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Denna avhandling jämte Sv. låtar I (s. 3---67) ventilerades för 
filos, grad i Uppsala den 9 mars 1898. I arken 13-15 av tidskriftens 
upplaga äro införda några smärre rättelser, som ej hunno inkomma i 
disputationsupplagan. 
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Allmänna synpunkter. 
Föremålet för denna undersökning är i största allmänhet 

de skandinaviska folkens, särskilt svenskarnas, naivaste ock ur-
sprungligaste lyrik, även jämförd med andra nationers alster av 
liknande natur. 

Den utvecklingens lag för differentiering, som modern filosofi 
ock naturvetenskap tro sig hava påvisat, skulle också kunna äga 
sin tillämpning på poesien. På de lägsta stadierna av mänskligt 
liv äro alla lika mycket eller lika litet poeter. De tämligen ofull-
komligt artikulerade sånger eller snarare tjut, som beledsaga de 
vilda folkslagens religiösa danser ock krigsdanser, förutsätta ej 
någon över normalstadiet höjd begåvning. Se vi utvecklingen i 
stora, enkla drag, så kommer sedan en period, under vilken visser-
ligen individen är skaparen, men där hans produkt är så i harmoni 
med hela omgivningen, att den stora mängden på ett naturligt 
ock instinktivt sätt ej blott tillegnar sig densamma, utan ock 
mer eller mindre fritt varierar den, så att säga tillämpar den 
på liknande förhållanden ock åstadkommer imitationer, som i 
stil ock inre egenskaper ej kunna från originalet skarpt skiljas. 
Poesien är ännu under denna periods begynnelse danspoesi. 
Men ju mer utvecklingen fortgår, ju mer framstår det poetiska 
elementet såsom ett särskilt begrepp ock strävar att från sig 
skilja sina ursprungliga ledsagare. 

SCHERER i sin poetik uppställer såsom en av de älsta formerna 
för poesi ehorlied ock menar därmed »festlicher tanz verbunden 
mit gesungenen worten, vielleicht auch mit instrumentalbeglei-
tung». Sedan kommer, säger SCHERER, en tid då den bundna 
poesien löser sig från dansen; den är ännu förbunden med sång, 
tils den slutligen löser sig även från denna. Dansvisan fortfar dock 
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att existera vid sidan av poesi, som löst sig från dansen. SCHERER 
resonnerar i största allmänhet om all poesi ock tyckes mena, 
att man ej behöver eller får tänka på våra former av dans ock 
sång, då man talar om dessas ursprungliga förening med poesien 
ock poesiens lösgörande från dem. Jag skulle vilja tillägga, 
att vi mycket väl kunna taga även våra dansformer eller med 
dem närmast besläktade med under regeln, ock att dessa feno-
men, poesiens ursprungliga förening med dansen ock sången 
ock dess lösgörande från dem, kunna påvisas ännu i dag fort-
gående hos folket, där detta ej helt ock hållet mist sin naivitet. 

Med ett ord, vi kunna rent empiriskt studera, huru för-
hållandena gestalta sig, ock det bästa tillfälle härtill lemnar den 
gren av poesien, som jag skulle vilja kalla den rent lyriska folk-
diktningen. 

På en del orter ock tider finna vi alla de tre nämnda mo-
menten förbundna ock till ock med åtföljda av instrumental-
musik; ock samtidigt kunna vi på ungefär samma ställen finna 
samma slags poesi antingen enbart förbunden med sång eller 
utan denna. På andra orter ock tider återigän kan samhörig-
heten med dansen endast med svårighet eller alls icke uppvisas. 
Såsom ett sista stadium i utvecklingen skulle då komma i be-
traktande folkdiktningens övergång till konstdiktning, ock någon 
uppmärksamhet kommer också att egnas åt frågan, i vilken 
grad denna övergång kan påvisas för den rent lyriska folkdikt-
ningen. 

Om en närmare redogörelse för vad jag menar med folk-
poesi ej redan av det föregående gjorts överflödig, så blir den 
det genom det följande, där jag vill söka framhäva några all-
männa synpunkter ock karakteristiska egenskaper hos den art 
av folkpoesi, om vilken det här är fråga. 

Först några exempel på att föreningen med dans är ett av 
folkpoesiens karakteristiska kännetecken. Intet är lättare att 
finna än sådana exempel. 

För att börja med lågt stående folkslag: australierna ha 
körsångdanser, jaktdanser ock krigsdanser, under vilka de dansa 
med livliga rörelser ock avsjunga ord sådana som dessa: »genom-
borra hans panna, genomborra hans bröst, genomborra hans 
järta» o. s. v. En ganska invecklad ock konstrik sångdans finna 
vi t. ex. hos grönländarna. När en grönländare förnärmat en 
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annan, skola de två parterna avgöra sitt mellanhavande i ett 
slags sångduell. Den förnärmade diktar om sin motståndare en 
visa, som han lär sitt husfolk. Därpå kunngör han i omnäjden, 
att han vill sjunga om sin vederpart. Denne infinner sig, ock 
man bildar en krets, i vilken han stående åhör angreppet. 
Sången sker under ackompanjement av en handtrumma 
ock under dans. När angriparen har slutat, träder den an-
gripne fram ock ger med sitt folks jälp lika gott igän. Sålunda 
tura de om, ock den som behåller sista ordet har vunnit. 

Hos japanerna finna vi sångdansen upptagen i den drama-
tiska konstdiktningen. I ett sorgespel, Sog-as hälla (BousQuET, 
.apan), heter det om en av jältarna, Goro, att han sjunger, i det 
han dansar en ganska smakfull ock allvarlig krigsdans: 

På himlen månen lyser 
som en silverbåge. 
Liknande pilen 
skall även min hämd bära 
mitt namn ovan molnen. 

Flytta vi oss några steg högre upp bland nationerna, så 
träffa vi hos polackerna flera sångdanser. Till dessa hör krako-
wiak, enligt namnet från Krakau. De dansande uppställa sig 
parvis i en rad, varpå en sångare med sin sköna vid handen 
träder fram för musikanterna, sjunger en värs, som upp-
repas av alla de andra, varunder man svänger runt 
omkring. Därefter framträder en annan sångare, som vanligt-
vis griper ock utvidgar den av den förste utkastade tanken 
o. s. V. 

Nygrekerna äro mycket stora älskare av dans, ock snart 
sagt vilken tid som hälst på dygnet synes dem lämplig till 
detta nöje. Musikanterna ledsaga sitt spel med sång, ock de 
dansande stämma in, i det de rikta kärleksfulla ord till varandra. 

Dylika sångdanser kunna uppvisas hos nästan alla folkslag. 
Forskarnes enighet i detta avseende är fullständig. En frans-
man säger: »Il est peu de frangais, n4 hors de Paris, qui en-
fants n'aient dansC des rondes en chantant. Cette association 
intime de la danse et du chant est un fait primitif et universel 
sans doute». 

Namn på dylika sångdanser äro t. ex serski hos venderna; 
fandango, bolero, seguidilla hos spanjorerna; sehnaderhilpfel 
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hos sydtyskarna. Om en dylik spansk sångdans säger Dictionary 
of Music: »Polo or Olo, spanish dance accompanied by singing. 
The words (coplas) of these dances are generally of a joeose 
character and differ from those of the seguldilla, in wanting 
the estrivillo or refrain. The are sung in unison by a ehorus». 
Med de tyska så väl som med de skandinaviska formerna skall 
jag nedan utförligare sysselsätta mig. 

Ett allmänmänskligt drag hos all ursprunglig folkpoesi är 
sålunda dess förening med sång ock dans ock även med in-
strumentalmusik. Likheten mellan de mäst skilda nationers 
naiva poesi inskränker sig likväl ingalunda härtill. Hos nästan 
alla folk finna vi vidare tvänne huvudarter av poesi: den längre 
berättande dikten ock den kortare, mera rent lyriska dikten. 
Även denna observation är gjord av flere forskare. Jag citerar 
först en ungrare, KERTBENY, Bom i ett arbete från 1851 yttrar: 
»Nothdärftig sej hier Dur bemerkt, dass sich das lied der 
magyaren wie das fast aller völker in zwei entgegengesetzte 
hauptzweige zertheilt, in das kurze liedchen und in das lange lied. 
Die erstere gattung benennt der hellene skolie, der neugrieche 
wectrovååzta, der italiener rittorneni, der spanier 
der portugiese moudinho, der franzose quatrain, der malaye 
påntun, der perser tolgu, der russe sefrässellied, der serbe 
kolo, der lithauer dumka, der lette dseesma, der sliddeutsche 
sehämperlied, strickle, der schweizer gsetzle, der tyroler 
schnodderhagge und der magyar dana. Es sind dies ge-
wöhnlich vierzeilige epigrammatische heder». 

Även lapparna tyckas äga dylika kortare lyriska ock sati-
riska stycken. v. DeBEN säger: »Lapparna sjunga även, på sitt 
sätt, de joika ock deklamera traditionellt förvarade stora lyriskt-
episka stycken. Men de improvisera även s. k. vuoleh. Ofta 
äro de epigrammatiska, uttrycka en stämning blott, skildra ett 
intryck.» En sådan »vuoleh» är följande dikt: 

Jag arme lapp ock vandringsman 
på livets besvärliga väg, 
som måste vandra all världen kring 
ock så förnöta min tid. 

Fyrradingens uppträdande i folkpoesien är ett allmänmänsk-
ligt fenomen. I våra dagar ha syriska fyrradiga sånger upp-
tecknats efter muntligt föredrag; inderna känna formen sedan 
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långt tillbaka, votjaker ock kineser begagna den likaväl som 
nyseeländingar ock malajer. 

En ytterligare fråga blir nu, i vilka fall den fyrradiga 
dikten också är känd såsom dansvisa. Detta är för-
hållandet med slavernas hithörande alster. Exempel kunna an-
föras från ryssarnas, polackernas ock tjeckernas folkpoesi, lika-
ledes från slovenernas (vie) ock vendernas (serski). Ofta vittna 
de redan genom innehållet om sin natur, såsom t. ex. i en 
dylik serski, SOM i dansk översättning lyder: 

Lystig du mig svinge, lystig du mig svinge, 
du min allerkjaareste ; 
tydsk jeg dandser gjerne, tydsk jeg danser gjerne, 
vendisk [serski] enduu hellere. 

Enligt en annan källa än den nyss anförde ungraren har 
den ungerska nationens folkpoesi schnaderhilpfehartade dans-
visor, mäst av ganska slipprig natur. Schnaderhiipfeln själv är 
en erkänd dansvärs, ock spanjorernas eoplas, vanligen fyr-
radiga strofer, äro täxter till de olika spanska danser, som ovan 
nämnts. 

Det ligger nästan i sakens natur, att en dikt på fyra rader 
gärna skall få en epigrammatisk form. Till innehållet är den 
synnerligen ofta av erotisk karakter, vilket står i samband med 
att den såsom en ursprunglig poetisk form också är en dansvärs. 
»Överallt», säger G. MEYER i Essays und Studien, »varest vi 
möta erotisk folkpoesi, har denna med förkärlek betjänat sig av 
den fyrradiga strofen. Sjungna bli dylika strofer överallt ock 
mäst som dansvisor». Vill man sålunda i korthet angiva den 
allmännaste formen för rent lyrisk folkpoesi, så kan man säga, 
att den vanligen är en fyrradig dansstrof. 

Bland de exempel, som anförts å ena sidan på sångdanser, å 
andra sidan på fyrradingar, hava vi sålunda också delvis funnit 
samma namn. Det är ej överallt som fyrradingen framträder 
såsom dansstrof, men exemplen äro nog talrika, för att man skall 
kunna sluta till att i de fall, där samband med dans ej fullt 
klart kan uppvisas, där har den ovan omtalade skilsmässan 
mellan dans ock poesi inträtt. Så torde vara fallet med några 
arter av den romanska fyrradingen, om vilken SCHITCHARDT 
säger, att det ej är något tvivel underkastat, att den varit en 
av de älsta ock mäst omtyckta formerna i alla till denna folk- 
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gren hörande nationers diktning. Emellertid kan det ju också 
tänkas, att ett folk kan hava fått formen från ett annat, först 
när den ej längre varit dansstrof, utan blott en diktart. 

Vid en närmare undersökning av fyrradingens poetiska 
karakter, finna vi synnerligen ofta ett drag, som måste ytter-
ligare betraktas såsom allmänmänskligt, emedan det uppträder 
i de mäst vitt skilda nationers folkdiktning. »Överallt» — jag 
citerar fortfarande G. MEYER — »i den folkliga lyriken, isynner-
het där den yttrar sig i fyrradiga eller dylika korta dikter, an-
vändes med förkärlek n a t uringån g». Härmed mena vi, att 
en dikt inledes med en kort naturskildring eller naturbild, under 
det att återstoden av dikten handlar om något annat, ger ut-
tryck åt någon tanke, känsla eller föreställning ur människans 
sfär. Sättet för förbindelsen av dessa sålunda motsatta led av 
dikten kan vara olikartat. Det vanligaste torde kanske vara, 
att de två olika delarna av dikten sättas bredvid varandra utan 
något inre sammanhang. Sådant är förhållandet i den ovan 
anförda japanska strofen. I en sydsibirisk stams improvisationer 
heter det i tysk översättning citerat efter MEYER: 

Wenn von links ein wind weht, 
bewegt er die häupter des schilfes; 
wenn ich all meiner verwandten gedenke, 
kommen thränen mir aus den tiefen augen. 

Lika oförmedlade stå de tvänne partierna i en votjakisk strof: 

Auf der ruuden see zwei waldenten, 
wollen wir zwei alsbald sie erschiessen. 
Ein daunenpfiihl und ein kissen aus rosen, 
wollen wir zwei alsbald darauf schlafen; 

eller i en lettisk fyrrading: 

Keine eiche steht im walde, 
deren blätter kantig sind; 
keines vaters sohn noch fand ich, 
der da ansteht meinem sinn. 

I ett vendiskt dansrim (»serski») heter det analogt: 
Drei blumen pfliicken, 
drei lassen stehn; 
lieben junge mägdelein, 
alte lassen gehu ; 
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ytterligare i en ungersk »dana»: 
Aus der Tisza nach der Donau 
fliesst das wasser zu; 
sag die ursach', siisse rose, 
warum weinest du? 

Eller ock kan en viss stämningslikhet göra sig gällande, 
varigenom naturskildringen liksom förbereder fortsättningen mer 
eller mindre tydligt, t. ex. i en malajisk dödssång: 

Windbraut tobet unverdrossen, 
eule schreiet in den klippen; 
weh! euch hat der tod geschlossen, 
blaue sugen, rosige lippen; 

i en lettisk fyrrading: 
Klagend schreit die gans im walde, 
da sie an der see gewöhnt ist; 
schwester klagat in der fremde, 
nach des bruders haus sich sehnend. 

Det sista exemplet står redan på gränsen till en fullt med-
veten ock avsiktlig jämförelse eller liknelse, inledd med härför 
lämpliga komparativa ord. Detta är det tredje slaget av natur-
ingång, varpå också ett par exempel må anföras (likaledes efter 
MEYER) : 

Tawera ist der schöne stern, 
der morgens glänzt; 
nicht weniger schön bist du, 
Huia, die an meinem herzen 

(Fr. Nya Seland.) 

E purii un bel seren con tante stelle, 
fatti di fuori, se le vuoi contare; 
le pene, che mi di, son piu di quelle, 
quando ti vedo con altri parlare. 

(Toskansk rispett.) 

Dessa företeelser äro nog iakttagna av flere forskare i folk-
poesi, även om de ej någonstädes formulerats så klart som av 
MEYER. Så säger t. ex. BERGGREEN (Folkesange og Melodier bd. 8), 
att »de slaviska folkvisorna börja mycket ofta med en allegori, 
ja understundom skildras en hel naturscen som bild av den 
sjungandes stämning. Understundom står denna allegoriska in-
ledning i ett mycket oklart eller i alldeles intet förhållande till 
visan, såsom ju också ofta är tillfället med omkvädet till våra 
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gamla visor». BERGGREEN anför (bd. 8:1, 10) fyra rader, vilka 
»brukas som inledning till flere sånger av sorgligt innehåll, 
men som även för sig bilda ett vackert helt»: 

Toska (Vemod). 
Over havet sEenked sig taagen ned, 
paa mit hjerte sorgen faldt saa tung; 
ej fra havet taagen sig hEeve vii, 
og fra hjertet sorgen ej vige vii. 

»Das polnisehe volkslied», säger W. ZALESKI, en samlare av 
polsk folkdiktning, »ist ein unendliches lied, das aus zweizeiligen 
einzelnen liedern besteht; im ersten verse ist gewöhnlich ein 
bild der natur, im zweiten der eigentliehe gedanke ausgedriickt 
z. B. 

Blättchen fällt vom baume, 
winter kommt gezogen; 
mischt sich ein der dritte, 
ist die lieb entflogen. 

Solche Heder heissen Krakowiaken, Krakauer heder, und werden 
beim tanze gesungen». 

Talrika exempel på de olika arterna av naturingång er-
bjuda de germanska fyrradingarna, som nedan komma att ut-
förligare behandlas. 

Det satiriskt-epigrammatiska element, som den enstrofiga 
dikten till följd av sin natur ofta innehåller, får stundom en 
särskilt pregnant utbildning. Då satiren riktar sig mot be-
stämda personer ock förhållanden i den närmaste omgivningen, 
så är det naturligt, att den ofta framkallar ett svar i samma 
ton. I de fall, där de stridande ej kunna ögonblickligen im-
provisera en alldeles ny värs som svar, apteras ock varieras de 
gamla sålunda, att de i någon mån kunna passa i stycke. Dy-
lika poetiska dueller på enstrofiga dikter omtalas från flera håll. 
G. MEYER omtalar från Polen, »att vid fästliga tillfällen, t. ex. 
vid bröllop, sjungas korta, satiriska sånger, vanligen efter samma 
melodi, på det sättet att en börjar ock en andra ock tredje 
fortsätta». MEYER citerar vidare vad J. RODENBERG förtäljer om 
walesernas sång. De dansa ej, varemot de äro passionerade 
älskare av att sjunga värser, kallade penillion. »De sjunga 
utan avbrott den ene efter den andre, var ock en en annan 
strof än föregångaren. 1 regeln föres i denna växelsång en het 
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strid: varje sångare söker med sin 'penill' att motsäga den 
andre, varvid de skickligare ofta extemporera synnerligen flinkt. 
De flästa ha dock hundratals 'penillion' i huvudet, så att de 
äro rustade för varje fall». 

Mer eller mindre improviserade satiriska växelsånger om-
talas också av CHAMPFLEURY från Frankrike, ock italienarnes 
ritorneller förekomma nästan endast i dylik användning. 

, BELLERMANN säger (om den portugisiska »modinhon»), att 
»ofta ega också växelsånger rum ock tävlingsstrider i improvi-
serade värser, som löpa ut i allehanda retsamt skämt ock kvick-
heter». 

Sådan karakter ha även schnaderhfipfel ock stev samt en 
del isländska dikter. 

Det är självklart, att då innehållet ock den riktiga använd-
ningen av varje strof ävensom memoreringen ock avpassningen 
måste kräva betydlig ansträngning ock eftertanke, kan strofen 
icke gärna, då den användes i tävlingsstrider, även på samma 
gång tjänstgöra som dansstrof. I samma grad, som den sålunda 
övergår till ett slags konstpoesi, förlorar den också allt mer de 
karakteristiska egenskaper, vilka vi förut framhävt hos en-
strofingen. Dess användande i satiriska växelsånger är ej häller 
så synnerligen utbrett. Vad jag velat framhäva, är blott det, 
att en dylik utveckling är naturlig ock förekommer på många 
ställen, utan att något historiskt samband behöver antagas mellan 
fenomenen. 

De allmänmänskliga företeelser, på vilka en specialunder-
sökning av germanska ock nordiska former bör grunda sig, 
äro sålunda i all korthet sammanfattade: 

all folkpoesi är ursprungligen danspoesi; 
en ganska utpräglad ock distinkt art av danspoesi är den 

kortare lyriska dikten, i motsats till den längre be-
rättande dikten; 

den kortare lyriska dikten framträder vanligen såsom en 
fyrradig enstrofing; 

för detta slags lyrik är naturinledningen karakteristisk, ej 
så att förstå som om alla enstrofiga dikter måste ha 
naturinledning, utan snarare så att varhälst vi finna 
naturinledning, åtminstone av den oförmedlade arten, 
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där kunna vi ha anledning att förmoda en ursprunglig 
enstrofig värs; 

stundom användas de enstrofiga dikterna i poetiska tävlings-
strider. 

Typiska exempel på en förening av de egenskaper, som 
här fastställts, lemnas av de två arter, till vilkas närmare be-
traktande jag nu övergår. 



Schnaderhäpfel. 
»Det är ett egendomligt förhållande med Kärntens folksång», 

säger företalet till POGATSCHNIGG-HERRMANNS samling Deutsche 
Volkslieder aus Kärnthen, »att den med större förkärlek begagnar 
sig av de kortare än av de längre ock flerstrofiga sångerna. I 
motsats mot det ringa antalet av sådana större sånger, vilka 
mäst härröra från de västliga delarna av Kärnten, existera ock 
frodas de korta 'pleppaliedeln' i knappast överskådbar mängd. 
Visserligen är det ej alltid en ny tanke som framträder i varje 
sång; ej sällan är det en gammal bekant i annan dräkt. Rätt 
ofta blir en spridd täxt blott använd på andra förhållanden, 
under det att stundom till en vanlig bild en ny tanke fogas. 
Samma strof, eljes lös ock epigrammatisk, får i en flickas mun 
som svar på en värs en annan karakter, ja en annan mening. 
De flästa sångerna likna epigrammer. En bild ur naturen eller 
ur det husliga livet förbindes intimt med en till synes helt ock 
hållet främmande tanke med förvånansvärd djärvhet. Värs-
måttet är med få undantag medeltidens; det beror nämligen på 
räkning av höjningar ock sänkningar. Värsen är mäst fyr-
radig; sällan förekommer annat, men understundom bindas flere 
fyrradiga strofer samman.» 

Den enstrofiga folkdikt, som med dessa ord i korthet 
karakteriserats ock vars vanliga namn är schnaderhilpfel, 
har sin förnämsta jordmån i alpländerna, i synnerhet i de 
österrikiska alperna samt i Bajern. Jämförelsevis kort efter 
att man börjat få uppmärksamheten fäst vid dessa poetiska 
produkter, observerade åtskilliga forskare, att den enstrofiga 
dikten likväl ej var inskränkt inom det nämnda alpområdet. 
Så skrifver FRANZ VON KOBELL, som 1846 sände ut en samling 
sclanaderhtipfeldikter (vilka likväl till största delen voro av 
honom själv gjorda imitationer): »Solche schnaderhtipfln haben 



14 	 STEFFEN, ENSTROFIG FOLKLYRIK. 	 XVI. 1 

nicht Dur die stiddeutschen gebirgsländer, welche freilich die 
schönsten produciren, sondern sie sind fast liberal' unter dem 
volke vorhanden, und es giebt deren in Frankreich, Schottland 
und sogar in Indien.» 

17. KOBELL har sålunda sett schnaderhiipfelns släktskap med 
dikter av likartad natur hos andra folk, men har dock ej 
närmare bestämt just den tyska artens utbredning bland de 
tysktalande folken. FRIEDR. HOFMANN försökte 1857 en sådan 
»Rundschau fiber die Schnaderhiipfelsliteratur» i Frommanns tid-
skrift Die deutschen Mundarten (IV, s. 73 f.). Då var emellertid 
diktartens utbredning ännu ej till fullo bekant, ock en full-
ständigare översikt över hela det område, på vilket schnader-
htipfeln äger växt, har sedan lemnats af GUSTAV MEYER i Essays 
und Studien 1885. Vi lemna å sido hans utredning om förekomsten 
i de sydliga högländerna: Schweiz, Tyrolen, Salzburg, Kärnten 
ock Steiermark ock anföra endast huvudresultatet. »Över hela 
detta område är överallt den fyrstrofiga diktens såväl tema som 
behandlingssätt av samma natur; ja ett mycket stort antal av 
fyrradingar är för de olika orterna gemensamt i fullständigt 
eller delvis samma form». Men vidare påvisas deras utbredning 
i Bajern, Franken ock Schwaben, ock i fråga om Elsass oppo-
nerar sig MEYER mot STÖBERS påstående, att schnaderhtipfeln 
där ej skulle finnas, då det ibland s. k. »liedchen» upptecknade 
därstädes finnas såväl fullständigt samma dikter, som i alp-
länderna bära namnet schnaderhiipfel eller liknande, som ock 
tydligen i Elsass diktade former. I fråga vidare om Vogtland 
så behöves endast DIINGERS stora samling Rundås för att visa 
både gemensamhet med övriga länder ock självständig pro-
duktion därstädes. Ytterligare anföras exempel från nordvästra 
Böhmen, Fichtelgebirge, Koburg ock Turingen. »Enstaka 
schnaderhilpfeldikter hava härifrån förirrat sig ännu längre åt 
norden», t. ex. till Dessau. I nordost hava de utbrett sig till 
Schlesien, ock till sist kunna exempel även anföras frän pro-
vinsen Preussen, där dock MEYER anser att schnaderhilpfeln 
tydligen är invandrad. Hans slutresultat om dessa dikters ut-
bredning i Tyskland är sålunda följande: 

»Den utan jämförelse mäst betydande huvudmassan hör i 
avseende på dialekten till den bajerska språkgruppen. Hit 
räknas de språk, som talas i övre ock nedre Bajern, övre Pfalz, 
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övre ock mellersta Frankeu, trakten kring Eger ock ända till 
böhmiska utlöparne av Böhmerwald; vidare i Osterrike trakten 
kring Ens, Salzburg, Tyrolen, Steiermark ock Kärnten. Från 
detta huvudgebit sträcka sig schnaderhäpfeldikterna vidare i 
väster in i det alemanniska språkområdet (Schweiz, Vorarlberg, 
Schwaben), i norr in i det frankiska (Vogtland, Koburg) ock ha 
i båda full hemortsrätt, under det att de, där de för övrigt finnas, 
uppträda såsom främlingar, vilka ej fullt kunnat acklimatiseras.» 

MEYERS översikt över schnaderhtipfelns förekomst i Tyskland 
är dock ej häller den fullständig. Exempel kunna nämligen 
uppvisas ända upp i Holstein på enstaka strofer, vilka äro lika 
typiska schnaderhitpfelstrofer som de i alptrakterna upptecknade. 
Huruvida återigän hans åsikt är riktig, att de i Nordtyskland 
förekommande exemplen äro söderifrån invandrade ock att 
schnaderhiipfeldiktning ursprungligen är främmande för norra 
Tyskland, det må lemnas därhän ock kan anses bero på huru 
man karakteriserar ock definierar begreppet schnaderhdpfel. 
Att enstrofig diktning ej skulle hava funnits där såväl som 
annorstädes bland tysktalande nationer, förefaller i sig självt 
otroligt ock motsäges även därav, att dylik diktning, såsom i 
det följande skall visas, är synnerligen väl representerad i 
Skandinavien ock, så långt vi kunna följa den tillbaka, väl 
också där är ursprunglig. Men om så är förhållandet, torde ej 
fä antagas, att Nordtyskland saknat den, även om uppteckningar 
skulle vara fåtaliga eller på vissa ställen rent av saknas. Att 
dylika dikter ej kännas under namnet schnaderhtipfel, är natur-
ligtvis av ingen betydelse, då namnen på enstrofingarna äro 
synnerligen växlande. Det allmännast förekommande namnet 
torde väl vara »schnaderhilpfel» (schnide-, schnade-, schnede-, 
schneide-, schnode- schnudehipfel), som vanligast uppträder i 
Bajern, Salzburg, Steiermark ock nedre Österrike. Men dess-
utom heta de: 
i Bajern: stilen schnadagangl, schnaderhagken, schlumper-, 

schnapper-, schelmenliedlein, •auch schand- oder schamper-
liedle; 

i Tyrolen: schnadderhaggen, trutzliedle (»letzterer ausdruck 
bezeichnet die aggressive natur der liedchen, indem sieh 
die burschen damit zum wettsingen herausfordern oder sieh 
gegenseitig verspotten»); 
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i Kärnten ock Steiermark: trutzliedle, plepperliedle, schwatz-
oder schmetterliedle, vierzeilige, gstanzeln, flausn; 

i nedre Österrike: gsangin, gstanz•ln, gsötz•ln, spriich•l; 
i Schwaben; schelmenliedlå, possen, schnitzliedlå, tänze, rappen-

tänze ; 
i Schweiz: chorzes liedli; 
i Ttiringen: schlumperlieder; 
i Vogtland: schlumperliedel, tsumper- (schumper-) liedel, rundå. 

Vissa av dessa namn häntyda direkt på strofernas använd-
ning som dansvisor, nämligen utom namnet »tänze» även namnen 
schumperlied, schleiferlied ock schnaderhilpfel, vilka tre namn 
alla av DUNGER anses betyda rätt ock slätt dansvisa, dansvärs. 

»Ihrem ursprunge nach», säger DUNGER i inledningen till 
sin samling Rundels, »sind die schnaderhfipfl t an zli edc hen; 
sie bestehen aus vier zeilen, mit einem oder zwei reimpaaren, 
und werden wie jedes wirkliche volkslied natärlich auch ge-
sungen, und zwar nach einfachen, in's gehör fallenden tanz-
melodien, vielfach von einem instigen jodler begleitet. In frischer 
natiirlichkeit, oft keck und witzig, sprechen sie irgend einen 
gedanken, eine lebenserfahrung, einen einfall ans, zumeist unter 
anlehnung an ein bild aus der natur oder dem menschenleben. 
Bei passender gelegenheit werden sie auch vielfach sofort im-
provisirt; es sind eben, wie SCHMELLER sie charakterisirt, unge-
känstelte. das volksleben rein widerstrahlende eingebungen des 
augenblicks, die in begleitung von tact und melodie und durch 
die frohe, erhöhte stimmung dessen, der in sie ausbricht, einen 
und zwar oft mehr als poetischen schwung erhalten.» 

Redan genom sitt innehåll antyda dessa fyrradingar sin 
karakter av dansvärser, vilket må belysas med några exempel: 

Tain äl buttermelk, 
uu nägen äl 
un wenn ich denn keen schoo mer haft, 
so dans ick op de striimp. 

Holstein. 

Wann pinksten es, wann pinksten es, 
dann slacht min var en bock; 
dann dansse ick, dann dansse ick, 
dann fliiget mi de rock. 

Preussen., 
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Bruunkohl, bruunkohl 
dat slint dal besen plantn ; 
wenn dai kopp edrunk'n hat,! 
denn willn de foite danz'n. 

Sachsen. 

In Ungarn, in Polen, 
da geht's lustig zu; 
da tanzen die jungfern, 
da klappern die schuh! 	

Nassau. 

Tanze, Gretchen, tanze, 
was kosten deine schuh? 
Fiir wen soll ich denn tanzen, 
du giebst mir nichts dazu. Vogtland. 

Ich tanze so geni 
und tanz' auch nit slecht 
und setze meine fiisse 
nach regel und recht. 

Und wenn mich so aner 
beim tanzen liess steh', 
so miisst ich vor scham 
und herzeleid geh. 

Vogtland. 

Und den tanz han i zahlt, 
und das tanzl g'heart mein; 
der rna nachtanz'n wollt, 
und der that 'niers g'frein. 

Kärnten. 

Den tanz han i zalt, 
und an zal i wieder, 
der was mir nache tanzt, 
den schlag i niedar. 

Kärnten. 

Steyarösch tånz'n 
und pingarösch liabm, 
und kåschteinarösch hobln, 
da d'schoatt'n aufflieg'n. 

Salzburg. 

»Der tanzboden», säger E. SCHATZMAYER i en uppsats i Deutsche 
Mund. (IV, s. 523 ff.), »ist der geeignete ort, wo aus dem munde 
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der besten sånger eine bunte menge neuer und alter 'gsanglån' 
hervorsprudelt. Gewöhnlieh singen die burschen, jeder 
einzeln, den musikanten 'ans vår' (eins vor); in diese ange-
stimmte, bekannte oder auch oft neue 'weis' mössen die musi-
kanten geschickt einfallen und sie weiter ausfähren. Dazwischen 
wird sodann wieder getanzt und zwar in solehen fållen nur 
'steirisch'. — — Daraus entspinnt sieh hej gänstigen urn-
stånden nicht selten zwischen zwei getibten und ge-
wanten burschen selbst ein kleiner sängerwettkampf, 
der jedoch bald wieder in musik und rundtanz sieh aufiöst.» 

Alldenstund schnaderhilpfelns förbindelse med dansen ock 
de yttre omständigheterna vid dess framträdande hava en viss 
betydelse i ock för jämförelsen med skandinaviska former av 
enstrofig lyrisk dikt, torde ytterligare ett par framställningar 
härav böra anföras. Den ena är DUNGERS i ovan anf. arb.: 

»Versetzen wir uns im geiste einmal auf einen vogtländi-
schen tanzboden. Wo die städtische cultur noeh nicht ihren 
einfluss gettbt hat, finden wir einen niedrigen, staubigen, schlecht 
erleuchteten raum, oft nur einen scheunenboden. Die eingangs-
thfir ist gewöhnlich dicht belagert von neugierigen zuschauern, 
besonders von der halbwfichsigen jugend, welche sehnsfichtige 
blicke in das noch verschlossene paradies wirft. Auch am 
schenktische, oder vornehmer ausgedriickt am biwett (= buffet), 
findet ein dichtes gedränge statt. Man trinkt einander zu — 
es auszuschlagen wäre eine beleidigung 	mich die mädchen 
mftssen mit bescheid thun. In einer anderen ecke gewahrt 
man durch den dicken, heisrsen tabaksqualm das orchester 
(aschester), frtiher aueh musikantenbucht oder musikwinkel 
genannt. Gewöhnlieh wird kein bestimmtes eintrittsgeld erhoben, 
sondern es wird aufgelegt, d. h. jeder tanz besonders bezahlt, 
oder es geht botweise, man bezahlt auf 5 oder 6 tänze, ein 
bot oder bua, voraus. Sobald die musik ihr spiel beginnt, holt 
sieh jeder bursche sein mädchen, und zwar ohne viele um-
stände: sie wird hergewunken. Ist sie da, so legt der bursche 
seinen rechten arm um die htifte seiner tänzerin, dasselbe thut 
jene, und nun wiegen sie erst, ehe sie von dannen tanzen, den 
körper einige male vorwärts und rfickwärts, gewissermassen um 
in den takt zu kommen. Erst nach einigen takten erfasst der 
tänzer die linke hand seiner tänzerin, um sich mit ihr im reigen 
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zu drehen. Im anfang tanzt gewöhnlich alles in buntem knäuel 
durch einander, bis der ruf Solo! Solo! und das eingreifen des 
tanzordners zur einhaltung einer gewissen ordnung nöthigt. 
Jetzt tanzen nur einzelne paare, Solo, die tibrigen bleiben stehen, 
immer hand in hand gefilgt. Bei dem tanzen fehlt es nicht 
an Instigen guch-schreien und kräftigem aufstampfen mit den 
sch weren, eisenbeschlagenen stiefeln, auch lässt wohl ein kräftiger 
bursehe einmal sein mädchen hupfen, d. h. er wirft sie in die 
höhe — aber der gensdarm darf es nicht merken, denn das 
hupfen lassen ist polizeilich verboten. Ist ein tanz vortiber, so 
bilden sich einzelne gruppen, die mädchen fassen einander um 
die htiften, 'se sacken ånanner å' und sehliessen einen ring; wer 
von den burschen dazu kommt, wird auch mit aufgenommen, 
und nun fängt man an, unter allerlei tanzbewegungen 
schlumperliedle zu singen. Dabei wird die melodie ge-
wöhnlich auf die sylben rulladirallala oder ähnliche laute nach 
jedem versehen wiederholt. Doch bald wird der ring durch den 
beginn eines neuen tanzes auseinander getrieben. Von neuem 
wirbeln die paare durcheinander, bis die folgende zwischenpause 
wieder gelegenheit zu neuem singen bietet. Geld kostet es 
allerdings ziemlich vid, denn es gehört dabei zum guten tone 
sich gegen die musik splendid zu zeigen. 

Dieser brauch hängt zusammen mit dem frither allgernein 
verbreiteten, jetzt aber verbotenen rundåsingen. Sangeskundi ge 
burschen erwarben sich durch bezahlung der musik 
das recht, auf dem tanzboden rundås zu singen, deren 
weisen von den musikanten nachgespielt wurden. Ge-
wöhnlich wurde das zeichen dazu durch pochen auf die geige 
gegeben. Da bei diesem rundåsingen .die tibrigen tänzer zum 
zuhören verurtheilt waren, so gab dies oft veranlassung zu 
streitigkeiten und prtigeleien, und deshalb wurde es ganz unter-
sagt.» 

Denna DUNGERS skildring förskriver sig från 1876. Ännu vikti-
gare är en äldre berättelse av STROLZ i Sammler fiir Geschichte 
und Statistik von Tirol, 2 b. 1807, citerad i Deutsche Mund. (IV, 
s. 77) ock av BÖHME i Geschichte des Tanzes (1, 5. 240): 

»Diese gesangln entstehen zuvörderst beim öffentlichen 
tanze. Man denke sich eine grosse wirthshausstube an einem 

Sv. land" XVI. 1. 	 2 



20 	 STEFFEN, ENSTROFIG FOLKLYRIK. 	 XVI. 1. 

kirchtage oder bei einer hochzeit, wo alles wimmelt von starken 
buben und bliihenden mädchen, wo die tische voll gläser sind 
und die köpfe voll wein. In einer ecke steht die spielleut-
truhe (orchester), gewöhnlich eine grosse kornkiste, auf welcher 
die musikanten platz nehmen. Wenn es nun von neuem angehen 
soll, so tritt einer der tänzer mit seinem mädchen zur spielleut-
truhe vor und wirft dieser sein schnödes silber zu, bald mehr 
bald weniger, je nach stand und vermögen oder nach eitelkeit 
oder ehrgeiz. Dies heisst einen tanz anfrilmen (bestellen). 
Daftir darf jedes paar fiir sich allein tanzen und die 
andern mils sen warten, bis der angefrilmte ländler vortlber ist. 
Nachdem also ausgezahlt ist, stimmt der tänz er in sein er 
selbstgewählten melodie, sein schnadahtipfl an, und die 
musik fällt alsogleich begleitend ein, woraus sich dann deutlich 
ergiebt, dass das schnadahtipfi der bojoarische vertreter der ro-
manischen ballade ist.» 

Utom det sätt, varpå dans, musik ock poesi i ovannämnda 
former förenats, framgår också av de anförda skildringarna, att 
schnaderhiipfeln på själva dansplatsen ock i sammanhang med 
dansen användes i poetiska tävlingsstrider. Denna sedvänja 
att improvisera dansrim torde numera knappast förekomma 
annorstädes än i Sydtyskland. Från Berchtesgaden omtalas i 
Deutsche Mund. IV, s. 76, att tävlingsstrider med dansrim ännu 
förekomma ock att två eller flere bondpojkar timtals kunna 
underhålla sig med varandra på detta sätt. 

Undersöka vi nu närmare sehnaderhtlpfelns poetiska ka-
rakter, så skola vi även i detta avseende hos den tyska fyr-
radingen i högsta grad finna de egenskaper, som voro utmär-
kande för alla nationers enstrofiga dikter. 

»I den tyska schnaderhtipfeln», säger MEYER, »är natur-
ingången ytterst vanlig. Än målar den i få drag landskapet 
eller årstiden ock sätter detta i relation till ett andligt tillstånd; 
än ger den oss en parallell mellan detta senare ock naturbilden. 
Ock mycket ofta har naturingången övergått till en formel, som 
utan inre sammanhang sluter sig till andra delen av fyrradin-
gen». MEYER betraktar saken så, som om stämningslikheten 
eller parallellismen mellan enstrofingens bägge hälfter vore det 
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ursprungliga ock äkta förhållandet dem emellan, vilket små-
ningom nedsjunkit till ett schablonartat formelförhållande. 
Genom studiet i synnerhet av de nordiska enstrofingarna har 
jag kommit till en motsatt uppfattning, vilken också i inled-
ningen (s. 8-9) är antydd: att den ursprungligaste stånd-
punkten är den, där naturbilden ock den därpå följande själs-
stämningen på ett fullständigt oreflekterat sätt utan övergång 
förenas. Denna andra hälft får betraktas såsom diktens egent-
liga kärna. Att denna formelartade naturingång också är den 
vanligaste i schnaderhfipfeln, är säkert. Några exempel torde 
få anföras efter MEYER: 

Zwa schneeweisse täubla 
fliegn fiber mein haus; 
und der schatz, der mir bestimmt is, 
der blabt mr net ana. 

Vogtland. 

Denna strof är upptecknad på flere ställen i liknande form. 
Men de två första raderna tjänstgöra också som inledning till 
en helt annan eller helt motsatt huvudtanke, t. ex. 

Zwoa schneeweissi täuberba 
Bind fibawärts gfiogn; 
und hiaz hat mi mein diarndl 
schon wieda betrogn. 

Steiermark. 

A kreidaweiss däuble 
fliecht fiber mein hans; 
dörst ett so laut reda, 
sind zuoloser drauss. 

Augsburg. 

Vidare kunna jämföras: 
Zwa kohlschwarze raben 
fliegn fiber mei dach; 
was nutzt mr dei schmeiehln, 
wenn i di net mag. 

Kärnten. 

Zwoa schneweissö täuberl 
fliegn trinka zan see; 
rna lieb dö geht finta 
und nimmar in d heh. 

Salzburg. 
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Sådana formelartade naturinledningar i schnaderhttpfeln äro, 

som sagt, ytterst vanliga, ock exempel kunde anföras åtmin-
stone i hundratal. Jag nöjer mig med några få ytterligare 
sådana: 

Rosmari un thymian 
wäckst in unsen gahren; 
wer mien Dortchen fryen will, 
mutt noch lange wahren. 

Magdeb. Börde, Firmenr. 

Krauseminz' und thyrnian 
wächst in unnern garten; 
mutter, ich muss an fTeier habn, 
ka net länger warten. 

Vogtland, Dunger. 

So und so geht der wind, 
so und so pfeift er; 
und wenn ich mein schätzle seh, 
wird mir's gleich leichter. 

Tanzreim, Erlach IV. 

Die kirschen sind zeitig. 
die weichseln sind braun; 
hat jede einen buben, 
muss auch um einen schaun. 

Tanzreim, Erlach IV. 

A stoanl im wasser, 
a tischl im see; 
mej lieb geht tief unter, 
geht nimmer in d'höh. 

Tyrolen. 

Detta sista exempel tillhör dem, i vilka MEYER finner en 
tanke, en parallellism mellan första ock andra hälften av strofen: 
»Meine liebe gleicht dem ersteren (dem steine), nicht dem letz-
teren.» Likväl synes mig avsikten vara tvivel underkastad, 
isynnerhet då man i ett ovan anfört exempel finner en annan 
naturingång till de två sista raderna. Men att värkligen avsikt-
ligt eller med konstnärlig plan införda naturingångar också kunna 
uppvisas, lider intet tvivel. Detta betecknar då enligt min me-
ning en utveckling från en mera konstlös ock liksom natur-
nödvändig alstring fram mot en mera reflekterad ock konst-
närlig. Mera ovanliga finner jag då exempel på strofer, i vilka 
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naturingången målar situationen, den yttre omgivningen ock 
naturen. Såsom ett sådant fall upptager MEYER den ovan efter 
ERLACH anförda strofen: »Die kirschen sind zeitig». Jag finner 
ej häller i detta mer än en formel, men väl i följande: 

Tient scheint der mond so schön, 
thuen die lablen rauschn; 
geh her, mej liebs schatzl, 
thuen mr herzl tauschn. 

Talrikare äro naturinledningar, i vilka en parallellbild är 
framställd, t. ex. 

Ist nit an jeds wasserl klar, 
nit an jeds trileb; 
ist nit an jeds bilebl fein, 
nit an jeds lieb. 

Wie kloaner die rosn, 
wie grösser der dorn; 
wie kloaner das dieudl, 
wie grösser der zorn. 

I woass a schöns glöckl, 
das hat an schön klang; 
und i woass a schöns diendl, 
das hat an schön gang. 

Det är ovan sagt, att schnaderhiipfeln är en dansvärs, dess 
karakter visar sig genom de anflirda exemplen vara rent lyrisk, 
ock den äger den enstrofiga diktens karakteristiska kännetecken 
i utpräglad form. Men schnaderhilpfeln kan naturligtvis också 
lösas från sitt sammanhang 	„dansen, ock detta sker i allt 
högre grad, ju mera folkets ffiakter ock sedvänjor påvärkas 
av modernare begrepp. Den framträder synnerligen ofta under 
namnen »lied», »liedchen», »g'sangl» o. s. v. ock blir då ej skarpt 
skild från övriga lyriska dikter, vilket i synnerhet visar sig 
däri, att — såsom ovan efter en tysk källa anförts — flere 
dylika strofer sättas tillsammans i mer eller mindre tillfälliga 
räckor, som sedan i sin tur traditionsvis fortplantas. Sådana 
konglomerater av enstrofiga dikter äro synnerligen lätta att 
upptäcka i de tyska folkvisesamlingarna. Ej sällan får man 
dock se folkviseupptecknare ock forskare, som ej haft blick för 
dessa företeelser, söka ur sådana räckor deducera fram en mer 
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eller mindre djupsinnig mening, ock om detta ej fullt vill lyckas, 
förklara de uppteckningen fragmentarisk eller »entstellt». 

Från dessa konglomerater torde likväl böra skiljas de fall, 
då schnaderhöpfeln så att säga sprängt den ursprungliga formen 
ock svällt ut till en tvåstrofig, ytterst sällan trestrofig dikt. 
MEYER antar, att alla dylika fierstrofiga dikter uppstått genom 
sammansättning. »Es erklärt sich das vielfach aus dem wechsel-
gesang und wettgesang, der liberal] mit dem schnaderhöpfel-
singen eng verbunden ist; die antwort, die der gegner auf eine 
vierzeile gab, verbreitete sich zusammen mit jener, und die ver-
bindung wurde eine stehende», t. ex. 

Du denkst, du biet shiö, 
du bildst drsch naer ei; 
do kaf dr an spiegel 
un reck de nos nej. 

Ich kaf mr kan'n spiegel, 
ich reck se net na; 
ich bi a schöss madel 
und krieg an schön'n rna. 

Formen för sammansättningen är här tal ock svar. Den kan 
ock ske så, att tanken i första strofen återupptages i den andra, 
oftast med upprepning av den sista (sällan näst sista) raden: 

Ej ej, wos is dös, 
meine freud is weg, 
mej allerschönst sclaotzel 
zeuht a vun mir weg. 

Zeuht a vun mir weg, 
und kiimmt nimmer do her, 
und es giebt ere vid l tausend, 
is kaner wie er. 

Åtminstone i ett sådant fall som detta sista anser jag det 
oegentligt att tala om sammansättning. En sådan uppstår, då 
i ock för sig självständiga leder sammanfogas. Men där en av 
raderna upprepas från en föregående strof, har den senare sällan 
eller aldrig en så självständig karakter, att den kan bestå för 
sig. Det är sålunda ej någon sammmansättning, utan en ut-
vidgning av formen. Då den ena strofen utvidgar den andras 
motiv, vill jag kalla dem dubbelstrofer; parallellstrofer, 
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då den ena blott varierar den andras motiv. De böra skiljas från 
sådana sammansättningar, i vilka vade strof är olikartad med den 
andra ock fullt självständig i förhållande till den andra. Denna 
skillnad har en viss betydelse, isynnerhet vid den systematiska 
behandlingen av motsvarande skandinaviska former. 

Schnaderhapfelns metriska byggnad är enkel, men smidig 
ock bestämmes uteslutande av den dansmelodi, till vilken den 
diktas. »Das vogtländische rundå», säger DUNGEN »hat seinen 
charakter als tanzlied so gut gewahrt, dass wir schon nach der 
äusseren form, den beiden haupttänzen entsprechend, zwei gat-
tungen unterscheid en mtissen, näralich walzerliedchen und 
rutscherliedchen (rutscher = galopp). Die ersteren haben in 
j eder ihrer vier zeilen nur zwei hebungen, während die letzteren 
vier in der 2. und 4. zeile, zuweilen auch nur drei hebungen 
aufweisen.» Som exempel på en valsvisa anföres: 

Du hörziges trauts schåtzel, 
du håselnusskörn, 
kumm' gimmer a schmåtzel, 
ich hö dich suö görn. 

Formen för rutscherliedchen finner man åter i följande 
exempel: 

Ihr 	glåbt mir'sch sicherlich, 
's'senn wfflarlich kånne liign, ja 
de ktih sitzt in dem schwålbennöst, 
hot zwånzig gånge ziegn. 

Emellertid kunna nog flere former än dessa uppvisas. 

Bland de största schnaderhilpfelsamlingarna märkas isyn-
nerhet följande, som ge en föreställning om fyrradingarnas tal- 
rikhet i de trakter, som äro deras egentliga hemland: 

I Salzburg-ische Volkslieder, utgivna av M. V. Stiss, före-
kommer en samling »Sålzburga schnödahöpf, ein tausend vier- 
zeilige». 

H. DUNGERS samling Rundas und Reimspräche aus dem 
Vogtlande (d. ä. sydvästra hörnet av Sachsen, furstendömena 
Reuss ock angränsande del av Bajern) innehåller 1608 nummer, 
varav likväl ej allt är fyrradingar. 
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Den största av alla förekommande samlingar är emellertid 
V. POGATSCHNIGGS und E. HERRMANNS Deutsche Volkslieder aus 
Kärnthen, två band, av vilka det ena uteslutande upptager fyr- 
radingar till ett antal av 1568 stycken (åtskilliga hundratal 
finnas även i andra bandet). 

För att ge en överblick över de ämnen, vilka förnämligast 
äro föremål för schnaderlitipfelns poetiska behandling, torde ett 
uppräknande vara tillräckligt av de huvudrubriker, genom vilka 
POGATSCHNIGGS ock HERRMANNS Samling avdelas : 

Beginn der liebe. 
Liebeserklärung und werbung. 
Annahme der liebeswerbung. 
Zuriickweisung der liebeswerbung. 
Verschiedene charaktere der liebenden. 
Die liebe und die aussenwelt. 
Scheiden und wiedersehen. 
Kirchtag und tanz. 
Brenteln. 
Eintracht, zwietracht und versöhnung. 
Untreu. 
Trennung wieder willen. 
Ende der liebe. 
Trauer um den verstorben en geliebten. 
Im brautstande. 
Hochzeit. 
Liebe in der ehe. 
Sinnsprtiche der liebe. 

Dessa titlar visa innehållet i det ena bandet, som sålunda 
nästan uteslutande handlar om förhållandet mellan de bägge 
könen. I det andra bandet träffas även dikter av annat inne-
håll med motsvarande titlar, t. ex. »Charakterbilder ans dem 
volke», »Bilder aus der natur» m. m., men dessa senare äro jäm-
förelsevis fåtaliga. 

Den förhärskande stämningen i den tyska fyrradingen är 
tämligen regelbundet käck, glad, munter, rätt ofta skämtsam 
ock satirisk. Någon gång träffas elegiska strofer, men dessa 
bilda dock alltid undantag. Den ovan citerade STROLZ säger om 
dem i sin uppsats av 1807: »Ihrem inhalte nach sind die schnada-
htipfl in der iiberwiegenden mehrzahl erotisch oder satirisch. 
Liebesfreude oder spott ist ihr hauptinhalt, erstere oft sehr zart, 
oft sehr unzart gemahlt, letzterer immer treffend und witzig. 



XVI.. 1 	 SCHNADERHI:TPFELNS ÄMNEN. 	 27 

Die improvisirten tanzreime, abwechselnd von burschen und 
mädchen zurechtgemacht, ziemlich plump gefertigt, enthalten 
meist derbe neckereien. Es begiebt sich keine alberne geschichte, 
die nicht ihre reime erhielte; selbst ernste dinge, pfarrer, schul-
meister, kirchengehen etc. werden nicht verschont. Das elegische 
element tritt in schnadahtipfln nur selten und das historische 
gar niemals hervor.» 



Norskt stev ock isländskt kved- 
skaparkapp. 

Liksom den tyska schnaderhtipfeln har sitt egentligaste hem-
land i de sydliga alpländerna, så har ock den enstrofiga lyriska 
dikten på skandinaviskt område fått sin rikaste utveckling i ett 
bärgland, Norge. Den fyrradiga strofen uppträder här under 
namnet stev, varav urskiljas tvänne slag, gaml es te v ock ny-
stev. Denna folkpoesi karakteriseras av LANDSTAD i hans sam-
ling Norske Folkeviser (s. 365 f.) på följande sätt: 

»De skulde egentlig vare improvisation, og udgjöre som 
saadanne en efterklang af hine vore gamle skalders kvader, i 
hvilke de i handlingens eller begivenhedens moment sangviis 
indfattede denne i en broget ramme. Faa er det imidlertid nu 
som indlade sig paa at improvisere, endskjönt den simple form 
ikke frembyder stor vanskelighed, men man hjelper sig i alminde-
lighed :med et tillwrt forraad, hvoraf man valger og tillemper 
efter omstandighederne. Af det nyere slags stev er her en uen-
delig mangde, som snart sagt enhver bidrager sit til at foröge, 
men en stor deel af dem er ogsaa af en höist maadelig beskaf-
fenhed. De aldre stev falde mindre i nutidens smag; hvad der 
glemmes af disse erstattes ikke, som det skeer med hine, ved 
tillöb fra en levende, altid sprudlende kilde, hvorfor de ogsaa ere 
for haanden i et mere indskranket antal. 

De ere tildeels vexelsange, hvori man snart forelagger 
hverandre gaader til oplösning, snart tolker sine fölelser eller 
skoser og chikanerer hverandre. Dette kaldes at stevj as t. 
Naar det stundom bliver til en kappestrid i sang, hvor det blot 
gaar ud paa at overbyde hverandre enten i stevenes mangde 
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eller i et pralende indhold, saa er dette en ud artnin g af denne 
poesies vxsen. Den störste mTngde er dog eenslige stev (»ein-
slungne stev») af blandet indhold. 

En gjenstand, det vxre sig person, begivenhed, situation, 
tanke eller fölelse, fremstilles for betragtningen med korte, men 
ofte saardeles livlige og klare trxk, saa at man pludselig lige-
som befinder sig lige over for den, og har i et öieblik op-
fattet en heel rxkke af forestillinger, ja stundom en heel ro-
mance eller saga. Nogle af disse stev have til hensigt i en 
selskabskreds at v2ekke munterhed ved vittigheder og skjem-
tende hentydninger til bekjendte personer og* begivenheder; 
andre ere eensomme poetiske hjertesuk, om vi saa maa kalde 
dem, lyriske udbrud, der mangen gang, is2er i de nyere stev, 
have megen sandhed og dybde. Sagn om ka3mpers bedrift 
ledsages ofte med stev ligesom de gamle sagaer med kvxder, 
ja man inger endnu kwmpen i handlingens öieblik et stev i 
munden. 

At stevj ast har vxret og er tildeels endnu en almindelig 
selskabsskik. Naar maden er taget af bordet, bres der frem 
ölboller af indtil en skjeppes rum, hvoraf to eller tre sa3ttes 
paa det langs stuens vxg löbende bord. Gjxsterne sxtte sig 
da omkring dette, isxr de gamle, medens ungdommen danser, 
kvinderne ved den nederste og mxndene ved den övre ende. 
Skjfflnkesvenden öser nu op det stffirke skummende öl i smaa 
malede trxskaaler; disse skal enhver drikke ud, og nu gaar det 
löst med drykkj es te v. Enhver giver sit bidrag til den almin-
delige lystighed, og kvinderne ved den nedre bordsende drages 
ofte ind med i stevkampen, idet de besvare de af m2endene 
dem tilkastede stev. Ved denne anledning benyttes helst de 
gamle stev, som ogsaa ansees for at vxre af en wdlere art end 
de nyere, der som oftest paa en vit-tig og saarende maade be-
rörer bekjendte personer og forhold og derfor med et foragteligt 
navn kaldes renn es t ev , en benxvnelse der desuden antyder 
baade den lethed, hvormed de blive til, og den uendelighed, 
hvormed denne poesi, der har sin livskilde i folket selv, daglig 
udströmmer. Imidlertid fortj ene disse stev i det hele taget ikke 
at betragtes med ringeagt. De udgjöre meget mere noget af 
det interessanteste og vakreste i vor folkedigtning, og udtale 
fölelsen ikke alene med naivitet, men ogsaa med megen naturlig 
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friskhed, sandhed og styrke, is2r naar de slaa ind i erotisk 
retning. 

De ffildre stev slutte sig derimod nr tu de gamle kfflmpe-
viser, og indlade sig ligesom disse sjelden eller aldrig paa de 
ömme fölelser, men henpege paa optrin af ksempelivet, stille 
mod og karsleik, drikkegilder eller farefulde begivenheder til 
skue, eller antyde naturbetragtninger, som vise, at folket ikke 
har vseret uimodtageligt for indtryk fra den side. For en deel 
ere de vistnok byudstykker af vidtlöftigere kvseder, som ere 
tabte og hvoraf blot et eller andet vers har vedligeholdt sig i 
erindringen. Undertiden er der to eller tre stev, som höre sam-
men, og hvori da gjerne den samme tanke ligger svöbt i et kan 
saare lidet forandret klxdebon; for övrigt maa ethvert af disse 
stev betragtes som en eenhed, der staar paa sine egne been, 
uafhwngig af sine omgivelser.» 

Med denna LANDSTADS framställning stämmer i allt väsentligt 
den, som JÖRGEN MOE gör i en Indberetning til det akademiske 
Kollegium om en Reise gjennem Thelemarken og Sotersdalen 
for at samle Folkedigtning-er 1847 (Saml. skr. II, s. 129): »Stevet», 
säger han, »er et firelinjet lidet digt, i hvilken ene strofe hele 
tanken sammentrxnges. Dets hjem er vore sydvestlige dalströg, 
fornemmelig Thelemarken og Ssetersdalen, og hvor det forekommer 
udenfor disse egne, viser det sig altid som en produktion paa 
anden haand. I de förstna3vnte bygdelag har man to slags stev, 
de saakaldte gamle og de nyere, som allesteds have samme vers-
schema. De förste fortjene störst opmwrksomhed baade som 
levninger fra en forgangen tid og fordi de i og for sig have et 
dybere og djwrvere indhold. Men de have utvivlsomt endnu en 
anden interesse. Det synes nemlig vist, at flere af disse stev 
ere fragmenter af kjxmpeviser, der i sin helhed ere gledne ud 
af folkets minde og hydrat' kun de brudstykker ere reddede, 
hvori fölelsen i et mere lyrisk udtryk kommer frem. Dette fore-
kommer mig saameget mere sandsynligt, som flere af de smaa-
digte, der saaledes synges som og udgives for gamle stev, have 
ikke 61, men to sammensluttende strofer. Men den störste del 
er vistnok bleven til og har altid vret bragt som stev. De 
nyere stev ere alle fra först af brugte som saadanne og have 
enten et spidst eller et ömt indhold. At stevene blive til ved 
improvisation, er jeg aldeles vis paa, skjönt vistnok de fxrreste 
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blive tu l i lagene. Heller ikke inaa man tro, at stevjingen, hvor 
den som selskabelig underholdning benyttes, altid opnaar at 
danne en fortsat rfflkke af velanbragte odder, men den str w ber 
stedse dertil.» 

Härmed är emellertid ej det norska stevets karakter när-
mare angiven. 

Såsom den tyska schnaderhiipfeln är stevet en fyrradig, en-
strofig dikt av lyriskt, vanligen erotiskt eller satiriskt innehåll. 
Såsom schnaderldipfeln har stevet en viss karakter av impro-
visation ock begagnas i poetiska tävlingsstrider, där det visser-
ligen om möjligt gäller att giva strofen ett för tillfället lämpat 
innehåll, men där huvudsaken likväl är att kunna överträffa 
motståndaren i stevens antal. Vid de stevjestrider, jag bevittnat, 
har detta senare varit det enda syftemålet; ja det polemiska 
elementet har till ock med varit så undanträngt, att stevjandet 
endast bestått i att flere personer växelvis sjungit inlärda lyriska 
strofer utan någon egentlig tävlan sinsemellan. 

Men i många avseenden visar sig• stevet vara en ganska 
egenartad bildning av den fyrradiga lyriska enstrofingen, täm-
ligen skild från de former, som hittils behandlats. Jag har 
förut påvisat n a turin gången såsom ett karakteristiskt känne-
tecken för enstrofingen. I fråga om denna egenskaps förekomst 
hos stevet blir det genast nödvändigt att göra en skillnad mellan 
det gamla ock det nya stevet. Varken i LANDSTADS eller i min 
samling av norska nystev (Sv. landsm. XV. i) torde ett enda 
otvivelaktigt exempel på naturinledning kunna uppletas. Natur-
skildringar förekomma visserligen, men ej naturinledning. Denna 
igänkännes därpå, att naturbilden på ett eller annat sätt samman-
knytes eller löst förbindes med en företeelse ur människolivet. 
Icke häller bland gamlesteven är naturinledning vanlig; men 
bland dessa förekommer den likväl då ock då, varpå några 
exempel må anföras. Formelartad är ingången i följande gamle-
stev, alla hämtade ur LANDSTADS samling: 

L. s. 377: Reven han diltar jor5i6 ikring, 
og hjasen hoppar i rugin; 
hon er inki go5 at gilja den möy, 
som hev ein annen i hugin. 
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L. s. 377: Gaukin er grå, han val um våro,1  
og ljo6i5 ber fram meä li6e; 
de5 er fulla gott at gilja den möy, 
som alstött svarar med blibe. 

L. e. 375: Der stend ej björk i Bjålands toni, 
er runni up me5 roto; 
og den, som tore stevjast meä meg, 
må spenne imote meä foto. 

L. s. 415: Der stende ei björk i Nora-nesi, 
hon keimar og hon keimar; 
og alle spyr dej og ingin veit, 
um Gångsöysa31anne er heime. 

L. s. 407: Der stend ej björk i Blika-toni, 
hon blikrar meä lauvi5 på; 
deä kvite ha' eg esla5 mag, 
deä svarte mone eg få. 

Även i följande strofer, vilka äro sådana parallellstrofer, 
som förekomma även bland schnaderhifpfeldikterna, är natur-
ingången närmast formelartad, fastän det kan skönjas en viss 
strävan att få till stånd en jämförelse mellan första ock andra 
hälften av fyrradingen: 

L. s. 401: Hjorten spelar i heiäo fora, 
han sprikir si klo; 
han! så gere alle dej Herjus syninn, 
som giljar meä or5. 

Hjorten spelar i heiäo norä, 
han rekkir sin hals; 
han! så gere alle dej Herjus syninn, 
som giljar meä fals. 

Hjorten spelar i hej& norä, 
han böygir sine bein; 
han! så gere alle dej Herjus syninn, 
som giljar i löynd. 

En avsiktlig jämförelse mellan naturinledningen ock strofens 
övriga innehåll förefinnes däremot tydligen i följande stev: 

L. s. 395: Fiskin uti fagran vatni 
og sildi sökir hav; 
mang ein helsar rnågin sin 
og veit så litiä af. 

1  Landstads typ å är återgiven med det ljudenligare å. 
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Fiskin uti fagran vatni, 
og ikonn up i tre; 
alle så heve dej makamann, 
men ingin så heve eg. 

Det förhållandet, att naturinledning stundom förekommer i 
gamlesteven, men ej i nysteven, synes mig vara ett bevis på 
att de förra äro alster av en i viss mån ursprungligare ock 
naivare fantasi än de senare, ock en bekräftelse på det berät-
tigade i själva namnen gamlestev ock nystev. 

En annan omständighet, som är synnerligen påfallande, är 
att inga säkra vittnesbörd finnas om stevens användning såsom 
dansrim. Ingen stevupptecknare har härom haft något att för-
mäla, så vitt mig är bekant. Jag har likväl i en liten uppsatsl 
uttalat den åsikten, att s t e v j a sv e r s , det namn allmogen fler-
städes ger steven, ock stevjeviser möjligen betytt dansvärs 
ock dansvisor. J. JAKOBSEN översätter i Feerösk Anthologi 
ordet »stev» med »omkvad, takt (runddans), danstakt», ock en fär-
öisk visa hos HAMMERSHAIMB (Sjård kv. s. 105) börjar så: »Håvid 
nå stev og stigid å, medan eg geingi i dans.» Enligt meddelande 
av H. F. FEILBERG betyder »stev» i Jylland »omkvad på en 
sang», »en eiendommelig visestump»; »steve på» är detsamma 
som »nynne på». Men om jag ej missförstått uppgiften, så har 
ock ett stycke (täxt) av en dans från Ribe herred kallats »stev». 
Även i fornsvenskan har »ordhstaff» betytt »dansvisa» eller »dans-
värs», vilket bevisas av en berättelse i Cod. Bildst. Där be-
rättas i en saga, huru några män började en dans ock därvid 
sjöngo detta »ordhstaff»: 

Redhu kompana redhobone 
jwir thiokka skogha, 
oc gildo mz synd 
wenisto jomfrw. 

Hwi standom wi, hwi gangom wi ey. 

Allmänt har denna strof betraktats såsom början av en visa. 
Det är dock möjligt, att det aldrig funnits mera än denna värs, 
som sålunda skulle varit en dansstrof ock burit namnet ordstaf.' 

Att all folklyrik ursprungligen varit förknippad med dans 
är, såsom. visats, ett allmänt erkänt faktum. Här blir emellertid 
frågan, huruvida detta låter sig uppvisa rörande det norska 

1  Några strövärs i vår folklyrik, Uppsalastudier, Ups. 1893. 



34 	 STEFFEN, ENSTROFIG FOLKLYRIK. 	1 

stevet, eller om dess utveckling faller i en så sen tid, att sepa-
ration mellan dans ock poesi redan ägt rum, då formen blev till 
eller möjligen infördes i Norge. 

Några omständigheter skola anföras, som tala för att stevet 
värkligen faktiskt brukats som dansstrof, fast förbindelsen i 
senare tider upplösts. 

Först ock främst kan i förbigående anmärkas, att en del 
stev i olika variationer behandla dans, såsom: 

L. s. 413: Der geng ein dans i dalen ut, 
den andre upp meä tjönn, 
den treäa up i öytöll, 
der dansar ein slante bjönn. 

L. s. 855: No hev eg drukkiä mit hovuä glatt, 
eg lyster 'ki lenger at skenkje ; 
no vii eg danse meä unge drengin, 
no leiäest eg vera gente. 

L. s. 385: Der tykkje me vent at vera, 
der drotten dansar meä drengjo, 
gaukin geel i grönan liä, 
og f uglanne skaka vengjo. 

Dylika exempel är jag dock ej böjd att tillerkänna någon syn-
nerlig vikt, då stevet naturligtvis kan välja såväl dans som andra 
saker till föremål för poetisk framställning ock ej synnerligen 
många exempel av denna natur kunna uppvisas. Något större 
betydelse torde kanske kunna tillerkännas följande: 

L. s. 375: Der stend ej björk i Bjålands toni, 
er runni up meä roto ; 
og den, som • tore stevjast meä meg, 
må spenne imote meä foto. 

L. s. 375: Der stend ei björk i skorto norä, 
er runni up mea steini ; 
men vii du stevjast meä mag idag. 
då stande du stöä på beini. 

Utan tvivel bleve dessa stev till sitt innehåll synnerligen 
klara ock begripliga, om man finge antaga, att uttrycken i sista 
raden av varje strof: »spenne imote me5 foto» ock »stande stöä 
på beini», syftade på stevens förbindelse med dans. Likväl är 
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det naturligtvis också möjligt att förklara de nämnda uttrycken 
helt bildligt. 

Viktigare än dessa möjliga, indirekta bevis äro tvänne 
skildringar av stevjestrider ock dansnöjen, som här skola refe-
reras. 

JÖRGEN MOE ger i Saml. skr. II, s. 218 if. en skildring från 
1847 av ett »besög i et bondebryllup»: »Den förste dands var 
tilende 	 felen taug, og stövskyen havde lagt sig; da split- 
tedes klyngen af et par vaaldige nxver, saa karle og kvinder 
ravede tu l begge sider, og med de ord: 'otor vmgjen! her m'n 
Stor-Olav sjö!!' stod denne midt paa gulvet i R sprang 	 
Han gjorde et par slwng med overkroppen, der skulde betyde 
kraftfylde, men som ligesaameget var et middel til at gjenvinde 
balancen efter det voldsomme spring ind i kredsen. Nu stod 
han et öieblik tung og dorsk, derpaa sang han med en stemme, 
saa det bragede i stuens vmgge: 

Aa spel no spelmand, la3t fela laate, 
no vi me danse, no a3 me kaate; 
aa spel no spelman, gje fela klang, 
no vi me danse aa sleppe fram. 

Aa spel no spelmand, aa spela springar, 
no ska me danse aa gjera svingar; 
no ska me danse som bukkekje, 
fe me 93 'kje spraangde i nokon le. 

Han rev fil sig en gjente. 'No ska du faa pröve ein slmng 
me 'n Lian-Olav sjöl!' raabte han 	Snart stod stuen atter i en 
rög, og kun nu og da saaes Stor-Olavs ben, naar han med hu-
jende hvin gjorde et kast over sin dandserindes arm.» 

I denna skildring finna vi sålunda tvänne nystev så till vida 
förenade med dans, att de framsägas på dansplatsen, mellan 
tvänne danser, omedelbart före en ny sådan såsom ett slags 
uppfordring till dans. Emellertid är detta ännu icke fullt bevis. 
Härför kräves, att stevet faktiskt vore förbundet med en dans-
melodi, vare sig att man sjunger täxten till dansen eller på 
annat sätt i förbindelse med densamma, t. ex. strax förut. 

I Strid och Frid eller några scener i Norge av FREDRIKA 
BREMER (Sthm 1849) förekommer i en skildring av ett norskt 

Sv. landsm. XVI. 1. 	 3 
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dansgille följande passage: »Knappast kommo de in på dans-
platsen (leikevolden), förrän tvänne bönder i hallingkoftor ock 
breda bälten om livet k ommo dansande fram till dem, i det 
de med alla de andra sjöng° följande bygdevisa: 

Aa £e g e ungkar, aa eeg e rlig, 
aa g e sonen hans Gulleig Böe; 
aa vii du veere meg tro og kjeerlig, 
saa ska du vmrta mi xgta mö. 

Den unge bonden fattade glatt ock artigt hännes hand ock 
förde hänne upp i en munter springdans, som dansades under 
sång» 

Denna »bygdevisa», som sjunges under dans ock följakt-
ligen med dansmelodi, är tydligen ej något fragment, uppgives 
ej häller vara det, utan är en fyrradig enstrofing. Den är till 
innehållet fullständigt i nystevets anda ock har i det allra när-
maste även nystevets form. 

Denna nystevets form är eljest av en synnerligen fast, man 
skulle kunna säga nästan tröttsam, regelbundenhet. Två rim-
par, det första kvinnligt, det andra manligt, i samma metriska 
skema — sådant framträder nystevet städse såväl i äldre norska 
samlingar som i förf:s egen. Avvikelsen i formellt avseende hos 
den av FREDRIKA BREMER citerade dansstrofen är likväl ej större, 
än att ett till formen fullt regelbundet nystev bildas, om man 
kastar om dess andra ock tredje rad. Att denna strof är ett 
slags nystev, är så mycket säkrare, som dess första rad åter-
finnes i ett stev hos LANDSTAD S. 744: 

Aa eg er ungkar og eg er rleg, 
og vii du ha' meg, så er eg feräig; 
og vii du inkl, så rå ä deg sjö], 
finare gente hev eg set för. 

Slutligen kan nämnas såsom ett sista sannolikhetsbevis för 
stevets karakter av dansstrof, att det var brukligt fordom, då 
man stevjade, att tvänne personer satte sig mitt emot varandra, 
räckte varandra händerna ock därpå under rytmiska rörelser, i 
enlighet med stevets ock sångens takt, utförde stevjestriden.1  
Det kan ju vara en möjlighet, om icke mera, att detta egen- 

1 Meddelat av prof. LORENZ DIETRICHSSON i Kristiania. 
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domliga bruk är ett slags sista återstod av dans till stevet. En 
naturlig utveckling är det, att i samma mån som dansvärsen 
övergår till en polemisk tävlingsdikt, skall också sammanhanget 
med dansen upphöra. 

Om det nu på anförda grunder kan anses sannolikt, att den 
form av enstrofing, som bär namnet »stev», ursprungligen varit 
en dansstrof, så återfinnas sålunda schnaderhfipfelns samtliga 
egenskaper i högre eller lägre grad också hos stevet. Jag vill 
här framhäva olikheterna: 

naturinledning är sällsynt hos gamlestevet ock saknas all-
deles hos nystevet; 

stevet har förlorat sitt sammanhang med dansen ock kvar-
står som en lyrisk dikt, stundom använd i poetiska tävlings-
strider. 

I bägge dessa hänseenden visar sig stevet stå på en mindre 
naiv ståndpunkt än schnaderhfipfeln, eller så att säga vara mera 
konstprodukt än denna senare. 

I avseende på ämnena för stevets poetiska framställning 
skiljer sig gamlestevet, men ej nystevet från schnaderhfipfeln. 
Såsom schnaderhfipfeln är nystevet nästan uteslutande av ero-
tiskt eller satiriskt innehåll. Gamlestevet har ett mera om-
växlande ämnesval. Även gamlestevet är stundom satiriskt eller 
erotiskt, men i senare fallet av en mera episk prägel, som be-
friar det från varje spår av sentimentalitet, t. ex. 

L. s. 393: Eg var meg ut på Glatheims bergi, 
det föykte og det dreiv; 
då höyrde eg den kvite bikkja 
i måneljosi göy. 

Eg var meg ut på Glatheims bergi, 
eg såg meg ut så vite; 
genta leikat i hugin min 
som spunnit gullit det frite. 

Men ofta innehålla dessa gamlestev rentav små berättelser 
om kamp ock strider, om gillen ock gästabud, om naturföre-
teelser ock dunkla naturmakter m. m., t. ex. 

L. s. 380: Inki er eg or steini stukkin 
og inki af flintegroti, 
men eg er ein af dej Hovlands-kempunn, 
som hörver så hart imoti. 
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L. s. 381: Hesten bitt eg i stogustolpen, 
og sver5i5 sting eg i skjå; 
så tek eg hatten af bovu5i5 
og geng in i stoga då. 

L. s. 381: In så kom den gamle mann, 
han rusla5 me ä brand og eld: 
Eg hev inki set den lanimekilling, 
som jagar meg ut i kveld. 

L. s. 382: Skenkjarsvein på golvi geng 
me5 sylvar-honn i hende; 
drikk 'kon tu, Knut Gunnarson, 
du er bå5 måg og frende! 

L. s. 385: Fenoren geng under Elkansnuten, 
de5 er så vent at sjå; 
besten hoppar i Krykkjokleivann. 
og han heve bjölla på. 

L. s. 387: Hanen sit på burshella, 
og bonden gev en konn, 
rakkin skvakkar i bakko nor5, 
og bjur5ingin blees i honn. 

L. s. 386: No skuggar soli i öyfjöll 
og burt ivir Rau5sibutann; 
dej lei5er in brun i 	Nivelkinn. 
der fygde tvo kåte gutar. 

L. s. 389: Der er så kalt i Island, 
Gu5 veit deires nau0; 
kalven klakar i kvike kyra, 
og gryta nr hon sau5. 

Der er så kalt i Island, 
Gu5 veit no deires plaga; 
kalven klakar i kvike kyra, 
og båni5 i mojre maga. 

L. s. 402: Litin er hesten min, 
og liti5 er en verb, 
aa jaumen ber han sjave meg 
og så mit go5e sver5. 

L. s. 411: Der kom eit troll otor Storenuten, 
de5 tri1la5 så vent i honni, 
de5 bryggja5 öli5 af briskeba3ra, 
som böndanne gere af konni. 
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L. e. 414: Eg hev voriä up under sky 
og neäatt på havsens oddar; 
den, som vii mine fotspor fygje, 
han må 'ki danse på loddar. 

Eg hev voriä up under sky 
og neäatt på havsens öyar; 
fire gångur hev eg voriä gift, 
og alstött hev eg fengiä möyar. 

L. s. 384: Drukkin mans orä er draumo lik, 
deä möge dej ingin före; 
han talar så mykiä um eftan, 
han vii 'ki um morgun höyre. 

Dessa exempel torde vara tillräckliga för att visa den kraf-
tiga episkt-heroiska ton, som genomgår gamlesteven. Genom 
denna karakter skilja sig gamlesteven såväl i det hela taget 
från nysteven som från all annan lyrisk enstrofig diktning, som 
är mig bekant. De äga också i denna sin karakter en poetisk 
fullödighet, som ställer dem, så vitt jag förstår, icke blott över 
all annan lyrisk folkdiktning, utan nästan i jämbredd med den 
bästa lyriska konstdiktning. 

Det förhållandet med schnaderhäpfeln, att tvänne, sällan tre 
strofer kunna förbindas, vanligen med upprepning av någon 
värsrad, har korteligen antytts även för gamlestevet ock fram-
går tydligare av exemplen. Men under det att schnaderhäpfelns 
parallellstrof upprepar den föregående strofens sista eller sällan 
nästsista rad, är det i gamlestevet oftast den första strofens 
första rad som upprepas, ock understundom upprepas eller va-
rieras även den andra eller tredje. 

Beträffande nystevets karakteristik hänvisar jag till den in-
ledning, som föregår min norska stevsamling (Sv. landsm. XV. 1). 

Min totaluppfattning av det norska stevet ock dess historiska 
utveckling skall jag, för så vitt den synes mig innebära någon 
sannolikhet, framställa efter behandlingen av de svenska ock 
danska formerna. 

Om det norska stevet sålunda i någon mån har förlorat 
vissa egenskaper, som pläga vara kännetecknande för den fullt 
naiva enstrofiga dikten, så kan det däremot sägas, att dess rent 
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poetiska beskaffenhet i stället fått en så mycket högre grad av 
fulländning. Ännu längre bort ifrån den generella bild av en 
lyrisk enstrofing, som ovan tecknats, stå de nyisländska arter, 
som höra till detta slags folkdiktning. 

Den isländska fyrradingen har, så vitt man kan dömma 
av föreliggande urkunder, i vissa fall fått en konstmässighet, 
som gör den icke blott mindre naiv utan ock, i motsats mot 
förhållandet med stevet, mindre poetisk. Man tycker sig kunna 
spåra, att den diktas av samma folk, som en gång frambragte 
de gamla lärda hovskalderna, vilkas produkter i avseende på 
krystad konstighet torde sakna all motsvarighet i litteraturens 
historia. 

ÖLAFUR DAviässoN skildrar i sin samling islenzkar skeni-
tanir (s. 223)  de nutida isländingarnas poetiska tävlingsstrider. 
Isländingarna, säger han, göra mera tillfällighetsvärs (»lausavisur») 
än något annat folk, ock knappast torde den vuxne man träffas, 
som ej någon gång rimmat samman en visa. Dylika till-
fällighetsvärs, som breda ut sig landet runt, kallas hils gångar. 
Ock som mången sätter en viss stolthet i att kunna en mängd 
sådana, uppstår stundom envigeskamp på visor (»visnaeinvigi») 
för att utröna, vilken som kan mäst eller har lättast att komma 
fram med dem han kan. Dessa tävlingsstrider äro av två slag: 
såpur ock skanclåring, ock kallas bäggedera med en gemensam 
benämning »aa kveäast å». 

S öp ur eller visn as öp u r frambringas på det viset, att två 
personer komma överens om att »kveäast å». 

Den ene börjar, ock finnes det vissa strofer (visur), som 
äro ämnade till inledningsstrofer, t. ex. (s. 224): 

Komdu nå aä kveäast å, 
kappinn dygäasnauhr; 
annarhvor skal okkar På 
eptir liggja dauäur. 

Komdu nå cia kveaast 
kv4in okkar, st6r og små, 
eitthvaa aa sem ekki er last, 
eigum viö aa skanderast? 

Sedan någon dylik inledningsstrof framsagts, svarar den 
andre med någon annan av samma byggnad. Stroferna bli 
sällan sjungna, utan vanligen framsagda. 
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Skalldring går till på samma sätt, utom att strofen vid 
denna måste börja med någon viss bestämd bokstav, som kan 
väljas efter olika grundsatser. Det vanligaste är då, att svaret 
Skall börja med den bokstav, på vilken föregående strof slutade. 
Nu börjar intet isländskt ord på x, varför det medför en sär-
skilt svårighet för motståndaren att låta en strof sluta på x eller 
därmed likbetydande ks eller gs. Svårigheten att börja strofer 
på x tyckes emellertid särskilt behaga isländingarna, varför en 
massa dylika strofer, begynnande med sådana ord som »Xerxes», 
»exempel» m. fl., fabricerats för att kunna stå de skanderande till 
buds. Detta är de så kallade »ex-visorna». En ofta förekom-
mande strof, som inleder en tävlingsstrid på ex-visor, är följande: 

%Jur minn er sterkur, stör, 
stinnur injög tu l fer5alags; 
sa'r å land hann feitur för, 
fallegur å tagl og fax. 

Härpå svaras då med sådana strofer som följande, vilka ej 
blott börja med »ex» utan ock sluta med x, för att striden skall 
kunna fortsättas på samma maner (a. a. s. 226): 

Exemplaria er vi 5 hönd; 
ertu Pvi a5 mäta fix, 
er Par vi 5 ej eg reisi rönd, 
a5 ra5a fram dr appendix. 

Exerses köngur orkuframur, 
i augum mer hann vex; 
i höggi einu hildi tamur 
han gat vegi5 sex. 

Över 60 exempel på sådana ex-visor anföras av DAViÖSSON. 
Förhållandet kan sedermera ytterligare invecklas, i det ex-visan 
kan giva uppslag till x-visor, q-visor o. s. v. I dylika produkter 
är sålunda troligen, ej mycket att finna av enkelhet ock 
natur. Men därför äro ej alla spår av en ursprungligare en-
strofig dikt alldeles bortfallna. Ej häller saknas intyg om 
växelsånger till dans. 

Härom må anföras t. ex. vad UNO VON TROIL säger i Bref 
rörande en resa till Island (Upsala 1777): »Isländingarna 
nyttja vid sina sammankomster följande nöje: Wike-vaka: 
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karl ock kvinnfolk hålla varannan i banden ock sjunga ömsom 
visor, som passa sig på deras make, varvid koren stundom. 
stämmer in». 

Till dessa äldre former av enstrofiga dikter ock äldre dans- 
visor, av vilka de ovan beskrivna torde vara ättlingar, skall 
jag framdeles återkomma. 



Den svenska låten 
ock motsvarande danska former. 

Kein land liegt zu fern, keine sprache 
klingt zu rauh, kein stand und beruf 
ist zu gering, wenn es gilt den ent-
wicklungsgang der menschheit in seinen 
spuren zu verfolgen. 

ANA5TASIII8 GIttrN. 

1. Förekomst. 
Då man känner förhållandet med övriga nationers folk-

diktning, skulle man nästan kunna sluta till att svenskarna 
som andra borde äga lyriska dansvisor, fyrradiga enstrofiga 
dikter eller hälst en fyrradig dansstrof med de karakteristiska egen-
skaperna, möjligen i någon mån modifierade eller nationaliserade. 
Vid ett flyktigt genombläddrande av våra folkvisesamlingar kan 
det möjligen synas, som om så icke vore förhållandet. Någonting 
motsvarande de tyska, norska ock isländska tävlingsstriderna i 
lyriska enstrofingar är ingenstädes förefintligt eller ens om-
talat. Knappt nog kunna några få isolerade strofer uppletas. 
Ock likväl finnes, om icke dylika tävlingsstrider, så dock en 
enstrofig lyrisk dansvärs ock det i ganska rik utveckling ock 
med många egenskaper, som visa dess frändskap med här förut 
behandlade former. 

För att finna de svenska formerna av lyrisk enstrofing 
hava vi att utgå från olika punkter. Dels bör undersökas, i 
vilken mån förekommande danser äga täxter ock av vilken 
natur dessa äro; dels böra också till skärskådande upptagas ej 
blott de små trallar ock rim, som sjungas till dansmelodier, 
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men för vilka en faktisk användning till dans ej blivit konsta-
terad, utan även de rim, som ej upptecknats med melodier ock 
som gå under diverse namn, mäst såsom barnrim ock dylikt. 

De danser, vilka äga så beskaffade täxter, att dessa kunna 
komma att betraktas såsom enstrofiga dikter, äro huvudsakligen 
av två slag, nämligen dels danslekar eller ringdanser, dels 
polskor, vilka här skola var för sig undersökas. 

A. Ringdansvärser. 

I 3dje delen af ARWIDSSONS Svenska Fornsånger träffas en 
avdelning »folklekar ock danser,» vilken indelas i »sånglekar» 
ock »pantlekar», varefter dessa återigän var för sig underindelas 
efter andra principer. Redan huvudindelningen synes ej otvivel-
aktigt lyckad, emedan en mängd av pantlekarna även äro 
sånglekar. Ock ännu mindre fruktbar är underindelningen av 
sånglekarna efter de lekandes uppställning i en eller två rader 
eller i ringdans, vilket medför bl. a., att den senaste avdelningen 
blir proportionslöst omfattande, under det de förra endast ha 
några få fall, i vilka dessutom uppställningen i en eller två 
rader torde vara mer eller mindre tillfällig. 

En annan indelning, som skulle hava kunnat göras ock 
som enligt min mening medför viktigare resultat, är en indelning 
av dansvisorna i tvänne slag: 

dansvisor förbundna med dramatiska ock mimiska ele-
ment, ock 

dansvisor, som alldeles eller i det närmaste sakna dessa 
element. 

Denna indelning är fruktbar isynnerhet därför, att dessa 
senare visor enligt min mening sällan eller aldrig kunna be-
traktas såsom hela, flerstrofiga dikter utan, närmare besett, blott 
bestå av hopradade strofer utan något som hälst inre samman-
hang med varandra. I detta som i alla andra fall av klassi-
fikation säger det sig självt, att gränsen mellan arterna ej är 
så skarp, att icke visor finnas, som kunna vara svåra att med 
bestämdhet föra till den ena eller andra klassen. Men på det 
stora hela torde skillnaden vara tämligen utpräglad. 

Jag skiljer sålunda till en början mellan dramatiska 
ringdanser eller de egentliga danslekarna, i vilka ett eller 
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annat slag av aktion förekommer, ock lyriska ringdanser, 
så benämnda emedan till dem avsjungas lyriska visor. Det är 
naturligtvis blott dessa senare som här kunna komma i fråga 
till betraktande. 

Först må då den dans beskrivas, till vilken dessa lyriska 
visor sjungas. ARWIDSSON skildrar den på följande sätt: 

»Såsom allmän regel för sånglekar gäller att, där särskilt 
förhållande icke annorlunda erfordrar, alla deltagande förena 
sig i sången. Vidare gäller såsom allmän regel, att ringen 
dansar om oavbrutet under avsjungande av den sång, som be- 
gagnas, att en •  karl eller ett fruntimmer befinner sig inom 
ringen, att han eller hon vid angivet ställe bjuder upp ur 
ringen en person av motsatt kön ock dansar om med denne 
intill sångens slut, varefter den uppbjudne stannar kvar inom 
ringen ock fortsätter uppbjudningen ock omdansandet efter 
samma eller en annan sång.» 

RICHARD DYBECK (Sv. folkmel. 29) beskriver ringdansen på 
följande sätt: »Danslekarna bilda numer en länk mellan de van- 
liga lekarna ock danserna samt äro talrika. De utföras alla så, 
att sällskapet rör sig i ring kring tvänne, en gosse ock en flicka. 
De i den större ringen äro de sjungande, ock syfta orden alltid 
på de två inom ringen». 

Varken ARWIDSSON eller DYBECK har gjort den ovan iakt-
tagna distinktionen mellan dramatiska ock lyriska ringdanser. 
Men att en värklig skillnad äger rum även i själva utförandet 
mellan dessa båda arter, har dock iakttagits ock styrkes t. ex. av 
HOLMBERG i Bohusläns hist. och beskr., då han säger (1, s. 248): 
»Ringdansar finnas i allmänhet av flera slag utan att dock 
egentligen höra till danslekar. De tillgå i allmänhet så, att 
sällskapet dansar i en stor ring, ock inom denna dansa flera 
par. Reglerna för dessa pars bildande äro omväxlande. Under 
dansen avsjunges ett slags polska. Orden ock melodierna äro 
flerahanda». 

Formen för utförandet av de lyriska ringdanserna är då i 
största allmänhet den ovan angivna. Såsom den enligt för-
fattarens erfarenhet allmänneligen dansas i de lägre klasserna, 
tillgår det något närmare beskrivet på följande sätt: 

En ring av män ock kvinnor rör sig i krets, antingen i 
gående takt, oberoende av den sjungna danstakten, eller vanligen 
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springande i enlighet med densamma. Inne i ringen finnes 
vid dansens början oftast en person, men om deltagarne äro 
synnerligen talrika stundom flere. Ringen sjunger nu en eller 
flera strofer, ock i sången kan ock den inom ringen varande 
själv deltaga. Vid något passande tillfälle i sången väljer den 
person, som befinner sig inom ringen, en av motsatt kön ur 
ringen. När valet sker, är likgiltigt, men ofta sker det, då 
täxten i ett eller annat avseende därtill synes giva anledning. 
Sedan valet skett, kan ringen antingenlfortsätta med samma 
sång ock melodi, eller väljes en ny, ock därvid dansar paret 
inne i ringen en pardans, s. k. »polska» eller »låt» i danstakt. 
Härefter går den, som först befann sig inom ringen ock som 
gjorde valet, ut ock ställer sig bland de andra i ringens led. 
Därpå börja dansen ock sången på nytt, då den sist utvalde 
förblir inom ringen för att i sin tur välja, o. s. v. 

Detta slags sångdans kallas av allmogen, där jag haft till-
fälle att undersöka förhållandet, varken ringdans eller danslek, 
utan rätt ock slätt lek (i Skåne ock kanske flerstädes i södra 
Sverge alltid »jul-lek»), i vilket namn då även de mimiska 
ock dramatiska sånglekarna varit inbegripna. 

Till dessa ringdanser sjungas, såsom ovan antytts, längre 
eller kortare lyriska visor, vilkas beskaffenhet skall närmare 
angivas. 

Många av dessa visor äro visserligen visor i vanlig mening 
med sammanhang mellan stroferna, början, fortsättning ock slut. 
Men andra återigän äro sammanhopningar, konglomerater av 
strofer, som med varandra ej ha något sammanhang utan tydligen 
äro enstrofiga dikter, vilka var för sig bilda ett fullständigt helt. 
Exempel visa bäst förhållandet, ock jag skall här först anföra 
ett pregnant sådant. 

I P. A. SÄV» handskrivna Gottländska samlingar (Ups. 
bibl.) förekommer följande ringdansvisa: 

Det står ett träd på min faders gård, 
det bär så underliga grenar; 
ock bliver jag inte gift i år, 
så får jag gå här allena. 1  

1  Variant till de två sista raderna i strofen: 
bättre är det att vara två 
än att vara så allena. 
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För röda rosor är så härliga, 
ock vackra flickor är så kärliga, 
hälst när man får den man vill ha, 
då är det roligt att leva.1  

Den lilla vännen, jag had i fjol, 
han var mig hulder ock trogen; 
han sadlade sin lilla häst 
ock följde mig över skogen. 

För röda rosor o. s. v. 

När som jag går till min lilla vän, 
så får de andra ont i magen 
ock fråga mig, vad jag skall med den, 
som är så fattig ock naken. 

För röda rosor o. s. v. 

Ock inte vill jag hava mig en sån, 
SOM ligger läser hela natten, 
men häller om en sådan är jag mån, 
SOM sätter plymer uti hatten. 

För röda rosor o. s. v. 

Ock inte vill jag ha en klockare, 
som står på läktarn ock gapar, 
men hällre vill jag ha en prästeman. 
som breder smör på sin kaka. 

För röda rosor o. s. v. 

Men nog vet jag, var min gosse går, 
som har det svartbruna håret, 
ock andra flickor ha fått man i år, 
men jag får vänta till året. 

För röda rosor o. s. v. 

Gud välsigna vår lilla mor, 
som går på golvet ock kilar; 
tar hon från oss våra tomma fat, 
så fyller hon dem åter fulla. 

För röda rosor o. s. v. 

1  Variant till omkvädet: 
De röda rosor ock de himmelsblå, 
de vackra flickor bör man passa på, 
hälst när man får den man vill ha, 
det största nöje på jorden. 
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Redan denna visas beskaffenhet i ock för sig ger tydligt 

till känna, att det ej är en visa i vanlig bemärkelse, utan att 
det är en sammanställning av strofer, som egentligen ingenting 
med varandra hava att skaffa. Bristen på sammanhang ock 
vissa strofers delvis mot andras stridande innehåll skulle möj-
ligen kunna betraktas såsom endast ett bevis på den naiva 
fantasiens regellösa flykt ock oförmåga av ordnad framställning. 
Detta är emellertid ej den riktiga förklaringen. För att närmare 
belysa förhållandet har jag därför framhävt själva inlednings-
strofen, ock avtrycker härefter alla de uppteckningar jag kunnat 
påträffa, i vilka den ingår antingen i samma eller något 
varierad form. De närmast följande tre uppteckningarna äro 
gjorda av metallarbetaren GUSTAF ERICSSON från Rekarne i 
Södermanland (ms. i Sthm): 

Det står ett träd på min faders gård, 
det bär så vida grenar; 
bättre är det att vara två 
än att vara ensam allena.1  

Äpple är både rött ock grönt, 
ändå bor masken därinne; 
ungersvän talar, ock det är sött, 
men han har falskhet i sinne. 

Låt oss taga varann i famn, 
ock låt nu falskheteu fara, 
du är min ock jag är din 
i alla våra livsdagar.2  • 

Halvparten var, halvparten var, 
allt medan vi äro unga; 
när vi komma till ålderdom, 
då bli vi trötta ock tunga. 

1  En variant till denna uppteckning har ss. två sista rader i strof 1: 
det växer äpplen däruppå, 
di är båd gula ock sköna. 

2  Varianten har vidare, utom ett par smärre olikheter, efter 3:dje 
strofen även följande strof inskjuten: 

Ung är du, ock ung är jag, 
ock unga äro vi båda, 
men , om du bliver flickan min, 
visst skall jag över dig råda. 
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När vi komma till ålderdom, 
då dansar vi på kryckor: 
men unga gossar, som i dansen går, 
di söker sig vackra flickor. 

Det står ett träd på min faders gård, 
det bär så vida grenar; 
bättre är det vara två 
än att vara ensam allena. 

Det är väl gott att vara två, 
men det kommer mera därefter, 
mycken sorg ock stort besvär, 
man blir så ofta väckter. 

Jälph dir min lilla ros, 
om du ock (namn) nog hotter; 
du skall få sitta i kammaren 
ock hålla dig putsad ock nätter. 

'Äpple är både rött ock grönt, 
ändå bor masken därinne; 
ingen gosses järta är så skönt, 
det bor icke falskhet därinne.' 

Flicka lilla i särken vit, 
var har du vari så länge? 
Jo jag har vari å mali malt 
å suvi hos Injölnäredrängen. 

Det står ett träd på min faders gård, 
det bär så underliga grenar; 
ock bättre är att vara två 
än vara ensam allena. 

Ja ska köpä mej e fingerbörä malt, 
därtill e fingerbörä humle, 
ja skulle bryggä två tunnor öl, 
allt till min käresta kumme. 

1  I denna uppteckning har visan ytterligare fäm strofer, som ut-
göra den från annat håll kända visan: »Aldrig i världen hade jag trott, 
att någon skulle mig locka.» 
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Äpplet är både rött ock grönt, 
ändå bor masken därinne; 
ingen gosses järta är så skönt, 
där bor icke falskhet därinne. 

Om efterföljande variant från Arw. III, s. 299 anmärker 
utgivaren, »att hela tonarten visar, att den ej ursprungligen 
varit diktad till danslek»: 

Där står ett träd på min faders gård, 
det bär så underliga blommor; 
det växer äpple däruppå, 
som är båd' röda ock gröna. 

Ock röda rosor är så härrliga, 
ock vackra gossar är så kärliga, 
hälst när man får den man vill ha, 
är högsta nöje på jorden. 

Om alla buskar vore spikemat, 
ock alla bäckar vore soppa, 
skull' jag ta mig ett stycke bröd 
ock sätta mig till att doppa. 

Ock röda rosor, o. s. v. 

Ock som n går upp, ock som n går ned, 
men jag går ute ock väntar; 
min' ögon rinna så stridelig, 
när jag på lilla vännen tänker. 

Jag tänkte, jag skulle ha en vän, 
men jag var så innerligt bedragen. 
Jag tänkte, han var av kött ock blod, 
men han var av stenen betagen. 

Väl kan jag väva rätt ock slätt, 
men intet kan jag väva rutor. 
Intet aktar jag på gossar rätt, 
ej häller ger jag några mutor. 

Ock all den kärlek, jag till dig bär, 
den hänger jag upp i skorsten; 
var gång jag uppå spjället drar, 
så faller den ner i aska. 
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Om äpplet är aldrig så rött ock grönt, 
så är det maskar därinne; 
om gossen är aldrig så fager ock skön, 
så har han falskhet i sinne. 

Intet vet jag, vad de säga om dig, 
men välle vet jag, vad de glunke: 
kärleken är emellan dig ock mig 
som vattnet i en gisten bunke. 

När jag går till min lilla vän, 
får de andra ont i magen; 
så säga de: »Vad skall du med den, 
som är båd' husvill ock naken?» 

Nu lider det åt vår vänskaps slut, 
nu har du intet mer att vänta; 
men jag skall giva dig en avskedskyss, 
du har väl ingen fått, kan jag tänka. 

Ock röda rosor är' så härrliga, 
ock vackra gossar är' så kärliga, 
hälst när man får den man vill ha, 
är högsta nöje på jorden. 

Även efterföljande värser äro hämtade från ÄRWIDSSON 
s. 314; såväl denna som föregående uppteckning härstammar 
enligt uppgift från Östergötland): 

Det månde vara en plåga så svår, 
som alla gossar månde lida; 
det är dem alla förelagt, 
att de skola sta ock fria. 

De gå i gårdar, de gå i by, 
men det kan dem så litet båta; 
ock när de komma hem igän, 
så sätta de sig till att gråta. 

När de ha gråtit en liten stund, 
så börja de på att tänka: 
»Det är bedrövligt att vara allen 
ock leva som en enka.» 

Ock korgen tar han i den ena hand, 
ock sorgen i den andra, 
så lyfter han på hatten sin, 
så lyster honom att vandra. 

Sv. landsna. XVI .1 	 4 
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Ock låt oss varandra i handen ta 
ock låta falskheten fara, 
ock du min hustru ock jag din man, 
så länge kärleken varar. 

Kära gossar, I se på oss, 
vi äro hurtiga flickor; 
ock strumpeband ock skänkeskål 
det ligger i våra kistor. 

Intet kan jag spela på viol, 
men jag skall lära mig på lira. 
Det är en dålig ungersvän, 
som ej är god för en piga. 

Det står en lind uppå min faders gård, 
hon bär så löndeliga grenar; 
ock det är bättre att vara två 
än alltid vara allena. 

Ytterligare upptager Arw. III, s. 302 följande variant från 
Uppland: 

Det står ett träd på min faders gård, 
det bär så kvistiga grenar; 
det växer äpplen däruppå, 
de är' blot' vita ock gröna. 

Åpplet är både vitt ock grönt, 
då är masken därinne; 
flickan är både täck ock skön, 
ändå är falskhet därinne. 

Nära intill föregående kommer en uppteckning från Aspe-
lands härad i Kalmar län (i Uppsala Landsmålsförenings sam-
lingar). Den lyder sålunda: 

Det står ett träd uppå min faders gård, 
det har så underliga grenar; 
det växer äpplen däruppå, 
de är båd röda ock gröna. 

Om äpplet är aldrig än så rött, 
så är det maskstunget ini; 
om gossen är aldrig än så söt, 
så har han falskhet i sinne. 
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En ganska naturlig sammankoppling är det som de två 
sista exemplen uppvisa, i det strofen om trädet omdiktats ock 
fogats ihop med en annan, ursprungligen i ock för sig ej med 
den förra sammanhängande strof, vars inledning är hämtad 
från något så när likartat område. Denna sammanställning 
träffas också annorstädes, såsom följande i Finnland upptecknade 
version (Nyl. V, a nr 296) visar: 

Där växte träd uti vår faders gård, 
de voro fagra ock sköna. 
Ock äpplen växte ju däruppå, 
allt både röda ock gröna. 

Äpplet växer både rött ock grönt, 
men där var maskarna inne. 
Gossars järta det är så skönt, 
men där bor falskheten inne. 

Låt oss taga varann i hand 
ock låta falskheten fara. 
Du är min gosse ock jag din vän 
i alla våra livsdagar. 

Låt oss dansa ock vara glada, 
medan vi äro unga. 
Det blir väl tider att sitta still, 
när vi bli gamla ock tunga. 

I ett skillingstryck, Trenne nya och lustiga visor, tryckta 
»i år», av samma natur som de föregående exemplen, hittas också 
den ifrågavarande strofen: 

Å vill ni veta, vad för folk vi är, 
så är vi kungeliga drängar, 
vi lever på vårt kapital 
ock köper maten för pängar. 

De röda rosor är så härdiga, 
de vackra flickor är så kärliga, 
hälst när jag får den jag vill ha, 
som skönsta ögonen skådar. 

Å vita pängar dä ha vi nog, 
ja därtill några slantar, 
å vackra flickor då vill vi ha, 
men de ska vara galanta. 
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Å lilla vännen, som jag hatt i fjol, 
hon va mig hulder ock trogen, 
hon sala på sin vita häst 
å fölgde mig åt krogen. 

Där stod en lind på min faders gård, 
hon bär så vida grenar, 
å hättor är att vara två 
än vara ensam allena. 

lärkan sjunger, ock göken gal, 
å gräse gror i gröna lunden, 
å vill du sova hos mig i natt, 
så skal du stryka dig om munnen. 

välis mäg, som skal ha däg, 
som har den granna blåa rocken; 
å tiden går, å klockan slår, 
å jag får följa med troppen. 

gunå mäg, som ska ha däg, 
som har den slarvuga råcken; 
allt det du har, super du opp, 
ock går med nakuga kroppen. 

De röda rosor är så härrliga, 
de vackra flickor är så kärliga; 
hälst när jag får den jag vii ha, 
som skönsta ögonen skådar. 

Hos LILJA (julboken 1865) har en skånsk uppteckning av 
visan om »Den fattiga ock den rika» följande tre avslutnings-
strofer, vilka ej ursprungligen höra till visan: 

Både pärlor ock rikedom, 
allt för min järtliga kära; 
en vacker flicka ock dygdesam, 
vad vill man mera begära? 

Där står en lind på min faders gård 
med två förgyllda grenar, 
ock bättre är att vara två 
än alltid vara allena. 

Ock har jag loge ock har jag korn, 
så får jag väl dem som kasta; 
ock blir jag inte gift i år, 
så lär det inte att hasta. 
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Äntligen förekommer den framhävda strofen också isolerad 
i manuskriptet till ABWIDSSONS tryckta samling: 

Det står en lind [ett träd] på min faders gård, 
hon bär så underliga blader; 
ock blir jag inte gift i år, 
så är jag lika glader. 

Av liknande natur som de anförda svenska visorna äro ock 
några norska, vilka innehålla dels samma strofer som vissa av 
de svenska visorna, dels också strofer, som ej förekomma på 
svenskt område. De tre norska uppteckningarna ligga varandra 
sinsemellan ganska nära, men visa likväl även de det god- 
tyckliga i fråga om strofernas ordning: 

Kjöre ved og kjöre vatn 
og kjöre tömmer over heja; 
og kjöre hvo, som kjöre kan, 
jeg kjörer jenta mi eia. 

De röde roser og de öine blaae, 
de vakkre jenter holder jeg ntaa, 
helst naar jeg faaer 
den, som jeg maaer, 
da er det moro at leva. 

Og op paa Bakke der har jeg vwt, 
der skal jeg aldrig mere komma, 
der stjal de fra mig en tobaksrul 
og fira skilling utaf lomma. 

De röde roser &e. 

Og Gud velsigne min gamle faer, 
som gaaer paa gulvet og lulla, 
han taer ifra os de tomma glar 
og swtter for os de fulla. &c. 

Der staaer et trop i min faders gaard, 
det Mer saa underlige grena, 
og alle jenter bli gift mar, 
men jeg gaaer efter alena. &c. 

Og jeg vii ingen studenter ha'e, 
som ligger og la3ser om natta, 
men jeg vii ha'e mig en officeer 
med hvide fjeder udi hatta. &e. 

Brage og Idun II, a. 444. 
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Aa kjöre ve aa kjöre vann 
aa kjöre tömmer over heja; 
aa kjöre hvem som kjöre vii, 
je kjörer jenta mi eja. 

De röde roser o. s. v. 

Je var paa Bakken sa var lidt fuld, 
men der je aldri skal komme; 
der stjal di fra mej en tobakrul 
an fire skilling af mi lomme. 

Der staar et km i min faders gaar, 
som har saa underlige grene; 
aa blir je inte gift i nar, 
saa vii je leve alene. 

Aa Gud velsigne hu gamlemor, 
som gaar paa gaalve aa suller; 
hun taer ifra mij det tomme glas 
aa sffitter for mij det fulde. 

Aa kjöre hvem som kjöre vii, 
je kjörer kja3rringa mi eja; 
hu er saa god, hu er saa snu, 
je kan vist aldrig bli lei a. 

De röde roser o. s. v. 
Aloe, Saml. af unge, 1840. 

Og kjöre vatn og kjöre ve' 
og kjöre tömmer over hei'a; 
og kjöre hvem som kjöre vii, 
je' kjörer gjenta ini eja. 

De röde roser og de öjne blaa, 
de vakkre gjenter holder je' utaa', 
helst naar je' faar, den je' vii ha', 
sea er det moro ut leva! 

Og ingen klokkar saa vii je' ha', 
som staar i kjerka og gapar, 
men je' vi' ha' mej en prestemann, 
som gir me' smöre' paa kaka. 

De röde roser og de öjne blaa, 
de vakkre guter holder jeg utan'. 
helst o. s. v. 
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Og ingen graagut saa vii je' ha, 
som gaar og strasvar bak plogen, 
men je' vi' ha' mej en fresk soldat, 
som kjöre' mej over skogen. 

De röde roser — — — 
de vakkre guter o. s. v. 

Der staar et trte i min faders gaard, 
som har saa underlige grener; 
og blir je' inte gift i ear, 
so vii je' leve alene. 

De röde roser — — — 
de vakkre guter o. s. v. 

Je' var paa Bakken og var lidt fuld, 
men der je' aldrig skal komma, 
der stal di fra mej ein tobakrul 
og fire skilling af ml lomma. 

De röde rosor — — — 
de vakkre gjenter o. s. v. 

Og Gud velsigne hu gamlemor, 
som gaar paa golve og suller, 
ho' tar ifra mej det tomme glas 
og setter for mej det fulle. 

De reale roser o. s. v. 

Og kjöre hvem som kjöre vii, 
jeg kjörer kjieringa mi eja. 
Hu er saa go', hu er sea snill, 
je kan vist aldrig bli lei' a. 

De röde roser og de öjne blm, 
mi eja kjeeriug holder je' utaa; 
no bar je' faat den je' vii ha, 
no er de' morrosamt og leva. 

Munch, No. viser, 1848. 

GRUNDTVIGS samlingar (Kong!. Bibi. i Kobenhavn) finnes 
ännu en hithörande visa, enligt uppgift av norskt ursprung, 
ehuru upptecknad i Danmark: 

Der stander en lind 1 min faders gaard, 
den buir saa dejlige grene; 
og kan jeg ej blive gift i ear, 
saa kan jeg vsere alene. 
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De röde roser og de hvide blad, 
de smukke piger holder jeg lidt av, 
helst naar jeg ser den jeg vii ha 
med stor fornöjelse paa jorden. 

Og Gud velsigne vor gamle mor, 
som gaar paa golvet og tuller; 
hun tar fra os det tomme krus, 
og skjamker os det fulle. 

Og brwndevin det skal vi ha, 
og det skal vxre af den blanke; 
og smukke piger holder jeg lidt aa, 
men de skal va3re galante. 

Og havde jeg mig et lummer haft, 
og laas og nögle derfore, 
da vilde jeg mig en kjtereste ha, 
om jeg det ellers turde vove. 

Og havde jeg mig en hela skja3p malt, 
dertil en halv skja3ppe humle, 
da vii jeg brygga det öl saa stark, 
at alle gutter skulle tumle. 

Og jeg gik mig • udi höjen loft, 
det var en aften silde; 
der kom min kjinrest bankende paa, 
jeg lukked ham straks jude. 

Jeg skja3nked for ham baade mjöd og vin, 
og det var nu af den blanke; 
han satte sig straks ved siden min, 
og det var meget galante. 

Og hör nu, allerkjaarest min, 
og maa jeg hos dig sove? 
J morgen tidlig tidt op paa dag 
saa vil jeg eder trolove. 

Om morgonen tidlig det blev dag 
jeg tamkte min kja3rest at finde; 
da var han löuligen taget bort, 
jeg saa ham aldrig mere. 
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Ja skam faa den, som falskhed ber, 
og den som falskhed ejer; 
de tage fra mig min kjtereste, 
jeg havde ikkun den ene. 

Og teblet er baade gul og grön, 
og rusten sidder der inde; 
og karlen er baade vakker og skjön, 
enddog han er falsk i sinde. 

Og saadan er ungersvend i tal, 
naar som han frir tu l en pige, 
som naar man tager en aal ved hal, 
den lettelig kan bortskride. 

De röde roser o. s. v. 

Tvänne rent danska uppteckningar äro däremot följande, av 
vilka den ena är hämtad från GRUNDTVIGS otryckta samlingar, 
den andra från KRISTENSENS publikationer. GRUNDTVIGS upp-
teckning lyder sålunda: 

Jag gik mig udi min have saa skjön, 
som jeg var vant tu l at gjöre; 
der blev jeg straks et aable var 
iblandt de urter sea grönne. 

Jeg tog det teble udi min haand 
og kaster over det garde; 
san ilde breendte jeg min haand, 
alt for min hjeertens allerkjaareste. 

Min kjxrest haver mig et brev tilsendt, 
det var san ilde skreven; 
jeg tror, hun har en anden ven 
og vii mig plat overgive. 

Og haver hun en anden ven, 
det passer jeg ikke paa paa, 
der er vel flere i verden tu, 
jeg kan min lige vel fan fan. 

Ja vel kan du din lige fan, 
men grevinden faar du vel aldrig; 
san kan du bondens datter fan 
og bondens gaard att besidde. 
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Der stander en lind i min faders gaard, 
den har san mango grene; 
langt bedre sover to i senge, 
end han sover selv alene. 

Aa lille lind og grönne lund, 
og linden faar du at nytte; 
aa kjaare spillemand, du spille paa, 
jeg fryser om mine födder. 

KRISTENSENS uppteckning (Jyske folkem. XI, nr 99) lyder: 

Ungersvends Falskhed. 

Der staar en lind i min faders gaard, 
den har san dejlige grene, 
og kan jeg ikke blive gift i aar, 
san vii jeg -nere alene. 

De röde roser og de hvide blad', 
de smukke piger holder jeg lidt a', 
helst naar jeg faar den jeg vii ha' 
med stor fornöjelse paa jorden. 

Og ta3nk en gang, du favre smaa, 
det sar kan snart bortskride, 
for naar man tager en aal ved hal', 
den kan saa let bortglide. 

Og tffink en gang, du vtenne mö, 
lad dig dog ikke friste; 
naar dig paaminder en frier söd, 
lad dig da ikke kviste. 

Ja, teblet er baade gul og grön, 
og mosten sidder der inde, 
og karlen er baade ltekker og skjön, 
enddog han er falsk i sinde. 

De röde roser og de hvide blad', 
de smukke piger holder jeg lidt a', 
helst naar jeg faar den jeg vii ha' 
med stor fornojelse paa jorden. 

Äntligen bör också jämföras stevet (omkvädet) till en färöisk 
visa (216, Corpus Feer. XV): 

Alt me6 tan lindin ta ä stendur va31; 
ta 5 stendur ein lind 1 fadirs garä, 
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hon er seg alt vid rösir vtel; 
alt me5 tan lindin ta 6 stendur ved. 

Det faller genast i ögonen, att den framhävda strofen, »Det 
står ett träd på min faders gård», först ock främst uppträder än 
fullständigt ensam ock oberoende, än förbunden med ytterligare 
endast en strof, än tillsammans med flere strofer, ända till tolv 
stycken; vidare att dessa strofer sällan äro desamma utan 
ytterst växlande, varav också blir en följd, att ej häller någon 
bestämd ordning iakttages, utan den nämnda strofen uppträder 
med olika grannar, stundom i början av visan, stundom mitt i 
eller i slutet av densamma. Vissa av de åtföljande stroferna 
förekomma visserligen oftare, men de flästa uppträda endast en 
gång. Så finnes 

den framhävda strofen i alla 19 uppteckningarna; 
»Äpplet är både rött ock grönt» i 9; 
»Gud välsigne vår lilla mor (far)» i 5; 
»Ock inte vill jag hava mig en sån» i 3; 
»När jag går till min lilla vän» i 2; 
»Ock lilla vännen, som jag hadd i fjol» i 2 o. s. v. 

Men endast en enda gång uppträda bl. a. följande strofer: 
»Om alla buskar bure spikemat» — »Ock all den kärlek jag till 
dig har» — »Intet vet jag, vad de säga om dig» — »Ock vill ni 
veta, vad för folk vi ä» — »Ock välis mäg, som skall ha däg» 
— »Intet kan jag spela på fiol» — »Og saadan er ungersvend 
i tal», o. s. v. 

Men härtill kommer nu också, att dessa andra nämnda 
strofer återigän i sin tur uppträda dels isolerade, dels i andra 
förbindelser. Toge man någon av dem till utgångspunkt ock 
sökte följa den i alla förekommande uppteckningar, så skulle 
återigän en mängd nya strofer uppträda på olika sätt. Genom 
att sålunda fullfölja undersökningen av med varandra för-
bundna strofer skulle man kunna visa snart sagt allesammans 
vara sammanhörande, låt vara genom en mängd mellanliggande 
förbindelseleder, alldeles som i ett urvärk kuggarna i det ena 
julet gripa in i det andra, detta i det tredje o. s. v., tils hela 
värket rör sig. 
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För att ytterligare belysa förhållandet skall jag utgå från 
en av de ovan avtryckta strofkomplexerna, som avviker från de 
andra därigenom att dess olika delar åtminstone i någon 
mån tyckas vara sammanhörande ock lemna en fortgående fram-
ställning. Det här valda exemplet tillhör sålunda de mindre 
pregnanta. I den danska, efter GRUNDTVIGS samlingar avtryckta 
visan »Jeg gik mig udi min have saa skjön» finnas framför 
den framhävda strofen (»Der stander en lind») fän] strofer, vilka 
ej påträffas i någon annan av de 19 uppteckningarna. Men väl 
kunna de annorstädes uppvisas, så t. ex. hos Arw. III, s. 273, i 
följande form: 

Jungfrun gångar sig åt trädgården, 
som hon var vaner att göra; 
fick hon se, var nässlan stod 
ibland de örterna gröna. 

Tar hon nässlan uti sin hand 
ock kastar hänne över gärdet: 
»Så illa brände jag min hand, 
»allt för min järtelig käre!» 

»Kärasten haver mig det brevet sänt, 
»det var så illa skrivit, 
»illa skrivit ock värre pränt, 
»han ville mig övergiva!» — 

»övergiva mig om du vill, 
»det passar jag ej på, på; 
»det är så många i världen till, 
»jag kan en annan få, få!» — 

»Få, få vem som du vill, 
»grevinnans dotter får du ej, ej; 
»vill du vänta i fämton år, 
»så skall du få mej, mej!» — 

»Fämton år är alltför långt, 
»allt för en ungkarl att bida; 
»får jag intet på stunden ja, 
»så vill jag hän bortrida». — 

»Rid nu hän, kom snart igän 
»ock låt nu dig besinna; 
»kom igän med guldringar fäm 
»ock sätt uppå mina fingrar!» 
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»Först till brud ock så till skrud, 
»ock så till redelig matrona. 
»Du skall få höra, du skall få se, 
»att jag skall bära guldkrona!» 

»Först till brud ock så till skrud, 
»ock så till redlig madamma. 
»Du skall få höra, du skall få se, 
»att jag skall vara densamma!» 

Denna ringdans är jämförelsevis enhetlig ock sammanhän-
gande. Ock dock sönderfaller den i flera delar, som med var-
andra ursprungligen ej ha någonting gemensamt. De två första 
stroferna bilda ett motiv, de två därpå följande ett annat. Till 
detta senare motiv är slutligen fogat ett tredje, som passar 
något så när i stycke ock vilket omfattar de följande fyra stro-
ferna. 

Mäst överensstämmande med denna ARWIDSSONS uppteck-
ning är en dylik i ett manuskript av klockaren DALGRåN (1809). 
Likheten är fullständig, utom att sista strofen hos D. lyder: 

Ock som en fru ock som en bru 
ock som en redlig madusa; 
ock vi skall dansa till dager ljus, 
så länge ölet finns i kruset. 

Men dessutom har ringdansvisan hos D. fått följande tillägg 
Ock lärkan sjunger, ock göken gal, 
ock glädjen ståndar i taket; 
ock den, som har en järtlig kär, 
den kan han aldrig försaka. 

Ock härsket ister ock gammalt fläsk 
ock sju års gamla limpor, 
ab ab i alla natt, 
i morgon vankas det klimpar. 

Ock all den kärlek, jag till dig har, 
den hänger upp i vår skorsten; 
ock var den gång jag på spjället drar, 
så faller han ned i aska. 

Att dessa senare strofer äro tillsatser, som ej harmoniera 
med den föregående, torde vara oomtvistligt. Samma visa 
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finnes ock upptecknad av G. ERICSSON, SOM anför »en mängd till-
satser för olika förhållanden». 

Men av vad som hittils anförts tyckes nu tils vidare endast 
framgå, att en stomme av strofer bildats, till vilken sedan kunnat 
läggas olika tillsatser. Det var dock ej detta som egentligen 
här skulle visas, utan att även denna stomme, d. v. s. den efter 
ARWIDSSON citerade visan även den egentligen består av olika 
partier. 

Det sista av dessa partier från ock med strof 5 är en växel-
sång, som återfinnes självständig ock med en inledande strof i 
uppteckning av LILJA (Julb. s. 22) från Skåne sålunda: 

Ungersvän tager hatt i hand 
ock bugar sig till jorden: 
»Ock vill du bliva min vän i år, 
så svara mig på de orden.» — 

»Om din vän jag vara vill, 
du säga nu inte så, 
men vill du vänta i fämton år, 
så kan du mig väl få.» — 

»Färnton år är alltför lång 
allt för en ungersvän att bida; 
ock får jag inte på stunden ja, 
så bort jag genast vill rida.» — 

»Rid bort, min vän, nu snarligen, 
ock hav mig så uti minne, 
ock köp mig så guldringar fäm 
ock sätt dem uppå mitt finger.» 

»Först för fruar ock så för brud 
ock så för sedesamma damer; 
du skall få höra, du skall få se, 
att jag skall vara densamme.» 

Samma växelsång finnes vidare självständig hos Arw. III, 
s. 290 i en uppteckning från Östergötland. Att den fogats till de 
fyra stroferna, framgår sålunda av denna växelsångs förefintliga 
självständighet. Men till yttermera visso kan också en gammal 
uppteckning framföras, i vilken de fyra första stroferna å sin sida 
sakna tillägget av växelsången ock i stället ha fått en annan 
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fortsättning av lösa lyriska strofer. Denna uppteckning är den 
hos Arw. III, s. 34 förefintliga visan »Örtagården», avtryckt 
efter visbok in 16:o: 

Jagh gåår vthi mijn örthegå.rdh, 
ty tijdhen görs migh för långh; 
ther bleff iagh the nesler var 
iblandh the rödhe roser. 

Jagh togla the nesler vthi mijn handh 
och kastar öffuer gärden. 
Nu haffuer iagh migh så illa bränth 
alt för mijn hierteligh käre. 

Min kärest hon hafuer migh brefuet sänth, 
thet är så illa schriffuidh; 
hoon hafuer een annan fasth kärar än migh 
och vill migh öffuer giffue. 

Om hon migh öffuer giffue vill, 
ther sköther iagh inthet vppå; 
alder regner thet så fasth, 
thet soolen skijne må. 

Soolen skijn och daggen driffuer 
öffuer bärgh och diupe daler; 
kommer iagh till mijn hierteligh kär, 
ther kan iagh bådhe snacke och taale. 

Min kärest hoon gåår i dantzen 
såsom een mårgon stierna; 
ther står iagh och seer vppå, 
jagh vnner henne gått så gerna. 

Elaka en vän och haff honom kär, 
een och icke flere; 
så gör iagh all käristan mijn, 
thet skall migh ingen förmeene. 

Likheten mellan denna nu senast anförda gamla visa ock 
de förut avtryckta, »Jeg gik mig udi min have saa skjön» ock 
»Jungfrun gångar sig åt trädgården» — denna senare i flera 
sins emellan partiellt skiljaktiga uppteckningar — sträcker sig 
sålunda till de fyra första stroferna. Men av dessa bilda de 
två första efter sitt innehåll naturligen ett helt ock de två andra 
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ett annat helt. Att de två första stroferna värkligen en gång 
varit självständiga, torde framgå därav, att de förekomma med 
annan fortsättning i fyra olika uppteckningar från Finnland 
(tre i Ny!. V a nr 351 ock en bos Arw. III, s. 534). En av 
dessa uppteckningar lyder: 

Jag gick mig ut i min faders gård, 
där jag var van till att vandra. 
Sen fick jag se, var den nässlan stod, 
allt bland de liljorna rara. 

Sen tog jag nässlan uti min hand 
ock kasta den över gärdet. 
Ack se, så illa brände jag min hand, 
allt för min järteliga kära. 

Räck ut handen, min lilla vän, 
min lilla älskade blomma, 
i nästa höst så kommer jag igän , 
då skall bröllopet hållas. 

Prästen skall oss tillsamman viga 
ock klockaren skall sjunga amen, 
ock Väktar-Kalle skall få en sup, 
för det vi kommit tillsamman. 

Varianter till de två sista stroferna finnas dels i andra 
sammanställningar, dels isolerade upptecknade i Sverge. 

De nu särskilt behandlade två första stroferna har jag 
visserligen ingenstädes kunnat finna alldeles isolerade på skan-
dinaviskt område, men däremot i obetydligt varierad form ock 
hopsmälta till en strof i Nordtyskland, varifrån REIFFERSCHEID 
anför följande isolerade strof: 

Do sach ick en klein nittelken stahn 
wol in dem blumengore ; 
do nam ick dat nittelken in meine hand 
un smett et ilwer de gorenrand. 
Do hov ick mi de hennekens 
am nittelken verbrannt ; 
do will ick mi op en ander mol wol waren. 

Det ser ut, som om första raden hade gått förlorad i den 
tyska uppteckningen, vilken dessutom fått en moraliserande, för 
den ursprungliga dikten förmodligen främmande avslutning. 



XVI. 1 	DEN SVENSKA LITEN: RINGDANSSTROFER. 	 67 

Om av det anförda framgår, att dessa stundom i längre 
visor sammanfogade ringdansstrofer till sin natur äro enstrofiga 
dikter, så kan nu frågas, om stroferna vid användningen 
någonsin förekomma isolerade eller endast i sammanfattning; 
vidare om deras natur av enstrofingar varit klar ock medveten 
för de personer, som använt dem vid sina lekar ock danser; 
korteligen om erfarenheten faktiskt bekräftar vad som ovan teore-
tiskt deducerats. 

I de tryckta samlingarna av ringdansvisor äro visserligen, 
såsom redan påpekats, de isolerade stroferna mindre vanliga. 
Men icke oväsentligt annorlunda ställer sig förhållandet, om man 
Lår till handskrifterna. För våra upptecknare hava enstrofiga 
dikter varit en obekant företeelse, ock de hava därför vid ut-
givningen antingen lemnat obeaktade dessa enstrofiga former eller 
sökt att på något sätt komplettera ock utfylla dem. I mann-
skriptsamlingen till tredje delen av ARWMSSONS fornsånger heter 
det stundom om längre lyriska dansvisor, att de äro »orediga»; 
-om kortare uppteckningar, att de äro »ofullständiga»; ock om 
isolerade strofer, att de äro »fragmenter». DYBECK beklagar sig 
ibland, att han oaktat alla efterforskningar ej har funnit »mera 
-av visan än denna enda strof» o. s. v. 

För sin del har författaren vid undersökningar i vitt skilda 
delar av Sverge trott sig finna, att även i själva den faktiska 
förekomsten enstrofigheten snarast har varit r eg el. 

Men även om så skulle vara förhållandet, föreligga dock 
så mångfaldiga bevis från olika håll ock olika upptecknare på 
att de nämnda stroferna ofta uppträda i längre eller kortare 
sammanställningar, att detta faktum ej kan betvivlas eller bort-
resoneras. Även i detta fall, vid sammanradningen, torde dock 
för de sjungande åtminstone understundom hava varit klart vad 
som ej varit klart för upptecknaren, nämligen att ingen sam-
hörighet ägt rum mellan stroferna. Härpå kan jag anföra föl-
jande mycket belysande 'exempel: 

Om den ovan anförda, från Arw. III, s. 299 hämtade 10-
strofiga visan »Där står ett träd på min faders gård» har AR-
WIDSSON, som jag redan påpekat, anmärkt: »Hela tonarten ut-
visar, att den ej ursprungligen varit diktad till danslek. Man 
finner lätt, att den utgjort en vanlig visa, vilken blivit begag- 

Sv. landsm. XVI. 1. 	 5 
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nad såsom lek». Men går man till den manuskriptsamling, SOIlk 
ligger till grund för ARWIDSSONS edition, så skall man där om, 
just denna visa finna en notis av den ej namngivne uppteck-
naren, en notis som är av helt annan innebörd. Där läses näm-
ligen: »Enligt sången tyckes, som de bort dansa, tils sången är 
slut, men sångerskan försäkrar, att de sjunga en värs. 
för varje par. Då den första går ut, blir den andra kvar ock 
tar in en ny. Så fortfares, tils alla dansat. Likväl kan var 
strofen bestå för sig.» 

Ett starkare bevis torde icke behövas. 
De lyriska ringdansvisorna icke blott bestå av enstrofiga, 

fyrradiga dikter, utan de dansande ock sjungande hava härom 
varit medvetna ock tillika lemnat förklaring på dessa strofers. 
uppträdande i sammanställningar. Vid de beskrivna ringdan-
serna sjungas sålunda dylika strofer, av varandra oberoende, 
olika för olika par. Men visserligen fortsätta de dansande också 
understundom med avsjungandet av en ock samma strof, vilken 
sålunda upprepas, så länge dansen varar. 

ARWIDSSONS yttrande om visan »Det står ett träd på min 
faders gård» — »att hela tonarten visar, att den ej ursprung-
ligen varit diktad till danslek» — är sålunda visserligen orik-
tigt, men därför ej alldeles betydelselöst. Han har tydligen 
funnit skillnaden mellan denna lyriska ringdans ock andra 
anförda av mera dramatisk karakter. 

Bättre har A. P. BERGGREEN sett de ifrågavarande produk-
ternas värkliga karakter, då han om en variant till visan 
»Kjöre ved og kjöre vatn» säger (II, s. 156), att »den synes-
vxre et slags 'stev' eller idetmindste at were bleven tu l paa 
lignende maade». 

Längre ringdansvisor med mer eller mindre dramatisk ka-
rakter finnas nästan över hela Europa; med säkerhet ej blott i 
de skandinaviska länderna utan ock i Tyskland, Frankrike ock 
England. Enskilda rent lyriska ringdansstrofer torde ock kunna 
uppvisas, varom mera längre fram. Ingenstädes tyckes dock 
den rent lyriska ringdansen hava nått en sådan rik utveckling-
ock bibehållit sig så länge som i Sverge. 1 Norge äro ringdan-
serna för länge sedan utdöda. LANDSTAD, som meddelar ett par så-
dana av dramatisk karakter, säger, att han själv aldrig sett några 
dylika. 1 Danmark finnas de visserligen ännu, men mästadels. 
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som en importvara från Sverge. Annars har ringdansen i 
Danmark ej levat längre än till början av innevarande århund-
rade, såsom med mänga intyg kan bevisas. Sv. GRUNDTVIG 
anför i Gamle danske Minder [1] s. 31 f. »en dandseleg eller 
runddands med sang, saaledes som den brugtes i Jylland, isar 
om julen ved begyndelsen af dette aarhundrede». Ock fort-
sätter han: »At ruuddandsen med sang, denne gammelnordiske 
dands, hvortil fra först af alle vore k2empeviser ere digtede 
og sjungne, endnu skulde vLere i brug blandt voiene folk her 
i 	landet, det er vd l nwppe at antage. Det er derfor vdl 
vwrdt at mxrke, at den endnu for et halvthundrede aar siden 
har vret det.» 

N. WINTHER säger i Feeröernes Oldtidshistorie (1875): »Endun 
for halvhundrede år siden var en slags runddans med sang ikke 
gået af brug i enkelte egne i Danmark; se bladet 'Dannebrog' 
14 april 1854.» 

Den kände folklivsforskaren pastor H. F. FEILBERG har be, 
rättat mig, att då han som student kom till Köpenhamn, fick 
han där för första gången i sitt liv se en ringdans, ock den hade 
svenska ord. Sedan dröjde det många år, innan han ånyo fick 
se en sådan, ock då var det vid en folkhögskola. Ock fröken 
LA COUR vid Askovs folkhögskola i södra Jylland har sagt mig, 
att hon ganska väl erinrade sig, huru de nu i Danmark före-
fintliga ringdanserna kommo nästan allesammans från Sverge 
för omkring 25 år sedan. Det torde också vara huvudsakligen 
vid folkhögskolorna, där ungdom till större antal är församlad, 
som man ännu kan se dessa danser i Danmark. 

Då de i Sverge synnerligen talrika lyriska ringdansstro-
ferna nu mera uppträda även i Danmark, får man sålunda ej 
därpå bygga antaganden om en gemenskap, som skulle sträcka 
sig längre tillbaka i tiderna. Men ehuru de otvetydiga bevisen på 
en ursprungligare lyrisk ringdansvärs i Danmark äro tämligen 
sparsamma, anser jag dock, att en sådan enstrofing till ring-
dans även där i äldre tider funnits. 

Det finnes nämligen upptecknade ej så fä lösa värs, även 
samlade i visor, vilka tydligen äro av samma karakter som de 
svenska. Delvis äro dessa äldre strofer gemensamma för Sverge 
ock Danmark. Men även sådana finnas, som uteslutande före-
komma i det ena eller det andra landet. Ock jag är benägen 
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att utsträcka detta antagande om en äldre gemensamhet i 
dessa produkter även till vissa delar av Tyskland, där visser-
ligen spåren äro vida sparsammare, men dock kunna skön-
jas, ehuru ringdansen där ej annorlunda är känd än såsom 
barnlek. Någon mera påfallande likhet mellan övriga nationers 
lösa lyriska strofer ock de nordiska har jag däremot ej kunnat 
konstatera. 

B. Låtar. 
(Polskor, Hamburskor m. m.) 

ADOLF LINDGREN har i sin uppsats Om polskemelodiernas 
ursprung (Sv. landsm. XII. 5) uttalat den åsikten, att de s. k. 
säxtondelspolskorna intet annat äro än polonäser, att dessa 
polonäser först efter 1709 hit till Sverge infördes, men att 
de s. k. åttondelspolskorna, som (efter J. BAGGES terminologi) 
endast oegentligt skulle kallas polskor ock i själva värket 
borde kallas »hamburskor», äro av äldre datum ock möjligen 
kunna ha ett skandinaviskt ursprung. Beträffande dessa senare 
påpekar författaren dock en likhet med masurkan, som gör 
även hamburskornas nationella ursprung i någon mån tvivel-
aktigt. 

I musikaliskt avseende skiljer sålunda LINDGREN efter BAGGES 
exempel mellan säxtondelspolskan, som L. ock benämner polonäs-
polska eller egentlig polska, ock åttondelspolskan, som identi-
fieras med hamburskan. 

I huvudsak lutar jag åt LINDGRENS åsikt, åtminstone vad 
beträffar hans påstående, att säxtondelspolskan är en polonäs. 
Likväl kan den möjligheten, som N. ANDERSSON framhåller i 
Skånska melodier (Sv. landsm. XIV. 2), att såväl polonäsen som 
polskan utvecklat sig ur en gemensam rot, vara värd att taga 
i övervägande. 

Då LINDGREN bestämt påstår, att polonäsen hitkom mellan 
åren 1709 ock 1721, anser jag detta mera osäkert. Att namnet 
»polska» först under 1700-talet vunnit någon allmännare ut-
bredning, därom är jag tämligen förvissad. Men att »pol-
ska danser» omtalats före det av L. bestämda årtalet, det är 
också visst. 
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I en brudskrift från 1707 kväder t. ex. Rumus: 
Ein teutscher trunck wein, 
gewachsen am Rhein, 
die welsche violen, 
frantzösische bein; 
man möcht auch schon holen 
die täntze von Pohlen, 
es reimt sich doch fein, etc. 

Ock redan i början av 1600-talet finnes i Pär Brahes vis-
bok noter till »Polensk dantz»; varmed jag ingalunda vill påstå, 
att dessa »polenska danser» varit, åtminstone musikaliskt sett, 
säxtondels- eller polonäspolskor. Ty vad namnet »polska» be-
tecknar, är oftast synnerligen osäkert ock svävande. LINDGREN 
påpekar också mycket riktigt, att polonäsen (= »polskan») lånade 
sitt namn ej blott åt den äldre ringdansen, utan också åt ham-
burskan, »som med den egentliga eller polonäspolskan har ingen-
ting gemensamt ens i fråga om melodibildning». Ja, jag vill 
tillägga, att den här i Sverge från medeltiden ännu bevarade 
lång dansen ,1  där man dansar i en enda lång linje efter den 
persons ledning, som springer i teten — även den har fått namnet 
polska. Ordet »polska» säger då egentligen ingenting vare sig om 
dansens eller musikens beskaffenhet, alldenstund det använts för 
de mäst olikartade former. Men för att veta, vad det talas om, 
blir det för mig, som ser saken ej blott musikaliskt utan även 
från dansens synpunkt ock isynnerhet från täxternas, nödvän-
digt att närmare bestämma namnens betydelse. Ock då måste 
jag tyvärr i någon mån skilja mig från dem, som i musikaliskt 
avseende givit danserna namn. 

Först ock främst måste jag, i motsats mot vad LINDGREN 
gjort t. ex. i uppsatsen »polska» i Nord. fam.-bok, från polska 
bestämt avskilja ringdanserna eller lekarna, ehuru dessa visser-
ligen på några orter gått under namnet polska ock musikaliskt 
sett äro ungefår likartade. Men vidare kan jag icke häller gå 
in på att säxtondelspolskorna (= polonäserna) egentligast böra 
kallas »polskor» ock åttondelspolskorna (de av BAGGE ock 
LINDGREN s. k. »hamburskorna) endast oegentligt bära detta 
namn. Min mening är, att det rättaste vore att kalla just 

1  Då BAGGE identifierar hamburska ock »långpolska», så torde detta 
åtminstone från koreografisk synpunkt vara vilseledande ock olämpligt. 
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åttondelspolskorna för polskor ock säxtondelspolskorna för polo-
n äs er. Ock detta av flere skäl, men bland annat därför, att 
den svenska åttondelspolskan under namnet polska gått in i det 
internationella musikaliska medvetandet. Så karakteriserar GnovE 
i Dictionary of Music polska såsom »a national swedish dance, 
popular in West Gothland, something like a scotch reel in cha-
racter». Ock han anför såsom prov på polska »Näckens polska», 
använd av THOMAS i operan Hamlet. Men denna »Näckens 
polska» är just en åttondelspolska, ursprungligen försedd med 
ord (varmed jag naturligtvis ej syftar på AFZELII dikt). 

Men att polska använts såsom namn på en sjungen åttondels-
polska ock ej på en säxtondelspolska, beror icke på en främ-
mandes obekantskap med våra förhållanden, utan detta bruk har 
haft hävd även i Sverge. I norra ock västra delarna av Sverge 
är säxtondelspolskan (= polonäsen) sällsynt eller fullständigt 
okänd, men namnet polska på åttondelspolskan ock den därtill 
hörande dansen har varit synnerligen utbrett. LINDGREN påpekar 
själv, att 1VIANRELL i sin musikhistoria haft för ögonen den art 
av polska, som mäst rör sig i åttondelar. Ock oupphörligt äro 
också sådana »polskor» upptecknade. J. OLSSONS so polskor från 
Värmland tillhöra ju allesammans åttondelstypen, ock samma 
förhållande äger rum med de polskor, som meddelas av BOHLIN 
i Folktoner från Yämtland (Sv. landsm. II. 10). 

För att ytterligare styrka brukets allmänhet — vilket är 
ett skäl i ock för sig att låta det bestå — skall jag anföra 
några äldre uttalanden: 

Hos E. M. ARNDT heter det i hans Reise durch Schweden im 
Yahr 1804 (III, s. 234): »Der schwedische baner tanzt in der regel 
polnisch, aber mit mancherlei varianten und verschränkungen, 
die man anderswo nicht so kennt, und meistens mit schnellerem 
takt und grösserer heftigkeit als der teutsche. In den spriingen 
vollends, in den raschen wendungen und gewandtem werfen der 
ftisse, wie ich es besonders in Norrland gesehen habe, hat der 
tanz viel von dem stairischen und tyrolischen nationaltanz.» 

Det är tydligt, att ARNDT menat en sprungen ock livlig 
dans, som troligen haft en åttondelspolska till melodi, efter 
säxtondelspolskan nästan ej förekommer i Norrland. 

Att med polska oomtvistligt måst nienas den värmländska 
ock jämtländska åttondelspolskan, framgår i följande uttalande 
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av C. FORSSELL, Ett år i Sverige (Sthm 1827, s. 10): »Den vackra 
Hallingdansen, en som namnet utvisar, norsk nationalpolska (av 
Hallingssocken i Norge; dansas även i Jämtland ock Värmland. 
Den är en slags hastig vals med svåra, ofta konstiga bryt-
ningar ock av stor skönhet) får man [i Västerdalarne] se utföras 
med en förvånande ledighet ock vighet i språng ock rörelser.» 
Då FORSSELL ger namnet polska åt hallingen, så talar han ur 
-svensk synpunkt, ty namnet polska torde ej vara känt av all- 
mogen i Norge. 

M. AXELSON säger i Vesterdalarne (Sthm 1855, s. 145): »Man 
dansade först 'kringhlut', ett slågs polska mitt emellan väst-
götens ock småländingens slängpolskor.» Att detta »kringhlut» 
-dansats till en åttondelspolska, torde vara visst. 

Så mycket torde åtminstone vara oomtvistligt, att polska 
använts som benämning på dansen, varför en terminologi, som 
endast stöder sig på en musikalisk betraktelse, blir ensidig ock 
möjligen oriktig. 

Men vad som för mig utgör det väsentligaste skälet att 
kvarhålla beteckningen polska för åttondelspolskan, det är att 
man oupphörligt träffar täxter till polskor. Men dessa polskor 
-som äga täxt, äro åttondelspolskor. Säxtondelspolskan, uppkom-
men av polonäsen, är däremot ett instrumentalstycke, i regeln 
ej förenat med sång. Ord till värkliga polonäser finnas på 
ett par ställen i litteraturen omnämnda; men att musikens 
polonäskarakter kunnat bevaras, då den blivit försedd med 
täxt, därpå har jag endast lyckats finna två otvivelaktiga 
exempel, vilka jag själv upptecknat hösten 1897 i Skåne, varest 
polonäserna äro kanske talrikare representerade än annorstädes 

Sverge. 
Den rytmiska olikheten mellan säxtondels- ock åttondels- 

-polskorna är av LINDGREN framhävd. I likhet med LINDGREN 
-vill också jag betona, att fastän fjärdedelarna i den förra äro 
upplösta i säxtondelar, har dock säxtondels- eller polonäspolskan 
ett långsammare tempo, som ej skiljer sig i någon märkligare 
grad från polonäsens, vilkens takt egentligast kan kallas för en 
marschtakt. I motsats häremot står då åttondelspolskans hasti-
gare sprungna takt. För att åskådliggöra, huru olikheten fram-
träder, då täxter beledsaga musiken, må först den ena av de 
polonäser, jag upptecknat, meddelas: 
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j  

 

Katten ock råttan möttes mitt uppå vA - gen. 	Katten tog råttan i famn, 

•  r " I 	-1  
	 '1 	 • 4   " 

satte na på sin vagn. Katten ock råttan skulle resa till gästbnd. 

Härmed kan nu jämföras t. ex. följande åttondelspolska: 

Å hör du, Ka - ri, var har du va - ri? Du ä så mjö - Hg på 

  

4 
ha va - ri 	i kvarn å rna - Ii 	å 

  

ryg-gen din å din? Å ja 

bu - ri på - sen på 	ryg-gen min. 

Polsktäxter till denna senare typ äro synnerligen vanliga, 
under det att jag, som nämnt, till melodier av den förra typen 
knappt känner mer än två oomtvistliga exempel. 

Förklaringen till denna olikhet torde vara att söka i de 
bägge olika typernas skilda ursprung. GROVE, vars yttrande-
om polskan nyss anförts, säger om polonäsen, att den är »a 
stately dance of Polish origin»; den är »purely instrumental», till 
sitt ursprung ett rent instrumentalstycke, vilket gör dess »courtly 
origin» mycket sannolikt. I överensstämmelse härmed säger 
NIECKS, att »die ältere polonaise war ohne gesang». 

Med LINDGREN håller jag sålunda före, att säxtondel s-
polskan är en polonäs. Såsom varande ett instrumental-
stycke är polonäsen i regel icke förenad med sång. Pol-
skan däremot är en sångdans ock visar sig därmed även 
vara en till sitt ursprung mera folklig dans. Huru vida ens denna 
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senare, musikaliskt sett, är till sitt första upphov en svensk upp-
finning, må bli en senare fråga. Säkert är, att den i Sverge 
utvecklats ock bli vit en svensk produkt. 

Då sålunda i det följande polskor ock polsktäxter nämnas, 
så menas därmed de livligare, äldre ock mera nationellt färgade 
åttondelspolskorna. 

Några uttalanden om sång ock ord till polskor torde först 
böra anföras. F. L. BORGSTRÖM säger i sin Berättelse öfver en resa 
i Värmland 1845 (s. 98): »Spelmännen, själve livade ock livande 
alla omkring sig med de raska ock hurtiga Värmlandspolskorna, 
gnida nu med fördubblad iver sina fioler, ock alla de dansande 
börja slutligen att sjunga. Till flere av polskmelodierna äro 
nämligen ord satta.» 

ANNA KNUTSON säger i uppsatsen Kring Majstången (Vårt 
Folk, Sthm 1894): »Spelmännen stämde upp en livande polska, 
men sången fick ändå icke fattas. Hela skaran sjöng, så det 
genljöd i backarne: 'Morstöser ä vi allihopa' o. s. v.» I dessa 
ord igänkänner man täxten till en åttondelspolska. P. A. SÄVE 
har i sina Gotl. saml. upptecknat en värs, vars melodi är ett 
»stri k e, d. v. s. en gammal gotländsk nationalpolska». Detta 
strike, vartill jag skall återkomma längre fram, är ej någon 
polonäs. 

Många sådana exempel skulle kunna framdragas, men jag 
lemnar dem för att övergå till det viktigaste. 

Den flitige ock samvetsgranne samlaren, metallarbetaren 
GUSTAF ERICSSON, yttrar i ett av sina många manuskripter: 
»Före 1830 skulle jag tro att till alla de brukliga polskor 
fanns täxt av en, två, tre eller flera värser, vilka icke alltid 
voro av hövisk art, men de voro ändå säkra igänkännings-
tecken för en polskas transport eller för enskilt bevar. Av 
täxten bestämmes lätt taktens art. Varje spelman hade sin 
favoritpolska, ock var det något till spelman, så diktade han 
en, ock den blev då hans. I början spelades icke långa polskor, 
ty var ock en ville dansa, ock vid varje polskas upphörande så 
hade varje dansande par fått sin del tils vidare. Man dansade 
vanligast parvis, gosse ock flicka att börja med. Men då flera 
par intimerade sig med varandra, så famntog två par, ock 
kallades då detta korsdans; men till slut togo tre par ihop till 
s. k. stjärndans. Ett dansande par upptog då ett stort rum, 
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ty på männen stodo frackskörten vinkelrätt ut från ryggen, ock 
kjortlarna voro även färdiga att löpa bort.» 

Så långt om polskan, från vilken E. skiljer »hamburgskan», 
som dansades så, att »de dansande parvis togo varandra under 
armarna ock nästan i polsktakt svängde sig kring golvet i vals-
bana». 

Därmed kommer jag närmare in på beskaffenheten av den 
sångdans, som jag vill benämna »polska». Enligt ERICSSONS be-
skrivning skulle den egentliga skillnaden mellan polska ock 
hamburska vara den, att polskan dansas runt på ett enda 
ställe, medan man i hamburskan oupphörligt rör sig framåt 
i smärre cirklar kring golvet, så som ju också »hambopolska» 
allmänneligen dansas i salongerna. 

En närmare beskrivning på polskdans lemnas av ANDERSSON 
i Sv. landsm. XIV. 2, s. 12 fl. Han kallar dansen för »släng-
polska», varvid likväl är att observera, att den av honom skildrade 
dansen utförts till säxtondelspolskan eller polonäsen. Härvid torde 
det emellertid vara orätt att fästa för mycken vikt. Dansen kan 
mycket väl i ock för sig vara en äldre företeelse än musiken, 
som, ehuru av yngre datum, till denna äldre dans anpassats. 
Jag har anledningar att tro, att så värkligen har varit för-
hållandet. 

»Slängpolskan», säger förf., »vår gamla nationaldans, var före 
runddansernas tid den dans som huvudsakligen användes av all-
mogen i Skåne. — — Att beskriva, huru en äkta gammal polska 
dansades, är hart när omöjligt. Man är numera ej i tillfälle att 
se den dansas, då ju med all sannolikhet ingen al7 nu levande 
generation riktigt kan dansa polska. De invecklade stegen, som 
till ock med kunde markera säxtondelarna, de hastiga rörelserna, 
allt krävde övning, uthållighet ock kraft. Ehuru de dansande 
svängde om på ett ock samma ställe, behövdes så stört 
utrymme, att i allmänhet endast ett par kunde dansa åt 
gången. Då reprisen spelades första gången, svängde de dan-
sande, hållande varandra i händerna, åt vänster. Under sista 
takten i reprisen släppte de varandras händer ock gjorde var 
för sig en svängning runt, med klappningar ock stampningar 
markerande taktens båda sista fjärdedelar. Det var under denna 
sväng som drängarna, sedan de fått händerna fria, understundom 
passade på att lyfta lite i sina 'vrielavsböjsor', vilka gärna ville 
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glida ned i följd av den häftiga rörelsen. 1  Andra gången re-
prisen spelades, svängde man åt höger, ock andra reprisen 
dansades på samma sätt, blott att de dansande nu höllo var- 
andra om livet.» 

Hamburskan åter beskrives av ANDERSSON på samma sätt som 
av ERICSSON: »Körepolskan» — horrepolska, svingedans, »runtenom», 
sväng, bugadans o. s. v. — »är samma dans», säger förf., »som i 
BAGGES indelning benämnes långpolska eller hamburska. — I 
körepolskan beskriva de dansande paren, hållande varandra om 
livet, mindre cirklar ock föras härunder stugan runt.» 

Med ERICSSONS ock ANDERSSONS beskrivningar torde dess-
utom böra jämföras några mindre utförliga omnämnanden. Så 
t. ex. säger A. T. SNÖBOHM, Gottland s land och folk (Örebro 
1871, s. 329): »Den officiella dansen är polskan. Varje gång 
ett par är uppe på golvet ock tar en sväng, kallas att 'sno'. 
De två första danserna tillhöra skaffarefolket ensamt ock kallas 
'skaffaredansen' — det är 'polskor'. Paren sno tvänne gånger 
i var polska, ett par i sänder.» 

M. G. CR2ELIUS i Tunaläns, Sefvede och Asbolands Häraders 
Fögderie (Kalmar 1774) skildrar danserna vid ett bröllop s. 423: 
»Spelemännen inställa sig ock börja med violiner uppmuntra 
till dans, då prästen tager upp bruden ock dansar med häpne 
en polska samt när han slutar säger till brudgummen: jag 

1  Det är möjligt, att detta liksom hört till dansen. I Runa 1850 
(s. 27) meddelar DYBECK en s. k. Delsbovisa: 

Ta dej en Dellboska, 
bli sen en Dellbo! 
Häj, kiffsan på killer-bixan, 
säx kilar i luvo. 

1 Runa (folio) 1865 (s. 83) meddelas sedermera en variant till visan: 

Ta dej en delboska, 
ta dej en delbo, 
hej, kifsa på killerbixa, m. m. 

Ock så tillägges: »Icke länge sedan dansades denna s. k. Delsbovisa 
i Högs socken. — — Sedan man tillräckligt snott ock upprepat dessa 
värser, släppte de dansande varandras händer, ock så började pojkarna 
att hissa opp byxorna, vilket delbon kallar att 'kifsa bexan'». Det bör 
dock observeras, att denna rörelse enligt beskrivningen här utfördes 
under häftig ringdans. 
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dansar Er till, varefter prästen ännu svingar om en dans med 
bruden, ock när den är slutad, lemnar hänne till brudgummen, 
vilken på sätt som prästen dansar två dansar med bruden ock, 
innan han börjar andra dansen, säger till den förnämste i laget, 
brudens eller sin egen fader: jag dansar Er till. På samma 
sätt dansa alla manfolken sedermera med bruden» o. s. v. 

1 Beskrifning öfver Laholms prosteri 1796 säger P. 0 SBECK 
(s. 24): »På ett bröllop har jag blivit varse följande ordning vid 
dansen. Brudgummens broder dansade först två polskor med en 
ock samma piga; sedan stötte han på en annan dräng, som skulle 
göra likaledes; åter bjuder en dräng upp en piga till två 
danser» o. s. V. 

FR. W. SCHUBERT yttrar sig i Resa genom Sverige åren 
1817-1820 (II, s. 238): »Efter insamlingen begynnes dansen, vil-
ken prästen öppnar med bruden ock hans fru med brudgummen, 
varefter den förra förer bruden Still sin unga hälft. Sedan dan-
sar en var av manspersonerna med bruden ock en var av hännes 
kön med brudgummen. Denna dans är alltid polska.» 

ERIK BORE, Bärgsmanslif i början af i800-talet (Sv. landsm. 
V. 7, s. 21) anför: »Nu började bröllopsdansen. Bruden dansade 
första dansen (polska) med prästen, den andra med brudgummen 
ock sedan med brudgummens släktingar. — Första dagen dansades 
polskor ock valser: Andra dagen förekom även hampurska ock 
kadrill.» 

E. G. W. säger i Gamla minnen från Delsbo och Bjuråker 
(Gefle 1893, s. 149): »Därefter vidtog dansen. Först dansade då 
brud ock brudgum två polskor, därefter dansade hon med prästen 
ock så med var ock en av gästerna. Så togs en långring med 
bruden inuti.» 

Måhända är det samma slags bruk av pardans som Russ-
wunm syftar på, då han i Eibofolke (Reval 1855, § 285) skriver: 
»So beginnt der tanz. Wenn der bräutigam zuerst die braut zum 
tanze fiihrt, singt man: 

Haskaia, karalaia, 
Hår mann mä sina aia.» 

Men visserligen säger ej Russwunm dansens namn vara polska.,  

1  Någon dans, som kallas polska, finnes ej nämnd från Estland, 
men väl åtskilliga dansstrofer, som förmodligen sjungits till dylik 
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F. AROSENIUS i Beskrifning öfver provinsen Dalarne (1862 
—68) tyckes syfta på något liknande, då han yttrar om en bröl-
lopsdans i Rättvik: »Brudgummen skall först dansa tre lekar 
(polskor) med bruden.» 

Av alla dessa uttalanden, -  vilka torde vara rätt pålitliga, 
framgår sålunda, att polska varit en pardans, som utförts hälst 
vid högtidliga tillfällen av ett enda par i sänder, att den har 
varit en dans i vilken paret svängt runt, samt att svängningen 
sannolikt har skett på en enda fläck, med två eller flera re-
priser. Men den dans, vars enklaste grunddrag varit sådana, 
har med största sannolikhet funnits i Sverge, innan namnet 
polska fick någon vidare utbredning, ock har då dansats under 
andra, mera nationella namn såsom »höglorven» i Vingåker ock 
»låten» i Dalarna. 

DYBECK skildrar i Runa 1842 (2, s. 65) på följande sätt den 
förra av dessa sist nämnda danser: 

»Det är en gammal sed nästan i hela Sverge, att det dans-
nöje, som på landsbygden anställes å första bröllopsdagen, be-
gynnes på det sätt, att bruden framträder till prästen, niger ock 
med honom dansar en polska. (I några trakter av Blekinge ock 
måhända flerestädes dansas likväl den första polskan av bruden 
ock den s. k. talmannen, samt den andra av bruden ock brud-
gummen. Med var ock en av dem dansar hon polskan tvänne 
gånger ä rad). Härefter vänder sig bruden till brudgummen, 
med vilken hon efter förnyad nigning dansar andra polskan. 
Tredje polskan dansas av bruden ock prästens fru. Under dessa 
danser håller sig det övriga laget stilla på sina bänkar, men 
efter dem bliva paren flere. Denna första dans av präst ock 
brud är i Vingåker socken benämnd höglorven ock har haft 
egna ord ävensom melodi. Av några stycken utav innehållet, 
som av en ock annan äldre i församlingen lärer bibehållas i 

dans. Det är sålunda endast namnet som saknas. Esterna ha, såsom 
framgår av NEUS, Ehstn. Volkslkder 103 E—H, översatt svenska ring-
dansvisor, ock korta strofer finnas som nämna »svensk dans», t. ex. 
följande i tysk övers. (s. 381): 

Seid gegrässet,'  Steffen! 
Morgen woll eintreifen, 
morgen haben wir schwed'sehen tanz. 
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minnet, inhämtas, att det innefattat ett något fritt skämt över 
bruden, bland annat tillvitelser för begångna ungdomsfel ock 
dylikt.» 

Höglorven, som av DYBECK kallas en polska, överensstämmer 
sålunda med vad förut citerade författare skildrat under namn 
av polska. Tvänne olika melodier till dansen meddelas, av 
vilka den ena visserligen har något tycke av polonäs, men den 
andra icke det allra minsta. 

En polskartad dans, i den mening polska här tages, är 
också låten. 

»Låt» förekommer i den allmänna betydelsen av 'melodi» i 
sådana sammansättningar som danslåt, gånglåt (marsch), vallåt, 
barnlåt ock hornlåt. Men i Dalarne begagnas hälst ordet »låt» i 
ock för sig såsom namn på en kortare dansmelodi av polskartad 
natur med dess tillhörande dans ock täxt. Med »låt» samman- 
faller understundom »lek» (så t. ex. tyckes det varit förhållandet 
i Rättvik). Men skiljas dessa ord till sin betydelse, så betecknar 
»lek» detsamma som »ringdans» ock »låt» en polskartad dans. 
Särskilt är det så i Leksand, där jag noggrant undersökt för- 
hållandet. »Låt» betyder där en dans dansad av ett enda par, 
på det sätt att en karl ock en kvinna fatta varandra om livet ock 
svänga runt på ett enda ställe, först åt det ena hållet ock så 
åt det andra. Men härmed äro åtskilliga omständigheter för-
enade, som erbjuda ett särskilt intresse, emedan de visa slående 
paralleller till den förut skildrade dans, som utföres till schnader-
höpfeln ock dess melodi. 

Låten dansades i Leksand egentligen endast vid mera högtid-
liga tillfållen ock egentligen endast av ett par i.s änder, nämligen 
av den karl, som genom en mindre betalning till spelmannen 
åt sig utvärkade den rätten, samt av den kvinna, som han 
åt sig valde. Karlen gjorde ett språng fram till spelmannen 
ock skulle då slå bägge klackarna i golvet framför denne ock 
i detsamma kasta till spelmannen hans betalning (vanligen 
en plåt). Då många spekulanter funnos, bjödo de över var-
andra. Detta kallades att »köpa låten». Spelmannen stämde 
så upp låten, ock det dansande paret svängde runt på en enda 
fläck, nämligen på golvet alldeles framme vid spelmannens plats. 
Spelmannen beledsagade vanligen sin musik med sång, vilkens 
ord mången gång torde hava varit improviserade ock hava 
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handlat om det dansande paret.1  Dock äro uppgifterna härom 
något svävande, i det att än de dansande själva påstås ha del-
tagit i eller sjungit sången, än någon annan skall ha suttit vid 
spelmannens sida ock sjungit orden till: dansmelodien. En 
gammal spelman i Ore socken, som spelade för mig, sjöng först 
själv orden ock spelade sedan dansen på fiolen, då åtskilliga 
fiolfigurer utsmyckade melodien. Troligast är väl, att bruket 
varit i detta avseende växlande, beroende på omständigheterna._ 

Egentligen skulle, som sagt, endast den dansa, som köpt: 
låten. Men det hände ofta, att även andra par passade på till-
fället att dansa efter den uppspelade låten. Dessa sades då. 
»stjäla låten», men den som köpt den, sades ha »fördansen», 
ock det låg en särskilt djup betydelse i vilken flicka fördansaren 
valde. Flickan sades »få låten», ock detta var en viktig till-
dragelse i hännes liv. Då mannen ej ville uppenbart visa, vilken 
som var den utvalda, bjöd han upp tvänne flickor till dans-
på en gång, då de alla tre svängde runt. 

Härmed bör nu jämföras dels ock isynnerhet ERICSSONS nyss, 
anförda skildring av polskdansen, varvid han också omnämner>  
att flere par kunde fatta varandra om livet ock dansa samtidigt, 
dels också STROLZ' skildring av schnaderhiipfeln ock tillhörande 
dans. Jag påminner då om uttrycken »einen tanz anfrfihmen 
(bestehen)». För den betalning, som erlades, fick »jedes paar 
ffir sich allein tanzen, und die andern warten». Det påpekades, 
också, att den dansande efter erläggandet av betalningen upp-
stämde sin självvalda melodi, sin schnaderhfipfel, varvid musiken 
ackompanjerande föll in. Likheten mellan de svenska ock 
sydtyska danserna tyckes sträcka sig ännu längre, att dömma, 
av denna schnaderhfipfel från Kärnten: 

Und den tanz han i zahlt, 
und das tanzl g'heart mein, 
der ma nachtanz'n wollt, 
un der that mi erst g'frein. 

1  Härmed överensstämmer en anteckning i ARWIDSSONS ms., där 
det talas om »ett nu mer icke allmänt bruk, att spelmannen betackar 
var ock en i laget särskilt mod en värs, till innehållet lämpad efter 
föremålets ålder, kön o. s. v. Om en sockenspelare i Västmanland 
yttrade vid ett sådant tillfälle en hustru: 'Ja, si 011e Arpe, han ä go 
te göra e visa för flicka, inna han väl får syn på kokse. » 

Jämför också DYBECKS yttrande ovan vid tal om höglorven. 
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Även följande kan observeras: 

Den tanz han i zalt, 
und an zal i wiedar; 
der was mir nachetanzt, 
den schlag i niedar. 

Detta »nachtanz'n» om den, som på ett orättfärdigt sätt 
vill dansa på en annans bekostnad, står tydligen mycket väl 
tillsammans med det svenska uttrycket »fördansen» om den som 
köpt låten. De två uttrycken komplettera ock förutsätta varandra 
ock tyckas häntyda på en ganska detaljerad likhet i avseende 
på uppträdandet av dessa danser ock förloppet vid desamma. 
Möjligen kan det vara även dessa företeelser som ARNDT haft 
i tankarna, då han yttrar, att den svenska bonddansen hade 
»vid l von dem stairischen und tyrolischen nationaltanz». 

Att ordet låt sålunda använts för ett slags polskdans ock 
att denna beteckning varit bekant i större delen av Sverge, det 
intygas även av äldre ock yngre författare. 

Till den skildring, jag själv ovan lemnat av låten, sådan den 
omtalas i Leksand ock Rättvik, må tillfogas ett par yttranden 
av F. AROSENIUS i Beskrifning bfver provinsen Dalarne. Om 
låtens förekomst i Rättvik heter det (I, s. 38): »Spelmannen rör 
fiolen ock spelar upp en låt, men ännu släppes fröjden icke 
fria tyglar. Brudgummen skall först dansa tre lekar (polskor) 
med bruden» o. s. v. Här identifieras sålunda låt, lek ock 
polska, vilket även jag funnit vara förhållandet i Rättvik. Om 
danserna i Leksand säger samme författare: »Bland danserna 
förekomma mäst polskor, valser, polketter ock den s. k. Lek-
sandslåten, en för denna socken egendomlig dans». Av denna 
dans är det som jag ovan lemnat en skildring. Men vad själva- det 
av AROSENIUS omtalade namnet beträffar, så är det namn på en be-
stämd melodi ock ej på själva dansen, som heter kort ock gott »låt». 

Från Gottland anför SNÖBOLIM (S. 343): »När steken inbäres, 
sker det under musik ock snart sagt dans.1  Spelmännen dra till 
med en låt, som benämnes stejkstrike; melodien liknar nästan 
en hastig vals ock går i tre fjärdedels takt». Här är sålunda 
»stejkstrike» en art av låt, varmed må sammanhållas P. A. SÄVES 

1  A. A. HITLPHERS säger i sin Afhandling om Musik och Instru-menter, Västerås 1773, att »seden att spela in steken på bondbröllop 
är urminnes.» 
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förut anförda förklaring av »strike» såsom en gammal gottländsk 
nationalpolska. 

Från Helsingland bevisas ordets förekomst av LEN/EUS i Delsboa 
Illustrata (Sthm 1764, s. 207): »När spelmannen lyktar dansen 
.ock nu antingen ställer strängarne eller betänker sig på en ny 

our an t eller på en ny låt, som de här tala, så stå de till 
dans uppkomna paren så länge icke stilla att vänta på den 
följande dansen, såsom på andra orter är brukligt, utan de skrida 
allt fort par ock par så sakteliga på golvet omkring; ock i det-
samma spelmannen då stryker på fiolen upp den nya låten, 
äro de alla straxt i lustig omsvängning såsom tillförene ock 
hava så ingen tid förnött med krus ock onödiga komplimenter.» 

Ordet »låt» såsom namn på dans omtalas ytterligare från Medel-
pad av L. P. DAHLGREN (SV. landsm. I, s. 579, 581), där det heter, 
att »låten dansas» ock att »spelmannen har några tokroliga namn 
på låtarne, han kallar somliga polskor för Simsons klor» o. s. v. 

Från Ångermanland kan hänvisas på ett rim hos Nordl. 
Barnv. s. 81, där det heter: »danse liten låt.» 

Vidare har jag konstaterat ordets förekomst i ovan angivna 
bemärkelse i Värmland; ock slutligen har DJURKLOU gjort det-
samma för Närike, varom mera nedan. 

Jag har förut yttrat, att ett av de äldre namnen för polska, 
i den mening jag tar detta ord, torde hava varit låt. Det 
tyckes också, som om det ej skulle vara möjligt att draga 
någon bestämd gräns mellan dessa begrepp. Av ERICSSONS be-
skrivning på polska framgår det, att han menat en dans, som 
sett ut just så som den låtdans, jag skildrat; ock av övriga 
citerade yttranden är det intet som talar emot ett dylikt an-
tagande. Jag har anfört bevis för att polskan är en sångdans, 
där sålunda melodierna hava täxter. Samma är förhållandet 
med låten. Melodier ock täxter, som annorstädes i Sverge 
gå under benämningen »polska» eller »lek», kallas i Leksand 
»låt». Dessutom ägde där det förhållandet rum, att täxten gav 
låten dess speciella namn (vilket för övrigt också är fallet 
med polskornal). En låt, vars täxt handlade om en ko eller 

1  Så t. ex. finnes hos BAGGE en »rovpolska»; hos N. ANDERSSON har 
»roepolska» täxt, ock denna täxt handlar om att själa rovor. Täxten 

har jag i flere varianter, varav en upptecknad såsom »låt» i Leksand. 
Sv. landsm. XVI. 	 6 
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en get, kallades sålunda »kolåten» eller »getlåten» eller något 
dylikt; varav upptecknare understundom låtit förleda sig att 
anse sådana visor för vallkväden. Jag tecknade i Leksand 
upp en sådan låt, som kallades »killingdansen»; dess täxt var 
följande: 

Å en gång mött ja tre gammel jänter, 
å en gång mött ja tre å trätti; 
å tre gingo, å tre spring°, 
å tre trave därätter. 

Namnet »killingdansen» (1. »källingdansen») torde därför be-
teckna endast, att täxten handlar om »gammel jänter», d. v. s. 
»käringar». Denna strof förekommer tämligen vida spridd i 
olika landsändar, men brukar alltid upptagas bland »gåtor». Så 
ock hos DJURKLOU, Nerikes folkspråk ock folklif (Örebro 1860) 
i följande form: 

Ett varv så såg ja tre käringar, 
å ett varv så såg ja tre å trätti; 
å tre red, 
å tre gned, 
å tre trattad bakätter. 

Men om denna gåta anmärker nu DJURKLOU i en not, att 
den »sjunges även ock tillhör då den stora mängd av 'vis-
stumpar' eller 'låtar', bestående av blott en vårs, vanligen i 
marsch- eller polsktakt (gånglåtar, danslåtar), som så ofta före-
komma bland allmogen.» 

Det är just i denna betydelse som jag vill använda ordet 
»låt», nämligen såsom enstrofig dikt till dansmelodi.1  Ock 
i denna bemärkelse är låten då ej blott täxt till själva låt-
dansen, där denna ännu förekommer, utan även till därmed 
likartade eller identiska danser såsom polskor, hamburskor, 
striken m. ra. Men nu är förhållandet det, att de enstrofiga 

1  Då DJURKLOU säger, att även marscherna ha blott en strof, så 
har jag ej kunnat finna detta riktigt. Marscherna äro hela visor. — 
Det torde kanske böra särskilt påpekas, att jag kommit till min upp-
fattning av låten alldeles oberoende av DJURKLOU, vilkens tämligen 
undangömda notis först föll mig i ögonen långt efter sedan jag kommit 
till det resultat, att »låt» vore det lämpligaste namnet på svensk en-
strofig dikt. 
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dikter, som på vissa ställen sjungas till polskor ock låtar, de 
uppträda på andra ställen såsom ringdansvärser. Ock detta 
gäller icke blott täxten utan även musiken, så att en melodi 
kan uppträda både som ringdans ock som polska. Härpå skola 
ett par exempel anföras. 

EnicssoN, som upptecknat både ringdansvärser ock polsk-
täxter, upptar bland de sistnämnda t. ex. följande (ms. i Sthm): 

När ja dansär med min lilla vän, 
då får di andrä ont i magen, 
då säger di: »Vad ska du med den, 
som har en annan uti hogen?» 

Järtat det hoppar uti mej 
alldeles som stektä munkär; 
å inte vet ja, vad di vill med mej, 
men nog så hör ja, vad di glunkär. 

Kärleken står imilla dej å mej 
som vattne uti gistnä bunkär; 
å inte vet ja, vad di vill med mej, 
men nog så vet ja, vad di glunkär. 

Dessa strofer träffas i mer eller mindre varierad form 
många gånger upptecknade, vanligen såsom ringdansvärser. 
Den första ock tredje återfinnas bl. a. hos Arw. III, s. 301 i 
visan »Det står ett träd på min faders gård», som här förut är 
avtryckt. 

På samma sätt förhåller det sig med följande strof, vilken 
ERICSSON upptager såsom polska, men vilken annars angives 
som ringdansstrof: 

Inte kan jag te min vän komma, 
varken åka, rida eller gå; 
ja ska vänta te den ljuva sommar, 
när som ångfartygen börja gå. 

Denna strof finnes upptecknad som ringdans t. ex. av EVA 
WIGSTRÖM (Folkdiktn. s. 304) sålunda: 

Dagen lider, ock solen skrider, 
ock stjärnorna de tändas upp igän; 
men inte kan jag till vännen komma, 
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nej varken åka, rida eller gå; 
men jag får vänta till sol ock sommardag, 
då jag seglar över böljan blå. 

Att delvis samma täxter kunnat användas dels till danser 
sådana som låten eller polskan, dels till lekar eller ringdanser, 
är naturligtvis så mycket mindre underligt, som det knappast 
torde vara möjligt att i musikaliskt avseende angiva någon be-
stämd skillnad mellan dessa två huvudslag av dans. Många 
lekar eller ringdanser hava visserligen 2/4  eller 4/4  takt, men de 
allra flästa 3/4  ock samma rytm som polskorna. V. CARLEIEIM-
GYLLENSKIÖLD har i Visor ock melodier (Sv. landsm. VII. 7, 
nr 138) upptecknat en lek, vars ord ock melodi äro följande: 
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Up-på källarbacken, 	up-på källarbacken, 	där så haver jag min 

_f  

bästa vän. 	Qlader han är, munter han är, hälst när han mig får dansa. 

Men bland polskorna i samma samling (nr 153) förekommer 
samma melodi, såsom utg. själv påpekar, i en variant, som är 
ganska obetydligt avvikande: 

Bland ANDERSSONS skånska melodier finnes en s. k. »köre-
polska», varmed betecknas detsamma, som annars kallas ham-
burska. Denna körepolska med åtföljande täxt (nr 81) låter så: 

	 °22-411: 

Ja 	e 80 lessen, ja trorjag tröttnar, ja tror jag över - giver allti - hop. 
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r-rzt.t• 	•t  	• 

 

   

 

Men får jag brännevin, so bler ja munter, så ska ja ro - - a er alli - hop. 

Denna strof med tillhörande melodi i något varierad form 
är upptecknad bland en samling ringdansvärser i Filikromen 
(VII: lo). Ock hos EVA WIGSTRÖM (Folkdiktn. s. 305) finnes den 
som slutstrof i en visa, som angives vara en ringdans ock inne-
håller ungefär samma strofer som i »Filikromen». 

Då sålunda exempel kunna uppvisas på att såväl ord som 
musik användes växelvis till de danser, som ovan behandlats, 
så torde det vara olämpligt att i en samling av låtar taga 
danssättet till indelningsgrund ock till olika avdelningar föra 
sådana strofer, som uppgivas vara använda än till det ena än 
till det andra slaget av dans. 

Även i Norge ock Danmark träffas täxter till danser, som 
närmast kunna hänföras till samma huvudart som de svenska 
polskorna eller låtarna. I Norge finnes, som sagt, knappast 
namnet »polska», men vissa norska danser hava, såsom i det före-
gående uppvisats, av svenskar blivit kallade polskor, varigenom 
deras inbördes likhet i någon mån vitsordas. De som ligga 
närmast att taga i betraktande äro halling ock springdans, av 
vilka dock den förstnämnda stundom har 2/4  takt ock därigenom 
skiljer sig från de ungefär likartade svenska danserna. Spring-
dansen åter är i musikaliskt avseende nära besläktad med de 
svenska triolpolskorna. Till bägge dessa norska danser träffas 
täxter, om ock kanske mindre ofta upptecknade. Exempel ses 
i LINDEMANNS Norske Fjeldmelodier. 

Uppenbart mera analoga förhållanden finna vi i Danmark. 
RASMUS HANSEN säger t. ex. i Gamle minder fra det syttende og 
attende aarhundrede II, s. 175: »Vi fik os nu allerförst nogle raske 
danse for at faa varme i kroppen. Spillemanden gned lidt på 
straangene, og de der kunde sang med». Ojämförligt mycket 
viktigare än dessa ord, som ju i alla fall intyga sångens för-
ening med instrumentalmusik ock rask dans, är ett uttalande 
av en gammal man i Gjendrup i ett brev till H. F. FEIL-
BERG. 1  Såsom svar på några frågor av FEILBERG skriver han 

1  Meddelat av brevmottagaren. 
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bl. a.: »Vil du tigge med o. s. v. Det er ingen vise, 
men kun begyndelsen paa en polskdans. Den gang da 
musten en hver havde sin egen polsk, var det nödvendig at 
have en begyndelse av ord, thi man kjente jo ingen noder. 
Danseren traadte da frem og opgav texten, og saa gik 
det, og saa sprang man. Jeg kan mange efter min moder.» 

Den här omtalade polsktäxten lyder i sin helhet: 

Vii du tigge meel, 
saa vii jeg tigge salt, 
saa mödes vi paa Lindbjergs holdt, 
den lille dwggelam vi onarffinde. 

Ett par ytterligare exempel på polskor efter samme med-
delare må anföras: 

Hyrden tuder i bukhorn 
om vinterveir. 
Og kjasrlingen saatter hendes bag imod : 
»Tud der i leir». 

Skibet ligger for Amsterdam 
ude paa söen den blanke; 
ja, hver som haver en huldtro ven, 
den gaar saa sjxIden af tanke. 
Hvad enten jeg ligger eller staar, 
du aldrig av mine tanker gaar, 
Gud veed, om jeg dig en gang faar. 

Detta uttalande är i mer än ett avseende intressant. Först 
ock främst må observeras den bestämda skillnad, som göres 
mellan en visa ock en polska, vilken senare ej är någon »visa». 
Det är sålunda skillnaden mellan flerstrofig ock enstrofig dikt 
som framhäves. Vidare må ännu en gånglpåminnas om STROLZ' 
beskrivning på schnaderhiipfeldansen, där det omtalas, huru »der 
tänzer in seiner.  selbstgewählten melodie sein schnaderhfipfel 
anstimmt», varvid musiken faller in med ackompanjementet. 
Detta överensstämmer med det danska yttrandet om att dansaren 
trädde fram ock uppgav täxten till den polska han ville ha, 
samt för övrigt med flere förhållanden i fråga om den svenska 
låten eller polskan. 

Det finnes sålunda i Danmark som i Sverge både ring-
dansstrofer ock polsktäxter. Ock liksom i Sverge tyckas dessa 
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även i Danmark i någon mån falla inom varandras område. 
Den sista av de nyss anförda danska polskorna är nämligen en 
utvidgning av en fyrradig dikt, som föreligger i många vari-
erande uppteckningar såväl från Danmark som från Sverge. 
Men åtminstone i alla de svenska formerna uppträder den nämnda 
fyrradingen såsom ringdansstrof. 

I största korthet sammanfattas mina åsikter om de här be- 
rörda företeelserna sålunda: 

I koreografiskt avseende skiljer jag mellan ring- 
danser, polskor (eller låtar ra. fl. polskartade danser) 
ock hamburskor. 

I musikaliskt avseende skiljer jag mellan säxton- 
delspolskor, som jag hälst vill kalla polonäser, emedan 
de åtminstone av dessa torde vara påvärkade, ock de 
egentliga polskorna, som, om man vill göra en indelning, 
bäst torde delas i åttondelspolskor ock triolpolskor. 

I avseende på täxten kan av flere skäl i en större 
samling ingen indelning efter dans eller musik göras, 
utan sammanfattas alla dylika ovannämnda danstäxter 
i det gemensamma namnet låtar. 

C. Smårim av olika benämningar. 

Det har påvisats i fråga om schnaderhtipfeln, att den upp-
träder i vitt skilda delar av Tyskland, men att denna enstrofiga 
dikts natur av dansrim icke överallt är tydlig eller medveten, 
utan att den framträder som »liedl», »gesang» eller något dy-
likt; att den vidare även löst sig från sammanhanget med 
sången ock då kvarstår som ett rim kort ock gott, möjligen 
karakteriserat såsom ett barnrim. 

Då av det föregående torde framgått, att enstrofig lyrisk 
dansvärs finnes såväl hos svenskar ock danskar som hos en 
mängd andra folkslag, men att detta förhållande i allmänhet 
icke varit så synnerligen bekant, så vore det så mycket mindre 
förvånande, om även hos oss den företeelsen skulle vara täm-
ligen vanlig, att i samlingar av smärre rim, talesätt, ramsor, 
barnrim ock dylikt en mängd dansrim influtit, vilkas egentliga 
natur ej varit fullt klar. 
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Jag skall i det följande • söka framvisa några sådana 
exempel. 

Bland barnsånger upptager ARWIDSSON (III, s. 482) följande 
strof: 

Jag fattig lappman, 
som bor uti Lappland, 
mellan bärg ock stenar 
betar jag mina renar. 

I nästan fullt identisk form är samma strof upptecknad 
dels av LILJA (Julb. 1865), som också upptager den bland 
»barnsånger», dels i åtskilliga former av NORDLANDER (Barnv. 
nr 64) samt av BOHLIN (Folktoner fr. Jämt!., nr 16). NORD-
LANDER upptar strofen bland »vallkväden, brukade såsom vagg-
visor». BOHLIN ger den ingen särskild benämning (den är hos 
honom förbunden med två andra enstrofingar). Värsen föreligger 
dessutom i många handskrifter, ensam eller förenad med andra 
strofer. 

Att nu denna strof värkligen använts såsom något slags 
rim i barns mun eller för barn, vill jag icke bestrida, så mycket 
mindre som jag själv hört det i Västmanland, där barn använde 
den som sång till ringdans. Men det är just detta som är 
min mening: att den ursprungligen varit en strof använd till 
dans även av vuxet folk, ock att melodien är en dansmelodi. 
Med ett ord: det hela är ursprungligen en låt, som sjunkit ner 
till barnrim — en synnerligen vanlig utveckling. Då melodien 
till den anförda täxten har en synnerligen märklig historia ock 
spelat en roll som kanske ingen annan svensk melodi, skall 
jag söka något utförligare bevisa påståendet. 

Saken skulle ju kunna vara avgjord därigenom, att jag har 
funnit strofen såsom låt i Dalarna i flere former, t. ex. från Rättvik: 

Lapptoren i Lappland 
an adde tvilänk te atteband; 
mellan bärg å stenar, 
där föder Gud hans renar. 

Emellertid skulle ju strofens användning som dansstrof 
kunna vara en isolerad företeelse. I någon mån torde detta 
vederläggas redan genom en gammal uppteckning av densamma. 

1) Intyg därom finnas ock från Östergötland. 
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I en ironisk skildring av en svensk herde ock hans liv, benämnd 
Tullerikopp i dess nymodigaste klädning, Sthm 1773, vilken 
innehåller några dansstrofer, finnes också den ovvannämnda. 
»Ock», heter det, »var det förträffeligit höra Tullerikopp upp-
stämma denna oförlikneliga sång, lämpad till dess egen an-
senliga person: 

Jag är en fattig lappman, som bor uti Lappland; 
jag driver kring mina renar mellan bärg ock stenar.» 

Här lägges strofen i munnen på en man av folket ock 
karakteriseras sålunda som en bondvisa. 

Starkare äro de musikaliska skälen. Melodien, sådan den 
av BOHLIN upptecknats, ock sådan snart sagt var människa 
känner den, är följande: 

	 è   
Jag fat - tige lappman, 	som bor uti Lappland, mellan bärg ock 

ste - nar 	föder jag mina re - nar. 

ARWIDSSON (III, s. 482) nämner om melodien, att den är den 
samma som i »Katten ock killingen»: 

	 1_4-•—•—e9 

	

P 	 

	

Kat - ten ock kil - lin - gen 	de nap - p a- des om väl - lin - gen. 

Kat - ten slog kil - lin - gen, så 	han 	föll 	i 	väl - lin - gen. 

»Aj, aj!» sa - de kil - lin - gen, »jag brän - de mig av väl - lm - gen!» — 

»Jam, jam, sa - de kat - ten, 	»du kund' ha unnat mig få hatt'ent, 
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Som man finner, är denna senare melodi en dubblering av 
den förra; eller rättare BOHLINS uppteckning motsvarar de första 
åtta takterna, vilka också enligt Arw. a. st. äro melodien till 
»lappmansstrofen». Även annorstädes hänvisar ARWIDSSON på de 
nämnda första åtta takterna såsom melodi till fyrradiga strofer. 

I allra närmaste överensstämmelse med ARWIDSSONS säxton-
taktiga melodi står en dylik i A. G. ROSENBERGS 160 polskor, 
visor och danslekar (Sthm 1876, nr 91): 

	E 	.0 J. 	,N Fi 	 r4  

-1  	 d4=IA 

r: 	 .4_,.$--197.4=4-14. 1  

Om denna melodi, till vilkens första repris även jag känner 
fler här ej upptagna, oavhängiga strofer, anmärker nu ROSEN-
BERG, att till densamma funnos flere täxter, varibland en oskyldig 
dryckesvisa var den vanligast förekommande. Man igänkänner 
för övrigt i densamma Sinclairs-visans ock så många andra 
märkliga svenska dikters melodi.1  

Betraktar man nu melodien, så ser man ganska lätt, att 
den med sin trefjärdedelstakt tämligen lätt skulle kunna gå 
för en svensk åttondelspolska utan att just vara typisk såsom 
sådan. 

I själva värket är det också en dansmelodi, fastän ej en 
ursprungligen svensk sådan, vilken i någon mån ombildats ock 
nationaliserats. Den återfinnes under namnet »Folie d'Espagne» 
i franska musiksamlingar under följande form: 

1) Härom annorstädes. Påpekas må t. ex. DALINS »En celadon gav 
fröjderop»; dikter av ANNA MARIA LENNGREN, BELLMAN, FRANZÉN; LEO-
POLDS »Per Enebom», TEGNÉRS »Hammarspik» m. fl. 
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Likheten är omisskännlig, isynnerhet i de första åtta 
takterna, under det att slutet är något mera ombildat. Till 
yttermera visso är det emellertid intygat, att allmogen har dan-
sat efter »Folie d'Espagne». S. ÖDMANN säger i sina Hågkomster 
s. 22: »Vid melodien av Folie d'Espagne dansades en rätt artig 
'ringdans', på det sätt» o. s. v. 

Man har sålunda i någon mån förändrat den främmande 
melodien till en svensk ringdans ock diktat ord till densamma, 
antingen på det viset att man sjungit tvänne strofer till de säxton 
takterna såsom i »Haren ock hunden», eller så att man blott 
tagit de första åtta takterna ock därtill sjungit en enda strof 
såsom i »Lappmannen», vilket senare stått mäst i överensstäm-
melse med förut befintliga låtar. 

Härmed torde både i fråga om täxten ock i fråga om me-
lodien vara ådagalagt, att den ovannämnda strofen ursprung-
ligen varit en ringdansstrof, som sedan övergått till barnvisa 
eller barnrim.1  

Men härav kan nu också dragas ytterligare den slutsatsen, 
att övriga strofer, som upptecknats till melodien i fråga eller som 
träffas tillsammans med dess tä,xt, också äro dylika dansstrofer, 
isynnerhet om detta även av andra skäl göres sannolikt. 

ARWIDSSON meddelar (III, s. 468) bland sina »barnsånger» 
ytterligare följande strofer till den nämnda melodiens första åtta 
takter: 

1. Haren ock hunden 
de trätte i lunden. 
Haren bet hunden 
så han blödde i munnen. 

1) Liknande utveckling är, såsom nämnt, ganska vanlig. Melodien 
till vår allmännaste vaggvisa, ursprungligen en gammal tysk spelmans-
visa, begagnades ännu i början av detta århundrade till dans här i 
Sverge. 
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»Aj aj!» sa' hunden, 
»du bet mig i munnen!» — 
»Det var rätt», sade haren, 
»du skulle låtit mig fara!» 

Katten ock killingen» 
de trätte om vällingen; 
katten slog killingen, 
att han föll uti vällingen. 

»Aj aj !» sade killingen, 
»du slog mig i vällingen!» — 
»Jan» jam !» sade katten, 
»du skulle låtit mig få hateen!» 

Brömsen han brummade, 
ekorren han trummade, 
fyra möss de gå i dans, 
så hela jorden dundrar. 

Fyra trappor gick jag, 
fyra slängar fick jag; 
had' jag flera trappor gått, 
så had' jag flera slängar fått, 

Ett två tre fyra, 
våra gossar ä' så dyra; 
för ett halvöre få vi två 
ock för ett runstycke fyra. 

Som man ser, är detta ett sammanradande av strofer, så 
som påvisats vara förhållandet i de lyriska ringdanserna. De 
två första strofparen bilda vart för sig ett helt ock ha många 
gånger upptecknats isolerade. De tre sista stroferna.  ha varken 
med de föregående eller med varandra något gemensamt. Även 
dessa föreligga i mångfaldiga mer eller mindre varierande for-
mer, än isolerade, än i andra förbindelser. 

Den sista strofen kan man finna ensam i flere variationer 
hos Nordl. Barnv. (nr 606). Den fåmte strofen, förenad med 
en annan, finner man i den nyss omtalade »Tullerikopp». Det 
heter där, att »denna aria sjöngs ock speltes: 

1) »Var.: källingen, prov. i st. f. käringen.» 
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En, två, tre, fyra, låt oss lustiga vara, 
när sorgen kommer, låt hänne fara. 
Brömsarne brumma, ock katten slår uppå trumma, 
fyra mössor gå i dants, ock hela jorden hon dundrar.» 

Ensam finnes strofen om brömsen upptecknad flere gånger, 
såsom kan ses hos Nordl. Barnv. nr 43. Även strofen »Fyra 
trappor gick jag» finnes isolerad i flere uppteckningar (se Nordl. 
Barnv. nr 359). Sålunda torde vara klart, att de behandlade 
stroferna äro enstrofiga dikter till dansmelodi. 

Faktiskt bekräftas detta också av den omständigheten att 
vissa rader finnas förenade med kända ringdansstrofer, t. ex. i 
följande uppteckning från Gottland (Nordl. Barnv. nr 109): 

Brinesen ock brumman, 
kattemissen slår på trumman, 
fämton käringar uti en dans, 
ock alla dansa de på kryckor. 
Kom en blinder man ock såg därpå: 
»I dansen nätt, mina flickor.» 

De sista fyra raderna av denna strof bilda i ock för sig ett 
helt ock ingå som del av en ringdans t. ex. hos Arw. III, s. 
296 i följande form: 

Ock fämton kärngar uti en ring, 
ock alla hoppa de på krycka. 
Där satt en gubbe ock såg därpå: 
»I dansen lätt, mina dockor!» 

Flere paralleller skulle kunna påvisas, men det anförda 
torde tillräckligt bestyrka antagandet om de ifrågavarande 
strofernas karakter av ursprungliga dansstrofer. Se vi på dem 
var ock en för sig, så faller visserligen i ögonen deras ganska 
barnsliga natur, men denna egenskap är i mer eller mindre 
grad utmärkande för hela denna art av folkdiktning. De fram-
ställa för råsten en följd av barocka situationer av det slag, 
som folkfantasien speciellt synes älska: haren besegrar hunden, 
katten vinner på käringen, djuren dansa ock spela. Den allra 
sista strofen i räckan är ett satiriskt angrepp på det motsatta 
könet o. s. v. 

Flere liknande målningar ur djurvärlden anträffas bland 
låtarna. Nord!. Barnv. nr 52 upptar som barnrim även följande: 



96 	 STEFFEN, ENSTROFIG FOLKLYRIK. 	 XVI. 1 

En liten kråka skulle ut ock åka, 
ingen hade hon som körde. 
Än gick det hit, än gick det dit, 
till slut gick det långt bort åt gärdet. 

Denna strof är tämligen vanlig såsom ringdans, enligt vad 
jag flere gånger konstaterat. Dess melodi är också den typiska 
polskans. Det är densamma som förut i två former återgivits 
efter CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD dels såsom ringdans, dels såsom 
polska (s. 86). Även andra täxter givas till denna melodi. 

Exempel på låtar, som gå under benämningen barnrim, 
kunna i mängd framdragas ur NORDLANDERS samling. »Hej säg, 
så får du mej» (Nordl. nr 71) är en av de allra vanligaste ring-
danserna, förefintlig hos Arw. III s. 324, 325; Nyl. V, a s. 75, 
76 m. fl.; »Lilla Lasses stuga» (Nordl. nr 97) är likaledes 
känd över hela det svenska språkområdet såsom ringdans m. fl. 

En annan kategori av folkdiktning med musik, som under-
stundom fått mottaga tillökningar från danslåtarna, äro de så 
kallade vallkvädena eller vallåtarna. Dylika vallåtar finnas, 
likaväl som ursprungliga barnrim finnas, men hava liksom dessa 
stundom förblandats med danslåtarna. 

CARDHEIM-GYLLENSKIÖLD upptar bland vallåtar följande (nr 174): 

---- t]  j--- -j 	t-1 
d 	--h 	dts 	 

Har du sett nå - gon ekrabbn 	get 	u - tan skäl -la, n - tan 

a,______ 44.1--A 1  !  
skäl  - la, 	som skrabbar ut om mor - na ock kommer sent 	hem om 

d  1________s__ • 4 -,...,__ 	.4- -I. 
kväl -.i:, 	för hon har 	tap - - pat bort skäl - la? 

I Leksand har jag upptecknat en variant till såväl orden 
som melodien,1  ock denna angavs såsom låt (danslåt) ock sjöngs 
i den övliga  danstakten sålunda: 

1) Man igänkänner för övrigt i denna melodi prototypen till »Gläd-
jens blomster i jordens mull». En uppteckning hos Dybeck, Vallvisor 
s. 21, ligger närmare den allmänt kända melodien. 

-1  N 	h 7 i  1 	4  --4 4 • , ....__ .
--4*-5- t] 

¥J— 
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415 J  t 30_4'    	• • 
>A 	a du sitt nå - ga klakkug kn mä nå skål - - 	— 

1  	
»Ä. du 	a tar - pa - na, å 	ja 	a fun - ne - na i - 

mil - la Rar - ta å 	Brän-da.› 

Även andra ord än dessa finnas emellertid till samma 
melodi, som sålunda ingalunda nödvändigtvis behöver ha en 
täxt ur herdelivet. 

Samma är förhållandet med en vallåt upptecknad dels av 
P. A. SÄVE, dels i varierande form av DYBECK (Vallv. s. 21). 
SÄVES uppteckning är följande: 

Mäi-ne gai - tur di går i sko - gen u gna-ger bar-ken av 

lp 
tre. Gn ge, di ha - de den bar - ken iii sig u knup-pn -na mäl 

Denna strof har jag flere gånger upptecknat i Dalarne ock 
Värmland ock alltid som danslåt. I den värmländska uppteck-
ningen sjöngs den till melodien »Väva vadmal», som ju är en 
oomtvistlig polskmelodi :1 

12/--t e  _4_ 	• 

	

fl  
	P b 

- ra get - ter, vå - ra ge - ta - boe - kar gna - ga bar - ken av trä. 

1) Så även i Skåne; uppt. av Wigstr. Folkdiktn. s. 303 utan 
melodi, men samman med »Så väva vi vadmal.» 
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" 
Det 	vo - re väl, det vo - re väl, di 	å - te kyls -tar - na mil. 

Emellertid frapperar den av SÄVE upptecknade melodien 
genom en i någon mån avvikande hållning dels genom att ryt-
men är av en något enklare beskaffenhet, i det fjärdedelsnoter ock 
halvnoter finnas i sista ock nästsista takterna, dels kanske mera 
genom den doriska tonarten. Men detta är ej något enastående 
förhållande ock tyder, enligt min mening, endast på en ålder-
domligare prägel än vad flertalet har. Man kan t. ex. jämföra 
det »strike» eller den gamla gottländska polska, som även med-
delas av P. A. SÄVE ock vars tillvaro redan förut omnämnts. 
Den ser ut på följande sätt: 

g--3_ 	  
1--15 

Stahl - gyl -pen gär - di 	bryl - hop, 	u 	lang- baln bi - grav - di 

9_4_   •  - t 	-P P 	Pv-- 	Rt- 
leik. 	Tra 	tor - ka di, diiu sig - de - rei - va - ri, var - fy - ri 

	

tr 	 #ä å 
kombst dän in - ti deit? 

	
vilket i svqnsk översättning skulle lyda: 

Stenskvättan gjorde bröllop, 
ock sädesärlan begravde lik; 
hin torke dig, du natteskära, 
varför kom du icke dit? — 

en strof, vars poetiska hållning starkt påminner om det norska 
gamlestevets. 

Ännu en sådan ålderdomligare danslåt må anföras, vilken 
även den har ord, som lätt skulle kunna föranleda till dess 
placering bland vallkvädena. Det är en egen uppteckning från 
Värmland: 
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Känner bocken mej, känner bocken mej? Dä va ja som geck 

•å' I 	---"- 	
____•___ 	j 	77 	1 	1  

4 
val - - le, 	dä va 	ja 	om geck 	val - - le mil 	dej, 

di va ja som geck 	val - le. 

Till denna melodi sjöngos även andra ord, som ej hade 
någon frändskap med de anförda ock ej alls voro av samma 
arkadiska natur. 

Till följd av de många analoga fallen kan man sålunda 
nästan om varje enstrofig dikt, som icke tydligen är av annan 
natur, a priori antaga, att det är en »låt», d. v. s. en enstrofig 
dansvärs. I sista hand blir det alltid melodien som är det av-
görande. Liksom en lyrisk dikt i allmänhet, så kan också den 
lyriska folkdikt, som sjunges till dansmelodier, handla om allt 
möjligt. Man träffar därför ock danslåtar ej blott under be-
nämningarna barnrim ock vallvisor, utan också såsom »minnes-
värser», m. m., då täxten tyckes giva upptecknaren anledning 
till en dylik rubricering. P. A. SÄVE har i Gottl. saml. med-
delat »minnesvärs över gårdsnamnen inom Gauns ock Vikers 
fjärdingar uti Lärbro»: 

1 4- -4`. 	 -1-i  
Närrgard, Vi - kers ock Narr -van- ga, Surr-van - ga ock Hångårds ; 

	 Al 
Up - pa- gards ock Vess- nin - ge, Tim - gel gar - da 	ock Närs. 

Sv. lanclam. XVI. 1. 	 7 

r 
' d 

i ;7 	
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Det kan ju i ock för sig ganska väl låta säga sig, att detta 
är en »minnesvärs». Men säkert är också, att melodien är en 
polska. Återtagningen av de enskilda repriserna skulle ju vara 
fullständigt meningslös, om avsikten endast varit att åstadkomma 
en minnesvärs — vilket för övrigt tyckes vara tämligen över-
flödigt för några få gårdsnamn. 

Men ett mera pregnant exempel på huru danslåtar kunna 
till sin natur missförstås ock få en sådan benämning som minnes-
värs är följande. 

H. VENDELL säger i uppsatsen Saga, sång och språk hos 
svenskarne i Estland (Alb. utg. af  Nyländ. VII): »Som Rusz-
WURM i sitt värdefulla arbete [Eibofolke] anmärker, finnas icke 
särdeles många folkdikter i bunden form hos Estlands svenskar, 
ock bland de få, som än kvarleva, sjunges nästan ingen. Dessa 
sånger, vilka på Nuckö (inbegrip. motliggande fastland) kallas 
limningar, men annanstädes visar, bestå oftast av blott en värs. 
En enda av nyare datum räknar dock sju sådana. Rim hava 
likväl de flästa bland dem. I allmänhet äro ifrågavarande visor 
ganska värdelösa vad innehållet beträffar. Oftast giva de ut-
tryck åt någon enkel tanke. Där finnes knappt spår till berät-
tande framställning. Kärleken besjunges oftast ock i skif-
tande variationer. Dock andas hithörande folkdikter icke sär-
deles djup känsla, utan taga ofta sitt ämne från den komiska 
ock burleska sidan. I många fall är värsernas enda uppgift 
att underlätta minnet. Så förhåller sig med följande visa, i 
vilken några Vormsöbyars geografiska beskrivning är avsedd: 

Hwit kuija upa kärr-bakken, 
kellet-piana i kerkgatna; 
rump-berkia, 
serbi-särkia, 
hulupiana nr upa kerkia. 
Än få tri fira, 
hulupiana ära dirar: 
hwit knuppa silki 
siuhundra stikki.» 

Uti de sista raderna igänkännes den strof, som redan förut 
behandlats ock som ARWIDSSON upptagit i en barnvisa: 

En två tre fyra, 
våra gossar ä så dyra; 
för ett halvöre få vi två 
ock för ett runstycke fyra. 
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Denna strof har sålunda i den av VENDELL gjorda uppteck-
ningen förenats med en tydligen bland svenskarna i Estland 
diktad strof, som är av rent lokalt innehåll ock knappast be-
griplig annat än för i förhållandena invigde. Även denna första 
strof är en fyrrading, i det nämligen tredje ock fjärde raderna 
i VENDELLS uppteckning böra sammanslås. Den värs, som av 
ARWIDSSON kallats för barnrim ock av VENDELL för minnesvärs, är 
sålunda varken det ena eller det andra, utan en dansvärs. Man 
kan för övrigt jämföra följande tämligen likartade strof (ur 
Arw. ms.), som är en ringdansvärs: 

Säx ören för en knippa sand 
ock fyra ören för en skrapa 
ock säx ören för en fästeman, 
som går på Ölands gator. 

Det skulle endast medföra en onödig ock tröttsam vidlyf-
tighet att framdraga alla de benämningar ock alla de föregivna 
ändamål, som dylika småstrofer vanligen antagas äga. Endast 
ett exempel må ännu tillåtas. P. A. SÄVE har i sina samlingar 
följande »visstump för den som har ont i en fot»: 

Hipp lustigt på den ena foten, 
stor sock på den andra. 

Detta är endast hälften av en fyrrading, som jag har i flere 
uppteckningar ock i varierande former, t. ex. följande från 
Värmland: 

Hej lustit på den ene foten 
å en sock på den andre; 
å nu ska du, å nu ska ja 
svänga om mä varandra. 

Fortsättningen visar här tydligt nog beskaffenheten av stro-
fen, även om man ej kände dess melodi. 

För att i allra största korthet sammanfatta de genom 
föregående undersökningar vunna resultaten må sålunda er-
inras: 
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att en svensk enstrofig diktning föreligger i de ly-

riska ringdansvisorna, som torde kunna uppvisas även i 
Danmark, om också ej i så rik utveckling; 

att enstrofig diktning enligt flere säkra vittnesbörd fun-
nits även till polskdans i både Sverge ock Danmark; 

att slutligen denna enstrofiga diktning i många fan 
förlorat sitt sammanhang med dansen ock understun-
dom även med sången, varefter täxten stått kvar såsom 
ett rim av mer eller mindre dunkel betydelse; 

att dessa rim stundom, såsom i Estland, tyckas vara 
den egentliga folklyrikeu. 

2. Karakteristik. 
Den enstrofiga dikten är, var den än framträder, vanligen av 

erotiskt eller satiriskt innehåll. Dessa tvänne element kunna 
dock vara mer eller mindre uppblandade med andra ock sins 
emellan på olika sätt proportionerade efter olika nationers ock 
tiders liv ock lynne. 

Skall det någonsin kunna vara tal om att i folkets diktning 
komma åt något av dess karakter, så bör det vara i sådana 
produkter som dessa, vilka mindre än andra äro utsatta för den 
nivellerande påvärkningen av de internationella motiven. Den 
enstrofiga diktens efemera ock konstlösa natur gör, att den ej 
väl lämpar sig till överflyttning. Den har ej märkliga händelser 
att förtälja, som kunna förtäljas om igän på andra språk; den 
har ej tankar ock begrepp att förete, vilka kunna begripas, 
även då de klädas i andra tungomål — den består nästan blott 
i känsloutbrott, som upplösas i intet, om de avklädas den dräkt 
av språk, rytm ock ton, som är deras ursprungliga. En över-
blick över de olika områdena skall också visa, att de enstrofiga 
dikterna i allmänhet ej lånas av det ena folket från det andra. 

De stora allmänna grunddragen kunna vara mer eller 
mindre likartade, ett ock annat lån kan påvisas, men i det 
stora hela har varje land sin egen poetiska flora. De för den-
samma karakteristiska dragen framträda med avseende på såväl 
form som innehåll. Det har på anförda grunder synts mig 
praktiskt att söka finna ett gemensamt namn för alla dessa meren-
dels enstrofiga svenska dansvärser, som sjungits till olika slag 
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av danser. Men inom den stora klassen »låtar» rymmas, såsom 
torde vara klart av den föregående framställningen, olika grupper. 
Fastän dessa ofta sammanblandats ock i en täxtsamling ej böra 
åtskiljas, kunna de likväl erbjuda vissa olikheter sins emellan. 
Vid en karakteristik av »låten» kan man därför ej utan vidare 
yttra sig samtidigt om hela massan. Liksom gamlestevet ock 
nystevet ej äro fullt likartade poetiska produkter, utan måste 
vart för sig betraktas, så är det också möjligt att — såsom i 
det föregående skett — skilja mellan svenska enstroflngar som 
ursprungligen äro ringdansvärser ock sådana som egentligen 
äro polskor eller låtar i en inskränktare bemärkelse. 

Om låten i dess helhet torde först kunna anmärkas, att 
den i avseende på sin metriska byggnad är mera oregelbunden 
än vare sig stevet eller schnaderhtlpfeln. Det torde också kunna 
erkännas, att den, i stort sett, kanske är poetiskt mindre be-
tydande än de nyssnämnda besläktade formerna. Det ena som 
det andra sammanhänger med det inbördes förhållandet mellan 
täxt ock musik. 

Då täxt ock musik beledsaga varandra, är det klart, att ju 
mera invecklad eller omväxlande rytmen ock melodibildningen 
äro, dess mera invecklad ock oregelbunden måste också den 
metriska byggnaden bliva hos den åtföljande täxten. Nystevet, 
vars form är ända till tröttsamhet regelbunden ock fast, har i 
själva värket endast en enda melodi med några obetydligare 
variationer. Schnaderhilpfelti har flere ock är ej häller så met-
riskt enformig som stevet. Även schnaderhiipfelns melodibild-
ning är dock fattig i jämförelse med den vimlande rikedom på 
rytmer ock melodier, som utmärker låtens musikaliska karakter. 

Men det ser ut, som om det vore en — för övrigt ganska 
naturlig ock förklarlig — lag, att ju mera den skapande fanta-
sien riktar sig på det ena elementet, ju mindre förmår den att 
giva det andra en motsvarande skönhet. Fantasien räcker ej till 
för bägge delarna. Antingen lägger den sin kraft in i musiken, 
ock då blir poesien en bisak, eller tvärtom. Enligt ett omdöme 
av dansken A. P. BERGGREEN (Folkesange og me!. 1112, s. 199), 
som mer än någon torde varit kompetent att härom yttra sig, 
äro de svenska dansmelodierna de skönaste i världen: 

»Intet andet land har en saadan rigdom af henrivende 
dansemelodier som Sverrig. Men ikke blott nuengden, ogsaa 
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mangfoldigheden i disse melodier, uagtet den fastholdte rhytmus, 
er overraskende. Italienernes tarantellaer og spaniernes boleroer 
ere visserlig skjönne, men de have meget mere eensformighed 
end disse af en dyb fölelse gjennemströmmede melodier. Nogle 
af dem have maaske tidligere vret sangmelodier, tu l andre ere 
viser digtede». 

Ock VALENTIN tillägger (Volksmel. s. 45): »Die tänze sind 
von einer solchen schönheit in der melodik und von einer so 
markigen kraft in der rhytmischen gestaltung, dass es uns er-
klärlich ist, wenn man im volke oft geneigt war, die erfindung 
derselben einem fibernatiirlichen urheber zuzuschreiben». 

Det skulle, då melodierna äga en sådan framstående skönhet, 
vara egendomligt, nästan onaturligt, om täxternas poetiska halt 
stode i jämnhöjd därmed. 

Detta resonnemang grundar sig ej blott på spekulation, utan 
ock på erfarenhet. En tysk översättare (KAPPER) av serbiska 
folksånger säger t. ex.: »Es scheint, als ob vortreffiichkeit des 
textes mit vortrefflichkeit des gesanges in der poesie der völker 
nar selten oder nie hand in hand gehen sollte. Wenigstens 
muss die thatsache auffallen, dass in demselben grade, in wel-
chem die geläufigkeit der kehle cultiviert wird, hej einzelnen 
völkern der poetische gehalt des gesungenen -abnimmt». 

Men om också de förut uttalade omdömena i största all-
mänhet äro riktiga, så gälla de dock i olika grad om de olika 
grupperna av låtar. 

De poetiskt mäst betydande ock på samma gång till sin 
byggnad mäst regelbundna äro ringdansstroferna. Om man 
icke vill påstå, att poesien här är det viktigaste elementet, så är 
det dock säkert, att den är fullt jämnställd med musiken. Ring 
danserna äro vad själva dansen beträffar av en så enkel beskaffen-
het, att denna snarast kan betraktas såsom ett sekundärt moment i 
förhållande till musiken ock poesien. De lyriska ringdanserna äro 
sålunda musik ock poesi, som exekveras under dans. 

Ringdansstrofen är i regel fyrradig, men dess metriska 
byggnad är av växlande utseende. De vanligaste typerna torde 
vara följande: 

Skeppet kommer ifrån Köpenhamn, 
det går på vattnet det blanka; 
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där man har sin järtlig kär, 
där har man alla sina tankar. 

Dalgrhk. 

Inte kan jag te min vän komma, 
nej varken åka, rida eller gå; 
men jag får vänta till nästa sommar, 
då får jag segla på bölja blå. 

Leksand e. u. 

Bägge dessa former äro vanliga, men isynnerhet kan den 
första betraktas såsom typisk. Rytmen är helt ock hållet av-
hängig av musiken. Den fyrradiga strofen motsvaras musi-
kaliskt av en 8-taktig sats, indelad i tvänne repriser på fyra 
takter vardera. Strofens två första rader motsvaras sålunda av 
musikens första repris ock de två senare av dess sista på 
följande sätt: 

	 •->i4 n J 	 •N=L' 	7 •  
Skep - pet kommer i - från Kö-pen-hamn, det går på vatt - net det 

g-r -5 5    	-j —p 
blan -ka; där man har sin järt - lig kär, där har man al - la si - na 

i . 
YNK' 

	- 	1 	 
4 IT 

tan - kar. 

Den andra strofformen (»Inte kan jag te min vän komma») 
har 	samma melodi som »Ja e so lessen » s. 86, där man finner 
samma fördelning av orden på de olika repriserna. 

Emellertid är det ganska vanligt, att någondera av musikens 
två hälfter bisseras, oftast den första. I sådana fall kan den 
därtill hörande täxten antingen återtagas, eller ock följer en 
fortsättning på täxten till den återtagna reprisen. Bisseras nu 
de första fyra takterna, under det att täxten fortlöper, så upp-
står en säxradig strof sådan som denna:1  

1) En sådan säxrading med musik är »Klara stjärnor» s. 122. 

Dalgrb. 
. 	  
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När du säjer, jag ska inte gråta, 
då så gråter jag allra måst. 
När så ögona de bli våta, 
då så ler du som allra bäst. 
Då så ler du, för då så ser du, 
att vännen sörjer sig uti grav. 

Runa fol. 1865, e. 52 

Här motsvaras sålunda de fyra första raderna av musikens 
första fyra takter ock dessas återtagning, under det att de två 
sista utgöra täxten till de fyra senare takterna. 

En parallell till detta förhållande mellan täxt ock musik 
förefinnes också hos schnaderhtipfeln, ehuru säxradingen där 
sällan torde bli annat än skenbar, i det också täxten upprepas 
samman med musiken. Så säger DUNGER: 3Es kommt bei 
gewissen melodien vor, dass die beiden letzten zeilen wieder-
holt werden, so dass diese rundås den eindruck von sechszeiligen 
liedchen machen.» 

Bissering av någondera eller bägge de musikaliska re-
priserna kan sålunda medföra en utvidgning av strofen. Men 
även vissa takter eller musikaliska fraser kunna upprepas, 
vilket medför oregelbundenheter i avseende på strofens byggnad, 
så att man träffar 5-radingar, 7-radingar m. m. En utförligare 
redogörelse för dessa formens växlingar låter sig ej giva annat 
än på grund av en systematisk samling, som ännu ej existerar. 

Här må ytterligare endast ett par former påpekas. En 
egendomlig grupp bland de svenska fyrradingarna utgöra sådana, 
i vilka första ock tredje raden äga ett slags cesur med inrim. 
Rimmet gör, att dessa rader synas delade i tvänne kortare 
sådana, t. ex. 

Hela dagen all 
ska vi gå vall 
uti den långa måsen; 
dagen är lång, 
magen är svång, 
lite la mor i påsen. 

Östergötl. e. n. 

=III- 	M • '9  • -P- 
	 r  fl --- 

Ho - la dagen all ska vi gå vall ut - i den långa må - sen; 
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a j 	 

da - gen Sr lång, ma - gen Sr svång, li - te la mor i 	på - sen. 

I musiken motsvaras sålunda de två kortraderna ock den 
därpå följande långraden av fyra takter. Att strofen värkligen 
skall betraktas som en fyrradig ock ej som en säxradig strof, 
framgår därav att inrimmet kan vara borta på ettdera stället, 
men stå kvar på det andra, t. ex. 

Kläder jag mig något nätt ock väl, 
kallar de mig en högfärdig själ; 
går jag ringa klädder, 
då blir jag förhädder, 
här i världen är så många fel. 

Uppe. Lm.-för. sam!. 

Genom inrimmet i tredje raden tyckes sålunda denna bli 
upplöst i tvänne kortare, under det att så ej är förhållandet 
med den första. Å andra sidan kan också den första raden 
upplösas, under det att den tredje förblir odelad. 

Såsom redan anmärkts, kan ej någon fullständig eller säker 
skillnad göras mellan ringdansernas ock polskornas strofer, 
emedan sammanblandning i så många fall skett, ock det torde 
därför vara osäkert, om ej de sist nämnda formerna med inrim 
ursprungligen äro polsktäxter. 

En form av bestämt skiljaktigt slag, som torde böra sär-
skilt nämnas, är den tvåradiga ringdansstrofen, ehuru det kan 
bero på olika betraktelsesätt, huruvida man bör säga, att en-
strofiga dikter i strängaste bemärkelse diktats som tvåradingar. 

De hittils framvisade formerna av enstrofig lyrisk diktning 
äga, som var ock en kan se, icke den meter ock den rytm, 
som varit utmärkande för den medeltida balladens fyrradiga 
form. Därmed vill jag ej påstå, att lyrisk enstrofig diktning 
på denna balladmeter skulle saknats, tvärtom är det min tanke, 
att sådan funnits; men blott i några få fall hava sådana dikter 
bevarats i sin gamla form fram till våra dagar. 

Däremot har medeltidsballadens andra metriska huvudform 
hållit sig ända in i vår tid, nämligen den tvåradiga strofen. Ej så 
få ringdansvisor, upptecknade i våra dagar, bestå av tvåradingar. 
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Men dessa visor äro ej så rent lyriska som de här förut omtalade 
visor, vilka bestå av fyrradiga strofer, utan hava mer eller 
mindre dramatisk karakter eller äga ett åtminstone i många 
fall skönjbart sammanhang mellan stroferna. De skulle därför 
ej här komma i betraktande, om de ej hade att förete några 
drag, som visa deras frändskap med de enstrofiga dikterna i 
fyrradiga strofer. 

Det har påpekats, att enstrofingen i andra länder i högre 
eller lägre grad har karakter av improvisation, ock att detta 
jämte dess ofta epigrammatiska ock satiriska beskaffenhet medför 
dess användning i poetiska tävlingsstrider. Det har också 
yttrats, att sådana improvisationer ock tävlingsstrider knappast 
torde kunna uppvisas i Sverge. En tillnärmelse till något 
dylikt äger emellertid rum i den ringdansvisa, vars form är 
den tvåradiga strofen, vilken ju också erbjuder de minsta for 
mella svårigheterna. 

En lek hos Arw. III, s. 184 visar oss tvåradiga växelstrofer, 
avsjungna av karlar ock kvinnor i samband med dans. Samma 
lek har GUSTAF ERICSSON (111S. i Sthm) utförligare beskrivit: 
vartdera könet väljer sig en anförare, »ansedd för fintlighet», 
karlarna en s. k. »ärndeskar», kvinnorna en »moder». Dessa är 
det nu som utföra sången i växelstrofer sådana som dessa: 

Å. Guds fred ock goddag, kära moder så fin, 
får danneman fria till dotteren din? 

M. Min dotter hon är så grömmeli rik, 
så ni har ingen danneman, som är hänne lik. 

Å. Å kan vi ej eder dotter med äran få, 
så skall vi slå ned både gärd ock gård. 

M. Mi doter ho ä så långt bort uti land, 
dit ingen friare komma kan. 

Å. Ja, vände ho vore vid Romareport, 
vi sadlar två hästar ock rider allt fort. 

M. Förr än ni gör eder så mycket besvär, 
tag häldre av de döttrar, som jag har här. 
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Å. Jag länge den önskan hos mig haver hyst, 
i andanom redan eder dotter jag kysst. 

M. Så tag då min dotter i snövitan hand 
ock statt hänne för som en redelig man. 

Kor. Här dansar det nygifta paret framåt, 
låt si, ni ej kommer med örnkligan låt. 

Dylika visor finnas i rätt stort antal ock bära oftast tyd-
liga spår av improvisation. Dansen kan ske alldeles som vid de 
förut beskrivna lyriska ringdansvisorna. Så t. ex. hos Arw. 
III, s. 200 under avsjungande av följande strofer, som dock ha 
en mera modern rytm: 

Ock se på dotter min, hon dansar lätt, 
nu har hon fått den hon håller bäst, 
hon som andra! 

Ock se på mågen, han stussar bra, 
ock nu har han fått den han vill ha, 
han som andra! 

Ock se på dottren, hon dansar tungt, 
nu har hon fått en gammal munk, 
hon som andra! 

Ingefära ock lagerbär, 
tvi vale dig, om du falsker är, 
du som andra! 

Ingefära ock pepparrot, 
ock tag din hustru ock drag din kos, 
du som andra! o. s. v. 

På dylika strofer — som ej utgöra organiskt sammanhörande 
utan endast löst inflickade partier av längre lekar eller ring-
danser — må endast några få ytterligare prov anföras. T. ex. 
följande, vilka bilda parallellstrofer liknande dem, som förut 
uppvisats (Arw. III, s. 206): 

Åpplen ock päron de växa på träd, 
ock dansar min kära, så dansar jag med. 

Äpplen ock päron de växa på kvist, 
ock dansar min kära, så dansar jag visst. 
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Åpplen ock päron de växa på gren, 
ock dansar ej min kära, så dansar jag allen. 

Ehuru, som sagt, dylika tvåradiga strofer vanligen inflickas 
i längre dansvisor, så kan det dock hända, att de någon gång 
uppträda alldeles isolerade ock självständiga. Jag har t. ex. 
upptecknat följande rim, som jag anser vara av denna natur 

I fjor fick ja gå må gossan i ring, 
i år får jag sitt mä vagga å gräng. 

Gagnev. 
I fjor reste jag den vägen så lång, 
i år slipp ja knappt ur stuga en gång. 

Leksand. 
I fjor fack ja gå må gossarna på hagen, 
i år får ja gå må bara stora magen. 

Leksand. 
I fjor feck ja gå må gossarna på ängen, 
i år får ja gå mellan vaggan å sängen. 

Leksand.' 

Stroferna äro parallellstrofer, fastän de i Sverge kanske 
aldrig sammanradats. Men detta har åter skett i Norge med 
motsvarande strofer (Moe, Sange 32): 

fjol jet e jeitin ti djupaste dalom, 
i åar maa 	gaa rf183 en vaak kring i galom. 

I fjol fek e dansa, mens fela ho laata, 
i aar maa e vaagga, mer bane de graata. 

I fjol fek e saava sjo vakkraste gutonn, 
i aar maa e söla Inte bane aa klutom. 

I fjol va e sytten aar, da ville alle ha me, 
i aar 	e attan, da liess dom int sjaa me. 

Aa flir int taa me, die kala haand de dte samma, 
du veit int, kor snart at ulykka kain ramma. 

1) I liknande form har jag hört strofen även i Östergötland. I en 
uppteckning från Västergötland har den råkat in i en »beväringsmarsch> 
i följande form (Filikr. III, 9): 

I år har ja varit på dånsa å leka, 
nu får ja la seta ve vagga å kneka. 
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Den tvåradiga enstrofingen torde dock aldrig haft någon 
vidare utbredning eller användning i isolerade former. Då den 
uppträder ensam, kan nämligen en viss tendens spåras att låta 
den tvåradiga formen svälla ut till en fyrradig. Så har det 
ock gått med den nyss anförda.. Såsom danslåt ock i förening 
-med sång ock fiolmusik har jag upptecknat den i följande 
form: 

I fjor fick ja gå må silverspänta skor, 
i år må ja gå må buken så stor; 
aj aj aj, stackare dej, 
hur illa du har narrat mej! 

Ore. 

51_-_-;,;- 

jt,  	az_ 
1k7 1- 	10 4j1  
7ft 	•*. 

• 

I ett av de nyss anförda exemplen på tvåradiga dikter 
(»Äpplen ock päron de växa på träd») träffade vi den företeelse, 
som framför allt är utmärkande för enstrofig diktning, nämligen 
naturinledning. 

Då det i det föregående talats om naturinledning, så har 
detta skett endast i fråga om den fyrradiga enstrofingen. Det 
kan också sättas i fråga, huruvida naturinledning bör anses 
som en ursprunglig företeelse hos den tvåradiga strofen, isynner-
het som den där är sällsynt. Möjligen är detta poetiska ut-
tryckssätt lånat från fyrradingen, vilken även i sina svenska 
former kan anses äga naturingång såsom ett kännetecken. Några 
exempel äro redan i det föregående framdragna (»Det står ett 
träd på min faders gård» — »Äpplet är både rött ock grönt» 
— »Skeppet kommer ifrån Köpenhamn»), vartill följande ytter-
ligare må läggas: 

Linden står med gröna blad, 
bon bär så däjliga blommor; 
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jag blir så glader uti mitt sinn, 
fick se min käresta komma. 

Dalgrb. 

Näktergalen han sjunger väl, 
allt uti gröna lunden; 
ock den som har en järtlig kär, 
visst tar han hänne på stunden. 

Säve, Gott!. saml. 

Det växer korn uti små torp 
såväl som stora byar; 
väl får jag den, som jag vill ha, 
när jag går själv åsta ock friar. 

Upps. Lm.-för. saml. 

Ock hasselbuskar både stora ock små 
de äro fulla med nötter; 
dansa lätt, min unga brud, 
jag fryser om mina fötter. 

Arw. ms. 

Ock bokelöv ock lindelöv, 
ock nävar fulla med nötter; 
dansa fort, min lille vän, 
jag fryser om mina fötter. 

S.-HC. 

I alla dessa exempel har naturinledningen en formelartad 
karakter. Något enda fall torde kunna framdragas, där en 
jämförelse äger rum mellan de tvänne hälfterna i strofen, t. ex. 

Fiskar små, som i böljan gå, 
de söka efter sin maka; 
ock så gör jag både natt ock dag, 
när jag min käresta saknar. 

Runa 1843, s. 74. 

Denna strof är, ehuru ej i samma rytm, tämligen gammal, 
ock paralleller finnas såväl bland de norska steven som bland 
de tyska schnaderhfipfeldikterna (se Sv. låtar nr 5). 

Vid behandlingen av stevet har det påpekats, att natur-
inledning kunde uppvisas hos de norska enstrofingarna, fastän 
ingalunda i den utsträckning som hos schnaderhöpfeln. Ungefär 
detsamma kan sägas om låten. Möjligen äro de svenska ex- 
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emplen på detta slags poetiska uttryckssätt något talrikare än 
de norska, men de utgöra i alla händelser jämförelsevis ett 
fåtal av hela massan. 

Det som här yttrats om låtarnas form gäller nu visserligen 
i första hand om ringdansvärserna, men naturligen också om 
polskorna, så vida som dessa grupper ej kunna helt skiljas 
från varandra. Skola dessa senare skiljas från de förra, så 
torde om polskorna i allmänhet gälla, att deras metriska 
byggnad är mera oregelbunden ock skiftande. Även bland 
polskorna torde fyrradingen vara talrikast representerad; men 
därjämte uppträda andra former i mängd, vilka äro svåra att 
sammanföra under några allmännare synpunkter. 

Icke blott radernas antal växlar, från 2 till 7 i strofen, utan 
kortare ock längre rader blandas, ock understundom kan själva 
uppdelningen i rader vara oviss, isynnerhet i de fall då rimmen 
äro sparsamma, ofullständiga eller rent av saknas. Det poetiska 
elementet är sålunda mindre utvecklat, ock täxtens ändamål är i 
högre grad än i fråga om ringdansstroferna det att vara ett blott 
ock bart underlag för sången ock musiken, ett substitut för 
noter, såsom ju ock ett par förut anförda upptecknare tyckas 
vilja betrakta saken. Så i följande: 

Masers Ingen i å Måns, Måns, Måns, 
Masers Ingen i å Måns, Måns, Måns, 
Masers Ingen, å Masers Ingen i Blåbärs-Måns! 

Värmland e. u. 

1+--d - -e 

IN IN —N  rl 

Några ytterligare exempel på dylika oregelbundna polske-
eller låt-täxter må anföras: 

Ha du sett, horr Pingelisl dansa? 
ha du sett, horr Margitta flög? 

Leksand e. n. 



114 	 STEFFEN, ENSTROFIG FOLKLYRIK. 	 XVI. 1 

rolitt ha dä gått, 
å brännvin ha vi fått, 
å rättnu så ä dä kväller. 

Leksand e. u. 

Dalmaser ä vi allihoppa, 
allihoppa, alli- allihoppa; 
alle ska vi i den store groppa, 
store groppa å kollo mä. 

Leksand e. n. 

Hor myttji koster den nye väjen te Gråda? 
Fyra killinger å fämtan lamunger 
för nye väjen te Gråda! 

Leksand e. 11.1  

Inte må du tro, att jag är pank, 
så länge jag har en bankoslant; 
slantar i tjolsäcken skramlar, 
flickan i dansen ramlar; 
detta var en rolig dans, må ni tro! 

Leksand e. ii. 
sie 

Flickan skulle åt källarn gå, 
ho skulle gå å tappe drecka, 
å när ho korn uti källardörrn, 
så hadd ho glömt å satt i svecka ; 
ho hoppa opp, å ho hoppa ner: 
»Ä allri nånsin blir dä väl, 
när gossera detta får veta». 

Värmland e. n. 
91e 

Alla flickor äro klara som en sol 
med en mängd med usla kvinnor; 
barnena små, 
svarta å grå, 
uselhet å jämmer i varje vrå; 
ack hur uselt är 
ha en sådan kär, 
aldrig är den saten hemma! 

Ore e. 11. 2  

Me]. som »Å a du sitt» o. s. v. s. 97. 
En fyrradig variant med musik hos C.-Gyll. (Sv. landsm. 

VII. 7, nr 159). 
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I fråga om enstrofingens förbindelse med likartade strofer är 
redan vid framställningen av dess förekomst framhävt, huru ofta 
sammanställningar ske i längre visor. Ett särskilt slags ut-
vidgning av enstrofingen, olikartad med dylika sammanställ-
ningar, är bildandet av parallellstrofer, ovan påvisade hos 
schnaderhäpfel ock stev. Även bland låtarna äro sådana bild-
ningar vanliga ock ha där i allmänhet den formen, att strofen 
upprepas med obetydligare variationer en, två eller mera sällan 
flere gånger. Ett exempel torde vara tillräckligt, hämtat från 
Arw. III, s. 295: 

Fyra flickor uti en ring, 
ock alla dansa de på tiljan; 

. där satt en gosse ock såg därpå: 
»I dansen nätt, mina liljor!» 

Ock fämton kärngar uti en ring, 
ock alla hoppa de på krycka; 
där satt en gubbe ock såg därpå: 
»I dansen lätt, mina dockor!» 

Ock fämton gubbar uti en ring, 
ock alla dansa de på sockor; 
där satt en gubbe ock såg därpå: 
»I dansen lätt, mina gossar!» 

Slutligen hava vi att taga i betraktande låtens ämnen ock 
det lynne, i vilket dessa behandlas. Att den vanligen har ero-
tiskt eller satiriskt innehåll, är redan sagt; men dessa tärmer 
beteckna ej närmare dess egenart, alldenstund detsamma kan 
sägas om all enstrofig diktning. Något mera ingående har 
VENDELL i ett förut anfört yttrande karakteriserat de svenskt-
estländska formerna så, att de »ej andas särdeles djup känsla, 
utan ofta taga sitt ämne från den komiska eller burleska sidan». 
Detta kan ock sägas gälla om de inhemskt svenska dikterna. 
Vidare må citeras ett uttalande (förmodligen av DJURKLOU) i Ant. 
Tidskr. 11 (1869): »Största delen [av nyare visor] är dock av ero-
tiskt innehåll eller s. k. kärleksvisor, än i en skämtsamt lekande, 
än i en vemodigt klagande ton. Men ej ens då de tolka en 
älskares eller älskarinnas sorg över sviken trohet, finner man 

Sv. land»»». XVI.1. 	 8 
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någon mjältsjuk livsåskådning eller ett förkrossat järta, soni 
blott lever av sin sorg ock finner sin enda lisa i att hålla de 
djupa såren blödande. Där således icke, såsom ofta händer, 
sorgen upplöser sig i ett humoristiskt löje över livets fåfänglig-
het, röjer sången nästan alltid den klagandes strävan att åter-
vinna själens förlorade jämvikt.» 

DJURKLOU yttrar sig ej särskilt om dansvisorna, utan om 
hela den nu befintliga folklyriken. Den elegiska tonen träffas 
nog här ock där i låtarna, men huvudsakligen i längre visor, 
som ej sjungas till dans; det övriga av karakteristiken träffar 
ganska väl in på den enstrofiga dikten. 

Lättast torde ett ytterligare inträngande i låtens egendom-
ligheter kunna ske under jämförelse med främmande former. 

I avseende på innehåll ock framställningssätt skiljer sig 
låten från både schnaderhtipfel ock stev. Dessa senare äro 
visserligen även de ganska olikartade, men de erbjuda dock 
betydligt fler jämförelsepunkter sins emellan än med låten. Både 
schnaderhfipfel ock stev låta i samlingar ordna sig efter inne-
hållet, ock titlarna på de olika avdelningarna bliva ungefär de-
samma. Man jämföre t. ex. följande titlar hos Pogatschn.-Herrm. 
ock motsvarande i min norska stevsamling: 

»Verschiedene charaktere der liebenden» motsvarar »Den 
älskades utseende ock egenskaper»; 

»Untreu» motsvarar »Falskhet ock ostadighet); 
»Die liebe und die aussenwelt» motsvarar »Kärleken i strid 

med yttre förhållanden»; 
»Charakterbilder aus dem volke» motsvarar »Genrebilder»; 
»Bilder ans der natur» motsvarar »Natursinne» o. s. v. 
De jämförelsepunkter, som de tyska ock de norska en-

strofiga dikterna erbjuda, inskränka sig dock ej till titlarna, 
ty även enskilda nystev påminna synnerligen mycket om 
schnaderhtipfelstrofer i avseende på innehåll ock ton. Så finnas. 
å bägge hållen strofer, som uppfordra till poetisk tävlingsstrid, 
t. ex. följande från Kärnten: 

Mit'n Heder aufgöbn 
kannst du mir nit drgfolgn, 
i han daham a no 
an korb ger an volln. 
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Härmed kunna jämföras flere norska nystev, t. ex. Steff. nr 12, 
14, 15: »Vi da stxvjast, så måg da kåme» — »0 mine veisur 
dai u so mage» — »0 mine stev di sku alli trjote» m. fl. 

Det finnes vidare å båda hållen genreartade dikter, som 
rätt mycket likna varandra, t. ex. följande från Kärnten: 

Han branntwein getrunken 
a frackerle vol!, 
bin nix rauschig wor'n 
aber lustiger wol; 

vilket kan jämföras med nr 188 i min samling: 
Geuten min hev eg sett druttje, 
sett han danse men alli dutte, m. m. 

Men isynnerhet är det naturligtvis de talrika kärleks-
dikterna som erbjuda oss likheter av stundom ganska frappant 
natur: 

Kathrine, bist drinnen? 
Geh mach ein wenig auf, 
es friert mich an d' finger, 
der schnee fällt mir drauf. 

Tanzreim, Erlaeh IV, a. 171. 

Mej lisle djmnte, kåm skrå av loka, 
nu hev eg ropa, ti eg x trota; 
mej lisle djtente, slapp du mag inn, 
de anjOr o dreive n'iv hatten minn. 

Steff. 312. 

»Dianle, wo sehlafst du denn?» 
»Hintern kamin.» 
»Keman buab'n wol a zu dir?» 
»Sein schon zwa drinn.» 

Kärnten, Pog. 

Euti såg hu sin snjåle drxgge: 
»Hav upp, hav upp o droy intji lxgge!» 
Hu lteste upp låsen: »0 viddu inn, 
hwr n aire [1. am] fyrre, snill geuten minn.» 

Steff. 320. 
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Geh weg von mej fenster, 
hör auf mit dein singa; 
wenn d'r recht bua wärst, 
wärst lang schon drinna. 

Bajern (500 Schn.) 

Fyst dai kåm, okkos geute reTtte, 
do sveive heurei i djendjo le2ptCe; 
fyst dai kåm, so mi intje ve, 
hall intji krokan, så halle me. 

Steff. 316. 

Dessa paralleller skulle kunna fortsättas, men de redan 
framförda torde vara tillräckliga för att visa, att jämförelse-
punkter finnas mellan stev ock schnaderhilpfel i avseende på 
ämnen ock framställningssätt. 

Men dessa jämförelsepunkter kunna ej i någon nämnvärd 
grad användas i fråga om låten. Enligt min åsikt skulle 
det ej med någon större framgång låta sig göra att ordna de 
svenska enstrofingarna under sådana titlar som de tyska ock 
norska. Ock detta beror på att låtens innehåll i så många fall 
är synnerligen dunkelt ock obestämt. I fråga om stevet kan 
man nästan i varje fall säga, varom det handlar; sällan är 
stevets innehåll så vagt, att det ej kan få någon titel. Schna-
derhilpfeln har ej så fasta konturer, men dock fastare än låten. 
Vad skall man väl t. ex. säga vara innehållet i sådana strofer 
som följande: 

Ock härsket ister ock gammalt fläsk 
ock sju års gamla limpor; 
ab o ab o i allan natt, 
i morgon vankas det kämpar! 

Dalgån. 
Ännebötta lång, 
stubbehosa trång, 
slant i lappfecka på mej;1  
hade mor 
blett gift i fjol, 
så hade vi fått dansa fyra. 

Värml. e. n. 

Möjligen kunna dessa strofers första hälfter förklaras såsom 
ett slags naturinledning. Men det som sedan skulle utgöra 

1) Eller möjl.: »slantig lappfecka» 1. »slantig lapp feck ja»? 
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huvudinnehållet, undandrager sig även det en bestämdare klassi-
ficering. Naturligtvis gäller detta ej i lika grad om alla låtar, 
men det torde dock kunna sägas vara ett allmännare drag, 
åtminstone i jämförelse med de två andra behandlade formerna 
av enstrofig diktning. 

Det som förut allmännast bestämts såsom i någon mån 
mindre framstående poetisk halt ock formellt såsom den metriska 
byggnadens löshet ock oregelbundenhet, det blir sålunda reellt 
sett innehållets mera obestämda beskaffenhet. 

Från innehållets synpunkt skulle nu likväl åtminstone en 
grupp kunna bildas, som bleve jämförelsevis väl representerad. 
Denna grupp kunde man kalla dansrim i allra trängsta ock 
egentligaste bemärkelse, emedan den skulle omfatta sådana stro-
fer, som syfta på själva dansen ock de dansande. Dylika dans-
rim äro synnerligen talrika bland låtarna, ojämförligt mycket 
flere än bland steven. Detta sammanhänger naturligen med 
den omständigheten, att låten i motsats mot stevet bevarat sitt 
omedelbara sammanhang med dansen. Några exempel på sådana 
dansrim må anföras: 

Här dansar jag med lilla vännen min, 
som jag har i mina tankar; 
för roligt ha vi haft, ock roligt ska vi ha, 
för här är fästefolk i banko. 

Upps. Lm.-för. saml. 

Höga bärg å djupa dalar, 
här ä vännen, som mig behagar; 
hej hopp, min lilla järteknopp, 
vi ska dansa, te solen rinner opp; 
hej hopp, min docka, 
vi ska dansa å hoppa. 	

E. n. (allmän). 

Der brinner en eld, den brinner så klar, 
den brinner i tusen kransar; 
ack om jag kunde den lyckan få 
att med min käraste dansa. 
Vänd dig om, tag mig i famn 
ock låt oss mera mera dansa. 

Lilja (Julb. 19). 
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Stekta harar, gödda svin, 
ta'n i armen, släng'en in, 
för här dansar tiljan under foten, 
tråd rätt uppå skon, slå emot den! 

Arw. DI, s. 350. 

Dansa med mig litet kan du välle få, 
men mitt unga järta får du ej ändå; 
du må hoppa, skutta rätt så bra du vill, 
men mitt unga järta hör en annan till. 

Upps. Lm.-för. saml. 

I fyra av dessa dansrim är innehållet tillika erotiskt. Det 
erotiska elementet i låtarna kan eljest över huvud taget sägas 
vara tämligen litet utvecklat. De anförda yttrandena av VEN-
DELL ock DJURKLOU, att dikterna ej andas någon särdeles djup 
känsla, att man ej finner någon mjältsjuk åskådning, utan att 
de hällre taga sitt ämne från den komiska eller burleska sidan, 
äro därför fullt riktiga. Härigenom skiljer sig låten t. ex. från 
de stev, som diktas i Sxtersdalen i Norge, vilka äga just de 
egenskaper, som låten saknar. När låten värkligen har ett 
erotiskt innehåll av allvarligare beskaffenhet, så utmärker sig 
detta genom sin synnerligen diskreta hållning. Det är endast 
sådana antydningar som: »vännen min, som jag har i mina tan-
kar»; »den lilla vännen jag tycker om, den söker jag så gärna»; 
»du är min, ock jag är din i alla våra livsdagar», ock dylikt. 
Sällan eller aldrig träffa vi några starkare erotiska utbrott av 
hänförelse eller förtvivlan. Härigenom bildar låten en skarp 
kontrast isynnerhet till sydligare nationers enstrofiga diktning, 
så väl till schnaderhiipfeln som exempelvis till italienarnes 
rispetto. 

»Der italiener», säger SCHUCHARDT i sin skrift Ritornell und 
Terzine, »begeistert die schönheit seiner geliebten zu den kfihn-
sten bildern. Nichts ist ihm zu nah, nichts zu fern, nichts un-
möglich. Er vergleicht die geliebte mit der sonne und dem 
morgenstern, mit einem adler und einer taube, mit einem präch-
tigen palast und der domfacade von Orvieto, mit einer barke 
und dem meere, mit einer pfauenfeder und einer goldenen na-
del, mit einer silbertasse und einem blatt papier, mit einer quelle 
von orangenwasser und einem diamantbeladenen baum, am aller-
liebsten aber mit einer blume., 
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Till dylikt äga vi knappast en antydning. Kärleken är 
antingen, såsom i nästan all folkdiktning är vanligt, tämligen 
grovt ock ohöviskt framställd, eller också behandlas den på ett 
.satiriskt, humoristiskt ock burleskt sätt. Det humoristiska med 
grotesk eller burlesk anstrykning synes mig i allmänhet vara 
den svenska låtens egentligaste poetiska karakter. 

Men detta är endast den ena sidan av densamma. Med den 
ofta klumpiga eller barnsliga täxten förenar sig en melodi av 
hänförande skönhet, full av den käckaste lustighet eller av ett 
vemod, som endast nordens sommarnatt kan föda. Jag hänvisar 
till förut meddelade låtar, såsom »Å hör du Kan» (sid. 74), »Ja 
e so lessen» (sid. 86), »Har du sett någon skrabbu get» (sid. 96), 
'Känner bocken mig» (sid. 99), »1 fjor fick ja gå» (sid. 111). 
Tvänne synnerligen karakteristiska exempel på huru de mäst 
melankoliskt sköna melodier kunna förenas med de brutalaste 
ord må ytterligare anföras, bägge upptecknade av mig i Lek-
sand sommaren 1891:1  

	4-1=4   i T  	 .1—t 1722 

Mänga pi - lax 	jag i jär - tat känner, 	mycken 	o - ro 
En är bor - ta 	ut - av ml - na vänner 	ock den bäs - ta 

  

_1°11=1_, • 	 — 	 • 	m*--1 
	4* 	 P 

ock för -tret. 	90M jag vet. Ja denna vän-nen ja aldrig glömmer, 

     

     

NEW 

    

om ja sover, vakar 	eller drömmer, ty han har va - rit mig så 

Pi- -Oj 	
_ 411.'4K 	8 r _ 

  

    

fäst, ock han har ii - tit upp en skinka fläsk. 

 

nä-ra 

       

1) Den första av dessa är, som synes, en variant till »Näckens 
'Aska». Den sjöngs för mig av en gammal gumma, som på samma 
gång »dansade låten» med en järnnåldrig kvinna. Takten var ej den 
långsamma, som vi känna, utan vanlig polsktakt. Jag har fler täxter 
upptecknade av ungefär samma beskaffenhet. 
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Mycket sällan inträffar det, att täxten harmonierar med 
melodiens sorgbundna stämning ock med denna sammansmälter 
till en enhet sådan som i följande stycke, vilket också står på 
gränsen till en värklig visa (egen uppt. från Östergötl.): 

, e-- 
Klara stjärnor med de ögon snäl - la, har ni sett min kä - ras - 

.0- 	------ 
-dr te 	i går om kvälla? Lof- te, att han skulle 	till mig komma, 

	•   41gt_ 	-J jj 

allt mens linden står i 	löv ock blomma. Fuller blommar linden, 

  

--11% 	 
11111-1  ;4  

  

blåser sommar sommar - vinden, men jag tror, att hl -la vännen fått förhin - der. 

I den senare av de två stroferna till denna melodi röjer 
sig emellertid det karakteristiska strävandet till befrielse från 
sorgen: 

Inte -går ja ensam ock allena, 
gossar växer det på alla trän ock grenar; 
vännen min han ä fäll inte kommen, 
men jag bryr mej häller inte om'en. 
Skulle han bli trolös, 
inte blir ja molös, 
inte häller blir ja blek om kinden. 
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Huru musiken är så att säga dirigerande element vid de 
svenska låtarna, därpå ger det sista exemplet ett synnerligen 
tydligt bevis. Strofformen förefaller ju ganska invecklad, men 
den förklaras av musiken. Melodien är av en enkel ock regel-
bunden 8-taktig form. Såsom ofta är fallet, är första satsen 
bisserad ; men' då täxten ej upprepas utan fortlöper, så uppstår 
härigenom en utvidgning av strofens fyrradiga grundtyp till en 
säxradig. Så har ytterligare en långrad genom inrim delats i 
tvänne kortrader, så att slutligen en 7-radig strof uppkommit. 

Till följd av att musiken i de svenska sångdanserna sålunda 
visar sig vara av en mycket mera framstående beskaffenhet än 
poesien, är det också melodierna som övat något inflytande på 
vår konstlyrik, under det att ett sådant endast i ringa grad kan 
spåras av täxterna. 



Äldre nordiska former 
av enstrofig lyrik. 

Då man talar eller skriver om »folkvisor», torde man väl 
oftast tänka på de längre berättande dikter, som med ett veder-
taget, men kanske mindre lämpligt namn kallas »ballader». I 
alla händelser torde det väl vara oomtvistligt, att man med 
gamla folkvisor menar just dessa episka ballader, ock att ju 
längre man går tillbaka i tiden, ju renare ock ju mera oblandad 
bör enligt det vanliga föreställningssättet visornas episka stil vara. 
Visor med lyrisk prägel betraktas gärna såsom senare produkter, 
»folkvisornas efterklang», en »udartnitg», en försämring av de 
gamla kraftiga tonerna. Ehuru det i vissa avseenden ligger 
mycket riktigt i ett sådant betraktelsesätt, torde det likväl icke 
i en så generell form vara fullt överensstämmande med de värk-
liga förhållandena. 

Då jag ovan, utgående från mycket samstämmiga observa-
tioner på samtida folkdiktning hos både ociviliserade ock civili-
serade folk, kommit till den slutsatsen, att erotisk ock satirisk 
lyrik i enstrofiga diktformer är en av de ursprungligaste före-
teelser i all värklig folkdiktning, ock då jag vidare uppvisat 
denna lyrik även hos de skandinaviska folken i många arter 
ock delvis i mycket rik utveckling, så framställer sig sedan 
den frågan: huru gamla äro dessa diktformer hos oss? Funnos 
ej i äldre tider jämte den mera kända episkt-lyriska balladen 
även rent lyriska dikter av folklig natur, ock har ej någon 
sådan äldre folklyrik bevarats till våra dagar? Frågorna hava 
åtminstone någon gång i förbigående vidrörts, senast av Jox. 
STEENSTRUP, ock den sista har av honom besvarats med nej. 



XVI. 1 
	

ÄLDRE NORDISKA FORMER. 	 125 

I sitt förträffliga ock av den finaste observationsförmåga 
präglade arbete Vore Folkeviser fra Middelalderen anställer 
denne forskare (s. 32 if.) en kort jämförelse mellan tysk ock nordisk 
visdiktning. »Det eiendommelige ved vor visedigtning», säger 
han, »vil kunne belyses stfflrkere, naar vi foretage en sammenlig-
ning med de tydske folkeviser fra middelalderen. Ved at gjennem-
gaa en af de mange samlinger af disse, ville vi saaledes trxffe 
kjterlighedssange — 	tagelieder, i hvilke de elskende 
udsynge deres smerte over at skulle skilles, fordi dagen bryder 
frem, eller wächterlieder af lignende indhold. Fremdeles 
natursange 	— afskeds- og vandreviser, gaadeviser, 
vxddesamtaler, önskeviser, landsknxgt-, rytter- og sol-
daterviser, standsviser, en studentervise fra 1454; endelig 
aandelige sange og historiske viser. Til det meste af hvad 
her er nxvnt, leder man forgjwves om sidestykker i vor store 
viseskat fra middelalderen. Hele denne art lyrik var os fuld-
kommen fremmed, i det mindste er intet spor deraf naaet ned 
tu l oss nulevende. Omvendt have vi af heltesange eller egent-
lige 'kxmpeviser' en hel samling. medens der i Tydskland kun 
findes nogle faa.» 

I detta yttrande vill jag instämma så till vida, att det är 
otvivelaktigt, att den medeltida folkliga visdikten i Tyskland 
har en övervägande lyrisk prägel, under det att den nordiska 
åtminstone i högst väsentlig grad har en episkt-lyrisk karakter. 
Men att lyrik av den art, som intager en så dominerande ställ-
ning i den tyska medeltida visdiktningen, skulle varit oss främ-
mande i äldre tider, ock att intet spår av en dylik skulle nått 
våra dagar, det vill jag återigän alldeles bestrida. 

Om sådan nordisk lyrik skulle finnas ungefär samtidig med 
den tyska, så är emellertid därmed ej sagt, att den nödvändigtvis 
måste tänkas vara rent nationell till sin upprinnelse; den kan ju 
också vara lån, ock då antingen direkt ock tydlig import eller 
efterhärmning av främmande former. 

Till en början torde korteligen få beröras frågan, huruvida 
över huvud taget någon äldre rent lyrisk dikt existerar 
ungefär samtidigt med den episkt-lyriska diktningen. 
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Låtom oss först se på grunderna för påståendet om olik-

heten mellan tysk ock nordisk folkvisediktning under medel-
tiden. 

Den folkvisesamling, som STEENSTRUP tydligen haft för 
ögonen vid uppräknandet av den tyska folkvisediktningens arter 
under medeltiden, är BÖHME'S Altdeutsches Liederbuch, där alla 
dessa arter finnas representerade. Ser man nu efter, varifrån 
BönmE hämtat den skatt av lyriska dikter, som av honom sam-
lats, så visar det sig genast, att endast ett fåtal beror på medel-
tida uppteckningar, medan hela huvudmassan hämtats ur vis-
böcker från 1500-, 1600- ock 1700-talen. De mäst betydande 
bidragen hava lemnats dels av skillingstryck från olika tider, 
dels av »Ambraser liederbuch» från 1582, »Frankfurter liederbuch» 
från 1582-1584, »Niederdeutsches liederbuch» från början av 1600-
talet, »Bergliederbfichlein» från 1730; ja vissa uppteckningar här-
röra från ännu senare år, såsom från 1740 ock t. o. m. från 1771. 
BÖRME förklarar också uttryckligen i sitt företal, att titeln 
»altdeutsch» ej är tagen i språklig ock litteraturhistorisk bemär-
kelse, utan skall betyda, att visorna omfatta tiden »aus dem 12 bis 
ZUM 17 jahrhundert», såsom ju också tydligen står att läsa på 
titelbladet. Närmare bestämmes åldern så, att de avtryckta visorna 
i allmänhet äro att datera från tiden före 30-åriga kriget, ehuru 
visserligen också några ännu senare visor äro medtagna. 

Jämföra vi de nordiska visböcker, som bevarat vår äldre 
folkdiktning, med de tyska, så finna vi, att de förra i det hela 
förskriva sig från samma perioder som de senare. Tyskarnas 
uppteckningar äro nog i vissa fall äldre, så att vi ej kunna föra 
några uppteckningar så långt tillbaka som de älsta tyska. Men 
huvudmassan är från ungefår samma tid. Om vi se på våra 
visböckers innehåll, så finna vi, att samma nedskrivare, som 
bevarat våra episkt-lyriska ballader, också hava givit oss visor 
av annan karakter. I åtskilliga visböcker äro de lyriska vi-
sorna rent av övervägande. I en av de danska visböckerna, 
den s. k. »Hjtertebogen», är förhållandet det, att om ej den rena 
lyriken är övervägande, vilket jag vill erinra mig att den är, 
så är den i alla händelser synnerligen talrikt representerad. 
Se vi på den kanske älsta svenska visboken, Harald Olufssons, 
så finna vi ju, att av dess 40 visor högst 10 kunna sägas vara 
ballader, under det att de andra 30 utgöras av ren lyrik i flere 
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former, såsom kärleksvisor, skämtvisor, andliga visor m. m. Bland 
de allra tidigast upptecknade äro dessutom ett par enstaka lyriska 
visor, som förskriva sig från 1400-talet. Om man nu för de 
nordiska visorna tillämpade samma metod, som BÖHME tillämpat 
för de tyska, så att man ur de nordiska visböckerna ock skil-
lingstrycken samlade alla de mera rent lyriska alstren fram till 
30-åriga krigets tid, så skulle det sannolikt komma att visa sig, 
att även om en märkbar skillnad skulle förefinnas, det likväl 
är så långt ifrån, att vi saknat motsvarigheter till de uppräk-
nade arterna av tyska lyriska visor, att vi fast mera äga mot-
svarigheter till de allra flästa. . 

Att ingå på en allmän prövning av vilka arter som finnas 
ock vilka som icke finnas representerade på vartdera området, 
faller utanför min uppgift. 1  Det har här endast varit me-
ningen att framhålla det faktum, att Tyskland ej har att upp-
visa en så överväldigande mängd rent lyrisk visdiktning, som 
i handskriftliga uppteckningar bevarats från medeltiden, samt 
vidare att från den tid, som lemnat de rikligaste bidragen till 
de tyska lyriska folkvisesamlingarna, även vi äga en i många 
avseenden motsvarande lyrik, som visserligen må vara delvis 
några tiotal år senare i uppteckningen, men dock på det hela 
taget kan sägas vara från ungefär samma period. 

Man får då ej utan vidare förklara hela den tyska lyriken 
stamma från medeltiden, under det att man samtidigt förklarar 
hela den nordiska vara en modernare produkt. Endast en när-
mare prövning av denna vår faktiskt förefintliga lyrik kan giva 
oss någon säkrare mening om dess ålder ock därmed om äldre 
skeden i vår folkdiktnings historia. 

Samtidigt med balladerna hava sålunda en mängd väsentligen 
lyriska visor upptecknats. Av denna lyrik, sådan den före-
ligger i 1500- ock 1600-talens visböcker, är det nu emellertid 

1) 1 en förut citerad uppsats i Uppsalastudier har jag — ehuru 
ofullständigt ock i största korthet — behandlat dels några »gåtvisor», 
dels vad STEENSTRUP kallar »vwddesamtaler», vilka arter av lyrisk dikt-
ning utan tvivel hava mycket gamla anor i Skandinavien. Då STEEN-
STRUP finner en skillnad mellan de tyska ock nordiska gåtvisorna däri, 
att de senare endast skulle finnas i episk inklädnad, så må påpekas, dels 
att gåtvisorna finnas även i Tyskland i episk omklädnad, dels att sådana 
i norden finnas i flere uppteckningar utan episk omklädnad. 
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en stor del, som kännetecknas av en reflekterad ton, vilken nog 
för denna tids naiva folkdiktning torde varit tämligen främ-
mande. Det föreligger intet hinder för att denna reflekterade 
poesi delvis kan förskriva sig från medeltiden, eftersom liknande 
stycken finnas i medeltida uppteckningar; men däremot kan 
det väl anses säkert, att den ej varit folklig i samma mening 
som balladerna. Men den reflekterade prägeln är ej utmärkande 
för hela den ifrågavarande lyriken. Det finnes här ock där 
stycken av en enklare natur, understundom blott vissa strofer, 
som ganska bestämt skilja sig från sin omgivning. 

För att klargöra de egendomliga drag, genom vilka dessa 
åsyftade stycken bilda kontrast mot de andra, har den före-
gående framställningen av nutida germansk folkdiktning varit 
nödvändig. Endast genom att ställa dessa äldre företeelser i 
samband med ett i våra dagar befintligt observationsmaterial 
torde man kunna rätt fatta deras natur. Det framgår då, att 
vissa av de i äldre visböcker upptecknade lyriska dikterna äro 
just sådana ringdansvisor, för vilka ovan redogjorts ock som 
bestå av löst sammanställda enstrofiga dikter. 

Att diktens längd kan äga ett visst sammanhang med dess 
episka eller lyriska karakter, har STEENSTRUP i sitt nämnda 
arbete påpekat (s. 35): »Vore viser ere lange, sjeldent under en 
snes vers, medens de tydske meget ofte ere udbrud paa et par 
vers eller fem sex.» Bland de äldre visböckernas lyriska dikter 
finnas nu åtskilliga, som äro ganska korta, ock dessa visa sig, som 
sagt, enligt min mening stundom vara sammanställningar av 
ännu kortare. Bland de varianter till våra dagars lyriska ring-
dansvisor, som förut avtryckts, fanns också en (s. 65) som 
var hämtad ur de gamla visböckerna. »Jagh gåår vthi naijn 
örthegårdh» finnes i visboken i 16:0 samt i något varierad form 
även i ms. WB. Jag erinrar om att de två första samman- 
hängande stroferna handla om en person, som för kärastens skull 
ränsar sin örtagård från nässlor. De två följande tala om ett 
brev, i vilket mottagaren erfar, att han är övergiven, varav han 
likväl ej låter sitt mod nedslås. 

Likheten mellan de nyare uppteckningarna av denna ring-
dansvisa ock den gamla sträcker sig endast till de två första 
strofparen, ock till dessa hava slutit sig olika fortsättningar. 
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Fortsättningen på den gamla visan må nu något närmare be- 
traktas. 

De sista raderna i sista strofparet lyda: 

Ålder regner thet så fasth, 
thet soolen skijne må. 

Dessa ord kunna ha givit anledning till nästa strofs fast-
kedjande: 

Soolen skijn och daggen driffuer 
öffuer bärgh och diupe daler; 
kommer iagh till mijn hierteligh kär, 
ther kan jagh bådhe snacke och taale. 

Strofen visar sig genom sitt sönderfallande i två oförmed-
lade halvor, av vilka den första innehåller naturinledningen, 
vara en typisk enstrofing. Men denna strof förekommer i vari-
erad form också i andra sammanställningar. I Drottn. Sofias 
Viseb. 31 finnes en lyrisk visa, som också finnes i flere andra 
danska visböcker. Denna visa är nästan fullständigt olika den 
nyss nämnda svenska visan, utom att den har följande strofer 

Urtherenn gror och solen hun skien, 
och jorden fanger hogsualle; 
dogen hon driffuer aff himmelen ned 
öffuer bierig och dyben dalle. 

Saa er ett mendeskis hoff, 
enaar thet fanger hoghsualle; 
naar thet kommer thill sin kierest god wenn, 
tha kannd thet bode skiemte och thalle. 

Som man ser, förhåller sig detta strofpar till förut anförda 
enstrofing så, att vad den senare säger i en strof, det säges här 
i två. År då enstrofingen en sammansmältning av dubbelstrofen, 
eller är det tvärtom så, att denna är en utvidgning av enstro-
flugen? Utan tvivel är det senare fallet. Enstrofingen är en 
folklig, naiv dikt av det oreflekterade slag, som uppvisats i så 
många fall av ursprunglig folkdiktning. Även den omgivning, i 
vilken den befinner sig i den svenska visan, är i stil med den-
samma. Den danska visan åter har reflexionens prägel: natur-
inledningen har gjorts om till en naturskildring, som upptager en 
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hel strof, ock vid sidan härav har ställts en annan strof, som 
innehåller en avsiktlig jämförelse med den föregående. I ut-
vidgningen märka vi den mera bildade ock tänkande skrivaren, 
som dock näppeligen lyckats förbättra det motiv han gripit. 

Sedan av naturinledningen skapats en hel strof med 
naturskildring, har denna återigän skilts från sin tyngre ock 
ledsammare följeslagare ock gått in i andra lyriska visor. Vi 
träffa honom t. ex. i Har. 01. Visb. 31 i helt annat sällskap än 
i de föregående visorna: 

örtherne gro och solen skijn, 
marken får en duale; 
daggen driffuer aff himmelen nidh 
öffuer bergh och diupa dalar. 

Men den visa, i vilken denna sista form förekommer, inne-
håller nu också andra enstrofiga dikter eller åtminstone med 
säkerhet en sådan; det är strof 5: 

lEplet thett hengher såå högt ij trxdh, 
thett stundher tu l jord hen att falla; 
then som bliffuer suiken aff sin käre godh wen, 
såå bliffuer han wel suiken aff andra. 

Denna sista strof förekommer i en massa sammanställningar 
även såsom del av episkt-lyriska visor. Den har hållit sig fram 
till våra dagar ock ingår som beståndsdel i lyriska visor (se 
härom närmare Sv. låtar nr 6), vilka icke äro annat än sam-
lingar av ringdansstrofer. 

Även i fråga om dessa äldre visor kunna vi sålunda iakt-
taga samma förhållande som i de nutida ringdansvisorna, att 
vi genom att följa en bestämd strof kunna komma fram till ett 
flertal kombinationer. 

Ännu bestämdare ledas vi fram till nyare ringdansvisor av 
den strof i visan »Jagh gåår uti min örtagårdh», som följer efter 
den nyss behandlade: 

Min kärest hoon gåår i dantzen, 
såsom en mårgon stierna; 
ther står iagh och seer vppå, 
jagh vnner henne gått så gerna. 

Denna strof känner jag ej i någon annan gammal upp-
teckning, men väl finnes den som strof 4 i en för övrigt all- 
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deles olika ringdansvisa, upptecknad i våra dagar i Södermanland 
ock Småland av DYBECK (Runa 1843, s. 73): 

Skeppet seglade så lättelig 
allt uppå vattnet det blanka; 
så segla' det i rosenlund, 
där löv ock gräs månde vanka. 

Ja, löv ock gräs det växer opp, 
allt för min järteliga kära; 
den lilla vännen, jag tycker om, 
den söker jag så gärna. 

Ock fiskar små uti böljan gå, 
de söka efter sin maka; 
ock så gör jag både natt ock dag, 
när jag min käresta saknar. 

Ser jag min käresta i dansen gå 
liksom en morgonstjärna, 
jag fröjdar mig så gladelig 
ock skådar hänne så gärna. 

Ock dina däjeliga ögon blå 
de ha gjort mina så våta; 
ock var en gång jag från dig går, 
visst månd' jag sörja ock gråta. 

Räck mig hit din snövita hand, 
på det jag säker månde vara, 
att du ej tager dig någon ann', 
mo'n jag borta månde vara. 

Jag drager mig till främmand land, 
kanske jag där bliver slagen; 
men förr skall jorden gömma mig, 
förr än du bliver bedragen. 

Även strof 3 i denna visa bar gamla anor, om den ock 
blivit mera ombildad under tidernas lopp. Den träffas jämte 
åtskilliga parallellstrofer i äldre ock nyare lyriska visor såväl 

Sv. landsm. XVI. 1. 	 9 
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i Sverge som i Danmark, ock den finnes i varierad form isole-
rad i Norge såsom stev, i Tyskland såsom schnaderhtipfel (se 
Sv. låtar nr 5). 

Att ett visst poetiskt motiv sålunda finnes utbrett i av-
vikande former ock på olika språk både i äldre ock nyare upp-
teckningar, torde vara ett av de bästa kriterierna på dess ålder, 
då nämligen likheten ej är så stor, att man bestämt kan kon-
statera ett i nyare tider gjort lån. 

Den sista strofen i visan »Jagh gåår vthi mijn örthegårdh» 
lyder: 

Elska en vän och haff honom kär, 
een och icke flere; 
så gör iagh, all käristan mijn, 
thet skall migh ingen förmeene. 

Någon modernare strof, vilken kunde sägas vara densamma 
som denna sista, kan jag ej påvisa; men likartade strofer finnas 
i andra gamla uppteckningar, t. ex. i Har. 01. 31, som med 
visan »Jagh gåår vthi mijn örthegårdh» ej rör övrigt har någon 
beröringspunkt (se Sv. låtar 24). Men i denna sista visa 
träffa vi återigän ett par strofer, till vilka den föregående fram-
ställningen lett fram, nämligen »Örtherne gro» ock »/Eplet thett 
hengher såå högt ij trxdh». 

Endast sällan finna vi emellertid lyriska visor, vars partier 
äga den fdr enstrofig folkdiktning karakteristiska tonen i så ut-
präglad form som den nu behandlade »Jagh gåår vti mijn örthe-
gårdh». Av övriga dylika alltigenom folkliga visor, bestående av 
sammanradade självständiga delar, må endast ytterligare en i sin 
helhet avtryckas. Den finnes hos Arw. III, s. 18 under titeln 
»Räfven», återgiven efter Bergshammars samling. Jag avtrycker 
den här efter ett obetydligt avvikande skillingstryck i Zetter-
strömska saml. (Ups. bibl.), där dess titel lyder: 

En Lustig Kämpe-Wijsa Om Den Starke och dristige .Ramunder. 
Then Andra: Rilfzven han ropar i allan Natt, Han ville icke etc. 
Wijsona kunna siungas vnder sina Behageli ga Melodier. Trjekt i år. 

1. Räfwen han ropar i allan natt, 
han wille icke ware wåter: 
»Hillebrand, låna mig skutan din, 
ty mig bär ingen båten» 

Hillebrand han rider, han wäcker upp sin jungfru i lunden. 
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Räfwen han stiger i skutan in, 
det braka i hwarje wrånge: 
»Himmelen nåde mig fattig uagerswän, 
jag är worden så tunger.» 

Räfwen han stiger i skutan in, 
det braka i hwarje spiker: 
»Ingen är på jorden tu, 
som jag håller wara min like.» 

Qwarnen hon ståndar i stridan ström, 
hon väntar sig korn i öga; 
tacka -vril jag hwar fager ungerswän, 
som sitt ord kan wäl framföra. 

Suggan löper i snaran in 
eller i warge snöre; 
efter komma hennes grisar små, 
de sörja sin moder så swåra. 

Ingen fogel flyger så högt 
som örnen med sina ungar; 
intet swärd biter så hårdt 
som falske klaffares tungor. 

Alla kalla mig fattige Swän, 
jag är ej mycket riker; 
ägde jag guld och penningar nog 
så wore jag jungfrunes like. 

Alla kalla mig swarte Swän, 
jag är så passelig hwiter; 
när som wi komma i swartan jord, 
så äre vi alle like. 

Hillebrand han rider, han wäcker upp sin jungfru i lunden. 

Hela tonen i denna visa tyder på en ganska respektabel 
ålder. Jag faster mig mindre vid de talrika alliterationerna 
ock påpekar endast i förbigående förekomsten av slut-r i orden 
»spiker» ock »båter» m. fl. ålderdomligare språkliga företeelser. 
Viktigare torde vara — utom den färg av ett antikare kultur-
tillstånd, som otvivelaktigt vilar över densamma — dess poe-
tiska karakter. Visan består tydligen av fgm olika partier. 
Det första av dessa partier utgöres av de tre första stroferna, 
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som med sin episka hållning möjligen kunna vara ett fragment 
av en ballad. Fjärde, få,mte ock sjätte stroferna äro tydligen 
enstrofiga dikter av en med det norska gamlestevets besläktad 
klangfärg. De två sista stroferna äro sammanhängande dubbel-
strofer. Str. 6, »Ingen fogel flyger så högt», är ej blott besläktad 
med de norska gamlesteven, den är till ock med en variant av 
ett dylikt, ock är upptecknad dels isolerad, dels i andra för-
bindelser både i Sverge ock Danmark, bl. a. också tillsammans 
med den förut berörda strofen »lEblet kenger aldrig san höjt 
udi tra3» (se Sv. låtar 4, 6 samt tabellen vid 5). 

Man ser sålunda, att dessa äldre visor äro av alldeles samma 
beskaffenhet som en del nyare ringdansvisor. De bestå av 
enstaka strofer — ofta med enstrofingens kännemärke, natur-
inledning — vilka sammanradats i mer eller mindre till-
fälliga föreningar. Genom att följa en eller annan i dess olika 
sammanställningar ledas vi till andra mer eller mindre likartade 
föreningar. Vissa av dessa äldre strofer hava också dels i iso-
lerad form, såsom »stev» o. d., dels i förening med andra strofer 
bevarats fram till våra dagar såsom partier av ringdansvisor. 

I den föregående framställningen ha på ett par ställen be-
rörts de olika arter av ringdansvisor, som förefinnas i våra 
dagar: dessa kunna vara antingen av det slag, som här utför-
ligare behandlats ock bestå av sammanradade enstrofingar, eller 
ock vara hela visor med sammanhang mellan stroferna. I sista 
fallet ha dessa vis-or gärna en dramatisk karakter ock kunna 
till ock med uppträda såsom växelsånger i tvåradiga strofer, 
såsom förut påpekats (s. 108) eller ock i fyrradiga. Det ligger 
i sakens natur, att det vid den växelsång, som i dessa slags visor 
användes, skall framträda såsom ett önskningsmål att kunna gå 
ett stycke över det inlärda ock frambringa för tillfället lämpade 
värser eller improvisationer. Jag har ock förut sagt, att det 
enda fall, i vilket en tillstymmelse till poetisk tävlingsstrid i 
svenska former kunde skönjas, förefanns i de tvåradiga ring-
dansvisorna. Men naturligtvis kan man också vänta sig, att 
det improvisatoriska elementet endast består däri, att man an-
vänder från andra håll kända strofer. Man bör då även i sam-
manhängande ringdansvisor, som helt ock hållet eller delvis 
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hava växelsångens karakter, kunna påträffa värser, som äro be-
kanta i flere sammanställningar. I några fall kunna dessa 
värser vara lån från en viss bestämd visa, i andra äro de lösa 
lyriska strofer som också förekomma alldeles isolerade. 

Arw. III, s. 204 har en dramatisk ringdans, av vilken förut 
några strofer påpekats (slutstroferna, »Äpplen ock päron de växa 
på träd» m. m., se s. 109). Denna ringdans börjar sålunda: 

Ock ungersvän växer båd' smaler ock lång, 
därföre är han så stolt i sin gång. 

Ungersvän räcker vit hand ifrån sig: 
»Kom, kom, sköna jungfru, tråd dansen med mig!, 

»Ock intet vill jag trå dansen med dig, 
ty jag har så många, som akta på mig.» 

»På mig aktar fader, på mig aktar mor, 
på mig aktar syster, på mig aktar bror.» 

»På mig så aktar min unga fästeman, 
det måsta jag rädes, så räds jag för han.» 

Denna ringdans har ytterligare 12 strofer, i vilka samtalet 
ock handlingen fortsättas. Men det här anförda första motivet 
är ock upptecknat i andra sammanställningar. Att det ej där-
för behöver vara lösryckt från en viss bestämd visa, utan kan 
ha varit ett kort självständigt motiv, torde bevisas av en 
gammal uppteckning i Visb. in 16:o. Här utföres det sålunda: 

Wngerswen tager jungfrun vthi sin fampn: 
»Lyster Edher danse, min allerkäreste godh wän?» — 

»Gerna så will jagh dantze rnedh tigh, 
wåre icke så månge, som achte vppå migh.» 

>Migh achter fadher, och mig achter modher, , 
migh achter syster och migh achter brodher.> 

»Migh achter ochså min fästeman, 
that meste som iagh rädes, så rädhes iagh för hånom.> 

Amen. 



136 	 STEFFEN, ENSTROFIG FOLELYRIK. 	 XVI. 1 
Även danska uppteckningar finnas, som innehålla samma 

motiv i liknande form, t. ex. följande i FEILBERGS saml., uttryck-
ligen betecknad som danslek: 

Den ridder han trmder i dansen ind, 
der svinger han sig så let omkring. 

Og er der så nogen, den ridder har kjfflr, 
han trwder på foden, trwd ikke for nr'. 

»Jeg vilde så gjasrne valse med dig, 
men der er så mange, der vogte på mig.» 

»På mig vogter far, på mig vogter mor, 
på mig vogter söster, på mig vogter bror.» 

Den ridder han löfter alt op sin hat, 
han kysser sin jomfru og siger god nat. 

»God nat, god nat, jeg rejser fra dig, 
der kommer en anden og tager dig.» 

Det är naturligen ej min mening att framställa dessa värser 
såsom prov på enstrofig diktning, utan endast att påpeka, huru 
i längre dramatiska ringdansvisor kunna finnas kortare, ursprung-
ligen självständiga motiver. Men det ligger då nära till hands 
att även i äldre visor söka efter värkliga enstrofingar, eller 
åtminstone sådana värser, där ett motiv framställes i en följd 
av parallellstrofer, som kunna användas efter lägenhet. 

Jag vill först annotera ett exempel, av vilket ingen gammal 
uppteckning finnes ock som därför ej upptagits i samlingen av 
äldre strofer, ehuru det ser ålderdomligt ut. Arw. III, s. 218 
har såsom två sista strofer i en ringdans följande': 

Ock låt oss alla rida efter i fullan dus, 
fast vi ej kan hinna dansen innan dager ljus! 

Låt oss alla rida efter i fullan fläng, 
fast vi ej kan hinna dansen innan morgon kväll! 

Ordet »efter» synes ju här innebära ett sammanhang med 
något föregående, vilket talar emot att stroferna skulle kunnat 

1) Arw. skriver dem som fyrradingar. 
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vara självständiga. Men dels innehåller ARWIDSSONS ringdans 
ej någonting, varpå ordet »efter» kan tillämpas, dels är den ena 
av de två parallellstroferna faktiskt upptecknad med endast 
en efterföljande strof ock ingen föregående i Runa fol. s. 52 
sålunda: 

Västmanlandsleken. 

Ock vi ska rida, ja rida efter 
i fullan fläng, 
ja, om det vore, ja om det vore 
i åren fän. 

Ja, I må rida ock rida efter 
i åren fäm, 
men honom får jag, men honom får jag 
ej mer igän.1  

Äldre svenska uppteckningar av dramatiska ringdansvisor, 
analoga med de nyare danslekarna ock med tvåradig strofform, 
finner man, enligt min åsikt, exempelvis hos Arw. 126-129. 
Äldre exempel på vandrande tvåradiga strofer, vilka kunna be-
traktas som ett slags enstrofiga dikter, kunna ses i samlingen 
Sv. låtar nr 34----38 ock 42. Den tendens, som kunde skönjas i 
yngre uppteckningar, att utvidga lösa tvåradiga strofer till fyr-
radiga, finna vi ock i de äldre formerna. Jag hänvisar för 
övrigt till de i samlingen vidfogade anmärkningarna. 

å 	Liknande förhållanden som i de nu behandlade dramatiska 
ringdanserna med tvåradiga strofer finna vi ock i dylika med 
fyrradiga. Exempel på det sistnämnda slaget ger Arw. 124 A 
ock B samt motsvarande danska visa, DgF. 306 F ock G. Dessa 
äga vissa partier, som utgöras av växelsång, ock andra som ej 
äro så beskaffade. Det är min mening, att dessa senare partier 
äro tillfogade enstrofiga dikter, då jag till enstrofiga dikter i 
vidsträcktare bemärkelse räknar även parallellstrofer, där motivet 
i den ena strofen endast utgör en variation av motivet i den 
andra. 

1) Hur gamla stroferna äro, kan jag för övrigt ej avgöra. Ut-
trycket »i fullan dus» förekommer emellertid i medeltidshandskrifter 
(se Södw. Ordb.) ock i gamla visor, t. ex. »När dantzen gick i fullan 
duus» Arw. I, 39; »The håf men the dricke i fullan dwss» Arw. 
II, 128. 
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För att närmare belysa detta vill jag här först efter hand-
skriften WB återgiva Arw. 124 A, »Svennens svek», ock seder-
mera den danska visa (DgF. 306 F), som närmast motsvarar 
den svenska: 

Alhigg sågg iagg thett gräsze groo 
om wintersenz thidh, 
alltt sådan jag sågg i dansen tråda 
så wenthe wiff. 

Jagh paszar ey på the andra alla, 
som solen öffver skin; 
Chrisst gåffuo thett woro min hierteligh kär, 
hon hörde migh till. 

Är thett sant, I seien för migh, 
I haffuen mig [kär], 
thu rid uthij min faderz gård, 
thu bed om migh. 

Jagh [war] wthy thin faderz gård, 
han sade mig ney, 
thager orloff min skiöne jungfru, 
och fölge bort migh. 

Tager iagh orloff wtafe mig sielff, 
och fölgie bort tigh, 
när såsom thu kommer på fremmande land, 
så swiker thu migh. 

Sättia will jag min huita hand 
allt uthy bant, 
att thett kom aldrig wthy min hug 
eller tanka. 

Hwilken som kastar enn stenn i watn, 
han siun'ker thill grund; 
och huilken som mister en fultrogen wen, 
hans hierta giörz tung. 

Huilken som kastar enn sten i watn, 
han sjunker ther nedh, 
och huilken som mister en fultroowen, 
hanz hierta giörz weh. 



XVI. 1 	 ÄLDRE NORDISKA FORMER. 	 139 

Hwilken som kastar enn fieder på watn, 
hon flyter ther på, 
och huilken som haffuer enn fultrogen wen, 
han thenker ther wppå, 

Flygh bort, flyg bort liten små fugal 
aff lilye gnist 
och sägh thett för min hertelig kär, 
jagh komma skall wist. 

Flygh bort, flygh bort lithen små fugel 
i diupan dall 
och sägh thett för min hierteligh kär, 
jagh komma ther skall. 

Amen. 

»Der gick en iomfrue i en dantz; 
och var hun min, 
ieg vilde hinde aldrig suige for alle de, 
[der solen offuer skin]!» 

»Wilde du mig aldrig suige 
for alle de, 
hui red du icke thill min faders gaard 
och bad om mig?» 

»leg war i eders faders gaardt, 
och hand sagde mig ney; 
i tencker paa dyd och kierlighed, 
saa fölger i mig!» 

»Tencker ieg paa dyd och kierlighedt, 
och fölger ieg dig, 
i-naar du kommer i fremmede land, 
saa suiger du mig.» 

»Da stetter ieg dig min huide haand 
thill et vist pant: 
ieg skall dig aldrig suige 
i de fremmede land.» 

43. »Hiorten löber i rosenslund, 
hand kaster med halss; 
saa giör ungersuend i lön att gillie, 
hans tale den er falsk. 
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linden hun löber i rosenslund, 
och hun springer lett; 
saa giör ungersuend, naar hand gillier, 
hans tale den er slett. 

Mand tager en fler och kaster i wand, 
och den flyder lett; 
huem der haffuer en fuld-tro wen, 
hand glemrner hinde icke slett! 

Mand tager en steen och kaster i wand, 
den siuncker thill bunde; 
i-huem der haffuer en lönlig sorrig, 
den er vel tung.» 

Jämföra vi dessa två visor, så finna vi, att i dem bägge 
vissa strofer framställa ett samtal mellan en ungersvän ock 
en jungfru. ARWIDSSON utmärker såsom tal ock svar endast 
stroferna 3-6; OLRIK däremot låter den danska visans alla 9 
strofer tillhöra samtalet, i det han lägger de fyra sista stroferna 
i jungfruns mun. Den svenska visans två första strofer skulle 
man tydligen kunna ta med i samtalet ock anse dem som 
svännens ord, innehållande hans frieri. Men i fråga om de 
fäm sista stroferna i den svenska visan har det ej varit möjligt 
för ABWIDSSON att lägga dem i munnen på jungfrun, alldenstund 
de innehålla motsägande ock till det föregående samtalet icke 
lämpade tankar. Så skarpa äro motsatserna ej i den danska 
visans motsvarande strofer (6-9), men även OLRIK tyckes ej 
hava varit fri från en viss tvekan om deras värkliga natur. Han 
yttrar nämligen i anmärkningarna (V. 2, s. 252) bl. a. följande: 
»Efter de egentlige samtalevers fölge saa flere vers af lyrisk billed-
sprog, mindende om det 16de aarhundredes folkevise-lyrik og 
ligesaa dristigt i spring fra a billede og 61 tanke til en anden. 
I [den här ej avtryckta red.] G [av samma visa] findes kun 
formaninger tu l oprigtighed i kjxrlighed, men F gaar derfra 
over tu l möens klager, naar hun er forladt. I begge disse 
former kunne slutningsversene lxgges jomfruen i munden». 
Efter min mening är det endast en tillfallighet, att de danska 
slutstroferna värkligen kunna läggas i jungfruns mun; de mot-
svarande svenska kunna det icke. Stroferna 7-8 i den svenska 
visan skulle då innehålla jungfruns klagan över att hava mistat 
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en fulltrogen vän, under det i stroferna 10-11 vännen får 
löfte om ett möte. De fåm sista stroferna i den svenska visan 
stämma sålunda i avseende på innehållet varken överens med 
varandra eller med de danska stroferna. 

Delvis är det också olika värser i den danska ock den 
svenska visan. Stroferna »Hiorten (Hinden) löber i rosenslund» 
träffas ej i den svenska formen, stroferna »Flyg bort, flyg bort, 
liten småfugel» ej i den danska. Men väl träffas det förstnämnda 
strofparet i en annan svensk visa, varjämte det föreligger i 
norsk uppteckning såsom gamlestev (se Sv. låtar 1). 

Redan förut har jag påpekat, att vissa gamla strofer, vilka 
utgöra partier av ringdansvisor, äga motsvarigheter i gamle-
steven. Både denna omständighet ock övriga förhållanden an-
tyda sålunda deras släktskap med den äldre norska enstrofingen. 
Ock särskildt bör observeras, att såväl de senast behandlade 
som de förut omtalade äldre stroferna äga den naiva en-
strofingen s kännetecken, naturinledning. 

Den naturinledning, som vi träffa i dessa äldre strofer, 
kan betraktas såsom mästadels formelartad. Rent formelartad 
är t. ex. naturinledningen i Sv. låt. nr  11-15 rn. fl. Huru-
vida man i nr 3, »Vilken som kastar en sten i vatten», kan 
spåra något försök till avsiktlig jämförelse, torde vara ovisst. 
Däremot existerar nog sådan avsikt i nr 1, »Hiorthen han löper 
i haghan», ehuru ej häller den är synnerligen slående. 

Ursprungligen enstrofiga dikter eller utvidgningar av dylika 
hava sålunda uppvisats dels sammanradade i visor, som ute-
slutande bestå av enstrofingar, dels som tillsatser till mer eller 
mindre sammanhängande visor, oftast av dramatisk karakter. 
Ett tredje sätt på vilket de kunna uppträda är, att de tagits 
upp ock spunnits in i längre dikter, vilka ej i sin helhet äro 
folkliga, eller åtminstone icke ännu voro folkliga vid tiden för 
visornas nedskrivande. 

Såsom exempel kan anföras Gyll. 5: 

Alla mina sorgher 
trådher iagh undher min fott, 
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thes mera iagh nu sörgher, 
thes mindre är min bott; 
thet haffuer iagh bådhe hört och sport, 
at sorghen är then varsta sött, 

lät sorgen fara. 

Jagh haller thet för en dåre, 
som vidha fördhe sin ordh, 
thet kostar hans hedher och ära, 
ehuar han sether öffuer bordh, 
thet iagh tencker, mädhan iagh tigher, 
thet ingen effther migh segher, 

lät sorgen fara. 

Denna visa har ytterligare 5 strofer i ungefär samma ton 
som de anförda, präglade av en reflexion, som är stridande 
mot den naiva diktens omedelbarhet. Ingen av dess strofer är 
sådan, att man i första ögonblicket skulle kunna antaga något 
folkligt element i densamma. Visserligen förmärkes en viss 
ojämnhet. Så klinga ju de två första raderna i första strofen 
ojämförligt kraftigare ock bättre än de tre sista. Men endast 
en jämförande betraktelse kan visa, huru det förhåller sig, 
nämligen att den första strofens fyra första rader utgöra ett 
för sig bestående helt, vartill sedermera lagts en treradig fort-
sättning. Detta framgår därav, att strofen i fyrradig form 
finnes flere gånger upptecknad dels såsom beståndsdel av andra 
visor, dels också alldeles isolerad såsom norskt gamlestev. I 
förra fallet förekommer den dels i utvidgningar såsom del av 
modernare lyrik, dels ock som slutstrof till visor av mera episk 
färg (se Sv. låtar 33). Förhållandet är alltså det, att en 
fyrradig, folklig enstrofing av den bildade skalden tagits upp 
ock gjorts till del av en längre strof, varigenom han naturligtvis 
åsyftat att utveckla den gammalmodiga diktningen ock giva 
den en nyare ock rikare form i renässansens anda. 

Huruvida några fler strofer i samma visa äro dylika ut-
vidgningar, kan ej med någon säkerhet avgöras, så länge inga 
enklare uppteckningar förefinnas, som kunna styrka ett sådant 
antagande. Man skulle möjligen vilja misstänka de fyra första 
raderna i str. 6: 

Huar korpen ser en åthel, 
begynner han kloncka; 
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när klafvaren ser tu sätta, 
begynnar han stanoka. 
För skal klafvarens hiartha bresta, 
för än iagh skall min kiaraste mistha. 

Lät sorgen fara. 

Ett fjärde sätt, på vilket den äldre enstrofiga dikten fram-
träder i gamla uppteckningar, är såsom lyriska inlednings- ock 
avslutningsstrofer till de episka balladerna. Att vissa sådana 
strofer varit av alldeles annan natur än visan för övrigt, hava 
även äldre utgivare observerat. 1 ABRAHAMSONS, NYERUPS og 
RAHBEKS samling Udvalgte danske viser äro också sådana 
strofer alldeles uteslutna, vilket i anmärkningarna motiveras 
med att de »ere sagen ganske uvedkommende» o. d. Så har 
»Fru Mettelils utroskab» efter redaktionen i Tragica en dylik 
inledningsstrof, »Eblet det henger saa höyt i trw», som uteslöts 
hos Abrah. (125), emedan den var »til visens indhold aldeles 
ikke passende». Någon förklaring över huru denna ock andra 
sådana strofer kommit att förenas med visorna, lemnas emellertid 
ej av dessa utgivare. 

Den som först anställt betraktelser över dessa förhållanden 
är SVEND GRUNDTVIG. Men hans åsikter i frågan hava aldrig i 
någon utförligare ock fullständigare form publicerats, utan en-
dast antytts på ett par ställen i hans stora samling Danmarks 
gamle folkeviser. GRUNDTVIG kallar de lyriska inlednings-
stroferna för »omkvxdsstammer» eller »stevstammer», emedan 
visornas omkväden åtminstone stundom tyckas vara tagna ur 
den lyriska inledningsstrofen, som sålunda bildar omkvädets 
stam eller grundval. »Om disse omkvxds-stammer», säger han 
i DgF. III, s. 189, »der tidligere have vfflret uPendsede, fordi de 
egenlig kun findes klart fremtrxdende i de indtil for nylig 
ubekjendte islandske 'Fornkm5r, men hvis tilvperelse er af den 
mest indgribende betydning for den hele omkweds-theori, — viii 
sin tid blive udförlig handlet ved slutningen af nzervffirende vfflrk». 
Ock i anf. arb. III, s. 475 säger GRUNDTVIG: »Alle de stev-
stammer, vi have tu l islandske folkeviser, de have (paa en enkelt 
undtagelse nfflr) en fra visernes övrige vers forskjellig bygning. 
Det samme gjualder om flertallet af de fxröiske stevstammer, og 
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naar det ikke er tilf2eldet med de danske, vi endnu have tilbage, 
da har dette sin grund i, att man tidlig har gjort ved dem det-
samme som Sv gjör her:' taget dem ind i visen som vers, der 
maatte fölge samme melodi og altsaa have samme bygning 
som resten. Hvor stevstammen ikke undergik denne forvand-
ling, faldt den som oftest ganske bort.» 

I anslutning till dessa GRUNDTVIGS antydningar uttalar sig 
också STEENSTRUP i Vore folkeviser, s. 25 if.: »Vi finde [i bal-
laderna] ikke subjektive lyriske udgydelser, men derimod be-
retning om tildragelser. Ikke destomindre vil man i det förste 
vers af viserne j2evnlig finde saadanne udbrud. Saaledes i [DgF.] 
nr 75 »Det tvungne samtykke: 

Herre Gud löse vel vor angest 
og sorgen af vort bryst; 
i hvem som haver en lönlig sorg, 
hans hjerte det er vel törst. 
Herre Gud löse vel vor angest! 

Herre Peder han bad stolt Mettelille 
i f-ulde vintre fem; 
ikke kunde han god ansvar faa 
i nogen af alle dem. 
Herre Gud löse vel vor angest! 

Altsaa, först med det andet vers begynder fortxllingen». 
Efter att hava anfört några andra exempel fortsätter STEENSTRUP 
»Mellem indledningsverset og de fölgende vers er der en be-
stemt modsffltning, der i formel henseende fremtneder ved at 
rythmen ofte er en hel anden, og hvad indholdet angaar, ved 
at begyndelseverset er lyrisk eller af almindeligt indhold og 
vii anslaa en stemning, medens den fölgende vise er berettende. 
Men 	staar det förste vers i modswtning tu l de fölgende, trxder 
det paa den anden side i nöieste sammenhxng med visens 
ornkv2ed, ja afgiver ofte en af sine linjer tu l dette, eller bygges 
derover. Her er altsaa indledningen tu l sangen eller dansen: 
sangeren staar frem med sit sölvkar i haandeu, han anslaar 
tonen og indbyder tu l deltagelse.» 

i) I visan »Kong Birgers söster Bengta»; se DgF. 155 ock Sv. 
låtar nr 38. 



XVI. 1 	 ÄLDRE NORDISKA FORMER, 	 145 

Någon på samma gång tillfyllestgörande ock fullt säker 
förklaring,  över dessa strofers förekomst torde kanske icke häller 
här kunna lemnas, utan jag måste inskränka mig till några 
gissningar i detta avseende. 

De lyriska inledningsstroferna äro i de svenska, norska ock 
danska balladerna jämförelsevis sällsynta. I mina Sv. låtar 
träffa vi följande nummer, som hava ett sådant ursprung: 6, 7, 
13-17, 29-32. Emellertid torde dylika strofer, såsom GRUNDTVIG 
antytt, fordom hava varit talrikare. I isländska kväden äro 
de regel, ock de förekomma också i de färöiska. Att de 
värkligen funnits i många fler visor, än där de nu händelsevis 
stå kvar, göres kanske sannolikt även av vissa egendomligheter 
i redigeringen av den älsta tryckta skandinaviska balladsamling, 
som existerar, nämligen VEDELS. 

I de former, som visorna äga hos VEDEL, är det ganska 
vanligt, att de börja ock sluta med moraliska ock didaktiska 
reflexioner, vilka man enhälligt anser ej hava tillhört visorna i 
deras ursprungliga form, utan vara av samlaren själv gjorda 
tilldiktningar. Detta är också tydligen förhållandet, men frågan 
kan vara, huruvida dessa VEDELS tilldiktningar ej hava haft 
någon anledning. Man skulle kunna framsätta den gissningen, 
att VEDEL utbytt en förut befintlig strof, vilken han ej funnit 
äga något sammanhang med visan, mot en dylik moraliserande 
strof av egen tillvärkning. 

Även vissa handskrifter äga inskjutna strofer mellan visorna, 
vilka strofer pläga betecknas som skrivaresentenser ock nog 
också stundom äro det, nämligen då de handla om skrivarens 
person ock därmed i samband stående omständigheter. Emeller-
tid äro dessa strofer ej alltid skrivaresentenser, utan äro stun-
dom lyriska smådikter i allmänhet, vanligen av moralisk eller 
didaktisk natur. 

I en dansk viskodex i Kgl. Bibi. i Stockholm sign. K. 13 
träffar man sådana strofer som dessa, inskjutna mellan de 
längre visorna: 

For maaneskin ieg ingen fare haer, 
nar szolen mone mig skine klar; 
men huilke soellen icke will paa, 
hand tager aff maanen huad hand kand fan. 
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Den blackede hest kand ieg wel smycke 
och till hoffue mesterlig neye och bucke: 
slig till min sagh mone retteligen hörre, 
jeg kand falsch aluorr fremförre. 

Detta är nog icke folklyrik i den mening ordet här tages, 
men det är möjligt, att själva sättet att strö in sådana små-
dikter kan äga någon grund i folkdiktningen. 

Härmed må nu förhålla sig huru som hälst — faktum 
kvarstår, att några visor äga inlednings- eller avslutningsstrofer, 
vilka ej omedelbart sammanhänga med visan, ock det gäller då 
att se till, av vilket slag dessa äro. 

Jag har redan antecipationsvis uttalat, att de äro enstrofiga 
lyriska dikter. Det mäst vägande skälet härför är dessa strofers 
egen inre natur, då deras fåtalighet gör det svårt att finna 
många direkta, yttre bevis för antagandet. Ett par sådana må 
emellertid framdragas. 

Den nyss omtalade värsen »Eblet det henger saa höyt i 
trx» finnes i en mängd olika sammanställningar både äldre ock 
yngre, såsom kan ses av Sv. låtar nr 6. Det framgår därav, 
att den ej blott uppträder såsom lyrisk inlednings- ock slutstrof 
till episka visor, utan även såsom del av äldre lyriska visor; 
vidare såsom parti av i nyare tid upptecknade visor, vilka 
innehålla andra lyriska enstrofingar, samt att den slutligen 
också förekommer åtminstone i en form alldeles isolerad (nr 6 E). 
Detta pekar sålunda i samma riktning som de föregående under-
sökningarna gjort: att denna strof som andra dylika ursprung-
ligen varit en självständig lyrisk dikt, som av någon anledning 
fogats till den längre visan. 

Detsamma är förhållandet även med ett annat exempel. 
En bland de färla redaktionerna av DgF. 67, »Ridderen i hjorte-
ham», har en lyrisk inledningsstrof, »I wennder op seggell akt' 
sylcke», vilken strof, såsom mig synes, på ett mycket tydligt 
sätt klingar oss till mötes i en uppteckning från våra dagar hos 
KRISTENSEN (J. F. XI, 124 B): »Vi hejser op vor' sejl saa hvide» 
(Sv. låtar nr 32). Men denna senare uppteckning är ett samman-
radande av lösa ringdansstrofer, i denna egenskap synnerligen 
väl kända åtminstone i Sverge: »Jeg saa i öster, jeg saa i 
vester»; »Og kan jeg ikke tu l min kjEerest' komme» (jfr s. 85); 
»Jeg har et fflble uti min lomme» m. m. 
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Den lyriska inledningsstrofen är sålunda, enligt vad jag 
tror, ej diktad just till den eller den visan såsom en in-
ledning, utan den har funnits förut självständig ock så ställts 
i en lös förbindelse med visan. Detta framgår ju ock 
därav, att samma inledningsstrof stundom förekommer till olika 
visor. 

Vad nu beträffar anledningen till att sådana lyriska en-
strofingar fogats till längre episka ballader, så torde det väl 
vara otvivelaktigt, att detta står i något sammanhang med det 
sätt, på vilket visorna utfördes under sång ock dans. 

GRUNDTVIG har, såsom nyss nämnts, påpekat ett samman-
hang mellan den lyriska inledningsstrofen eller »stevstammen» 
ock omkvädet, som lånas ur stevstammen. Men icke alla lyriska 
inledningsstrofer äro »stevstammar». Tvärtom är det påfallande, 
att omkvädet stundom (såsom i Sv. låt. 15 B) är en ny fämte 
rad, som fogas till den fyrradiga inledningsstrofen lika väl som 
till visans därpå följande strofer. Ock dessutom finnas ej blott 
lyriska inledningsstrofer utan även lyriska avslutningsstrofer. 
Trots detta torde anledningen till inledningsstrofens förekomst 
hava varit sången ock dansen. I likhet med STEENSTRUP ock 
andra anser jag det antagligt, att sången börjat med omkvädet, 
i vilket alla sedan skulle instämma. Detta omkväde har tyd-
ligen understundom kunnat utgöras av en hel strof, såsom fallet 
är utom i färöiska ock isländska visor även i en del svenska 
ock danska visor i äldre ock yngre uppteckningar. Att i sådana 
fall denna strof kunnat tagas av en möjligen förut befintlig 
enstrofig diktning, är då rätt förklarligt. Vare sig nu, att hela 
den lyriska inledningsstrofen upprepats av de sjungande i kor, 
eller endast vissa rader ur densamma bildade omkvädet, så är 
det dock tydligt, att detta lyriska moment kommit till, för att 
värklig korisk sång ock dans skulle kunna utföras till de längre 
episka sångerna, vilka ju alltid måste hava exekverats av en 
försångare. 

Att dömma av redan anförda omständigheter synas de längre 
~kvädena av hela strofer hava varit talrikare, än de äro i 
nu befintliga danska, norska ock svenska uppteckningar. Detta 
skulle kunna bero ej blott på att man försummat skriva upp 
dem, utan kanske framför allt på att omkvädets längd värk- 

Sv. landsm. XVI. 1 	 10 
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ligen i tidernas lopp minskats till den enda i vanliga fall 
kvarstående raden. Vore detta förhållandet, så kunde man 
tänka sig, att en tid kommit, då den lyriska inledningsstrofen 
till sin natur varit för skrivaren oklar ock ansetts såsom parti 
av själva visan. Ock då visan haft en lyrisk början, så kan 
den likaväl ha ett lyriskt slut. Analogiskt uppstår då en lyrisk 
slutstrof, ock i vissa fall kan den lyriska slutstrofen rent av 
hava berott blott på en skrivares sammanblandning av en visas 
slut med en annans början. 

Dessa gissningar må nu lemnas i sitt värde — så mycket 
torde vara ganska säkert, att samtidigt med eller till ock med 
fire balladdiktningen har på skandinaviskt område funnits 
en renare lyrisk diktning, som på ett skematiskt sätt kortast 
kan betecknas som enstrofig. 

Ännu ett förhållande, som kanske kan styrka denna slut-
sats, må framdragas. 

Den berättande medeltidsballaden karakteriseras framför 
allt av sin energiska ock kortfattade form. Alla mellanleder 
äro borta, ock handlingen går raskt fram utan vilopunkter. 
Stilen är sålunda ej episk i vanlig bemärkelse, utan snarare 
lyriskt-dramatisk. Men emot denna visornas allmänna hållning 
strida på ett iögonenfallande sätt åtskilliga här ock där inlagda 
värs, vilka endast innehålla ett upprepande av vad som sagts i 
en föregående värs, t. ex. (cit. efter Steenst. Vore folkev. s. 194): 

Nu sidder den svend i höieloft, 
han leger med sölvet hin hvide; 
saa lidet da passer den svend paa mig, 
saa rnangefold er min kvide. 

Nu sidder den svend i höieloft, 
han leger med guldet hint röde; 
saa lidet da Uenker nu svenden paa mig, 
saa mangefold er min möde. 

Dylika upprepningar träffas så ofta, att de kunna sägas 
höra till visornas stil. Men huru har ett sådant drag upp- 
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kommit, som strider mot visornas allmänna karakter? Jo, säger 
LYNGBYE i Fxr. qvaaler s. 75, »denne gjentagelse er noget 
axregent ved den gamle fxröiske digtning (den flndes og stun-
dom i de gamle danske kfflmpeviser) og tildeels nödvendig, 
aldenstund qvwderne ej have vxret skrivtligen optegnede, paa 
det at forsangeren under gjentagelsen kunde faae lidt pusterum 
og imidlertid beteenke sig paa det efterfölgende». Att denna 
hänsyn till försångarens bekvämlighet kan hava någon grund, 
torde icke böra förnekas. Dock förefaller mig förklaringen 
såsom en nödfallsförklaring. Dels kunde man ju tycka, att 
upptecknare, som varit medvetna om dylika upprepningsstrofers 
värkliga anledning, skulle hava uteslutit dem, så att de ej så ofta 
bevarats, som nu är fallet, dels strider den lemnade förklaringen 
mot ett annat yttrande om saken i fråga. Så säger WINTHER 
(Fr. oldtidshist. s. 445): »Når forsangeren ikke erindrer det 
fölgende vers, istemmer man atter omkvfedet, for at han kan få 
tid at gjenkalde sig kvadet». 

Nej, sannolikast är nog, att upprepningen hör till visornas 
stil, fastän den tyckes strida mot denna stil i allmänhet. Man 
skulle då kunna föreslå en annan förklaring, att det ifråga-
varande draget berodde på inflytande från en annan ock äldre 
lyrisk stil. 

Jag har ofta kommit i tillfälle att nämna den utvidgning 
av enstrofingen, som jag kallar parallellstrofer. Många ring-
danser bestå endast av sådana parallellstrofer: det är en enda 
tanke som varieras ock kan varieras, så länge de dansande 
behaga. Den enklaste formen är den, i vilken den tvåradiga 
strofen varieras, ock ringdansvisor av dylik natur äro synner-
ligen gamla. Så anför BÖHME (Gesch. des tanzes II, 7) en 
dansvisa från 1300-talet (aus dem Ring von Wittenweiler, s. 
167). Själva visan är inflätad i en berättelse på värs, som för-
klarar dess natur: 

Sprach do bertschi (der bräutigam) mit begir: 
so schullen wir ains sin gen, 
zu ring umb alle springen. 
Der red warent sie vii fro, 
des huob der bertschi an also: 

1. Das schaffet alls die minn, die minn, 
dar wir leben ane sinn. 
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Das sehaffet alls der wein, der wein, 
daz wir mössen frölich sein. 

Das sehaffet alls das gold, das gold, 
daz niemant ist dem andern hold. 

Das schaffet alls das pfant, das pfant, 
daz man borget so ze hant. 

Das sehaffet alls das spil, das spil, 
daz ich nit mag behalten vii. 

Som man ser, har denna ringdansvisa den tvåradiga balla-
dens form, så till vida som den har fyra höjningar i varje 
rad. Strofernas variationer äro av ungefär samma slag som 
variationerna i de i våra dagar upptecknade tvåradiga dans-
lekarna: 

Äpplen ock päron de växa på kvist, 
ock dansar min kära, så dansar jag visst (o.s.v., ses. 109). 

Nu är enligt allmän åsikt den tvåradiga balladformen äldre 
än den fyrradiga, ock i överensstämmelse härmed samt av andra 
skäl anser jag den tvåradiga lyriska ringdansen vara äldre än 
den fyrradiga. Man skulle då kunna tänka sig, att den lyriska 
visan med tvåradiga parallellstrofer påvärkat närmast den episka 
balladen med dylik värsform ock sedermera indirekt även dans-
visor med fyrradiga strofer. 

Hela detta antagande om en lyrisk enstrofsdiktning, sam-
tidig med eller till ock med äldre än balladen, stöder sig sålunda 
på de framdragna exemplens natur, vidare på att vissa före-
teelser i våra äldre folkviseuppteckningar ej utan ett dylikt 
antagande synas kunna få sin förklaring. Ock det stärkes i 
hög grad genom de observationer på all naiv folklyrik, som i 
inledningen till denna avhandling framdragits. Enstrofig lyrisk 
diktning till dans hör till de mäst utbredda företeelser i 
mänskligt liv, det är så att säga en naturlag. Sådan dikt-
ning i flera utvecklingsformer finnes hos germanerna än i 
dag, ock flödar på vissa ställen rikligen. Den måste då hava 
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funnits i äldre tider, ja på vissa områden kanske i allra älsta 
tider. 

Den enstrofiga dansvisans förekomst bland de nordiska 
folken sammanhänger sålunda naturligtvis på det allra närmaste 
med själva dansens förekomst bland våra förfäder. 

Äldre Sångdanser. 

För en framställning av våra äldre sångdanser skulle en 
allmän översikt över alla medeltidens dansformer kunnat vara 
behövlig. Men en sådan undersökning, till vilken knappast 
några förarbeten finnas i fråga om den skandinaviska norden, 
skulle kräva ett större omfång, än vad som rätteligen kan anses 
motiverat för behandlingen av vår enstrofiga folklyrik. Ock 
även i fråga om de former, som i det följande komma till be-
handling, måste jag delvis inskränka mig till antydningar, där 
längre utredningar kunnat behövas. 

I Danmarks ock Sverges medeltidslitteratur äro uppgifter 
om dans synnerligen sparsamma ock intetsägande. Däremot 
finnas några skildringar från Island, vilka, jämförda med fram-
ställningar från andra håll, kunna lemna oss de nödvändigaste 
insikterna om vissa av de tilsta kända dansformerna. 

Om de gamla nordbornas dans säger R. KEYSER i upp-
satsen Norchncendenes forlystelser i oldtiden, No. Tidskr. f. 
vid, og lift. II (1848), s. 238 if.: 

»Dans (dans, dansleikr) var ogsaa en gammel fornöielse 
blandt nordmfendene. Hvorvidt den allerede var brugelig i 
hedendommens tid, lader sig ej med sikkerhed afgjöre; dog 
bliver det höist rimeligt, da man finder, at den i begyndelsen 
af det 12te aarhundrede var i fuld gang og paa den tid mis-
billigedes af ivrige christne geistlige. Den dans, som af old-
tidens nordmaand brugtes — — — var forbunden med sang; 
derimod lader det ikke tu, at musik af instrumenter ved den 
har vxret anvendt, idetmindste ikke i 2eldre tider. Man dandsede 
efter melodien af viser, som de dansende selv afsang, og som 
vare af forskjelligt indhold; snart var det kjwrligheds-viser 
(»mansöngsvisur»), snart spotteviser, undertiden vel ogsaa viser 
af historisk indhold; disse viser benwvntes dansar, og udentvivl 
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har det hört tu, at de dansende skulde indrette sit minespfl 
efter visens indhold. Begge kjön deeltoge i denne fornöielse. 
Naar man dansede Iii de saakaldte mansöngs-viser, lader det 
tu, at sangen har vxret udfört som vexelsang mellem mxnd 
og kvinder. Dette slags dans har udentvivl undertiden, ligesom 
viserne selv, efter hvilke den dansedes, vret temmelig letfterdig, 
og det var over den de strengere christelige lwrere isar for-
argede sig.» 

KEYSER yttrar sig därefter om den på FTröarna ock även 
på Island brukliga ringdansen till historiska visor ock fort-
sätter så: »Et andet slags dans efter instrumental-musik, mere 
lignende nyere tiders danse, synes dog i det 14de aarhundrede, 
ja maaske tidligere, at have vwret i brug, rimeligviis som 
efterligning af udenlandske skikke. I den fabelagtige Herrauds 
saga fra det 14de aarh. omtales flere saadanne danse efter 
harpeslag, og deriblandt en, der benwvntes faldafeykir 0: falde-
fyger, fordi den var saa voldsom, at kviudernes hovedtöier 
(fald) under den faldt af og fög omkring i stuen. 

Som et slags dans kan man maaske ogsaa betragte den 
saakaldte hringleikr, ringleg, der ei i sagaerne nxrmere be-
skrives, men som sandsynligviis har vwret samme leg, som 
ellers benvevntes og endnu paa Island benwvnes hringbrot o: 
ringbrud. De dansende holde hinanden i hwnderne og opstille 
sig i en runddeel, dog saaledes at kjedens ender ei ganske 
naae sammen. De tvende, som staae yderst i kjeden, ere for-
dansere og siges »at bryde ringen» (briöta hringinn). Anfört af 
fordanseren fra den ene ende, danser nu den hele ruekke paa 
en kunstig maade, uden at den ene slipper den andens haand, 
under hin andens arme, indtil kjeden omsider kommer i sin 
oprindelige stilling, da fordanseren fra kjedens modsatte ende 
strax begynder paa samme maade; og saaledes forts2ettes af-
vexiende.» 

Denna KEYSBRS kortfattade, men i det väsentligaste riktiga 
framställning kan i vissa fall fullständigas. GUDBRAND VIGFUSSON 
säger i Corpus poeticunz boreale II, s. 385 i avdelningen 
»Danz ok visur»: 

»After the Icelandic saga-time, there comes a blank of some 
seventy years (1030-1100) before the next literary development, 
the biographic sagas. This interval is an important epoch in 
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Iceland's history, and at the end of it we find ourselves in a 
different social and political atmosphere from that of the old 

medifflval infiuence and culture have come in and made 
many changes. We are here more especially concerned with 
a new form of popular entertainment, which had been intro-
duced and grown into high favour by the end of the eleventh 
century — the 'danz'.» 

Innan denna »danz» till sin natur närmare bestämmes, må 
korteligen den frågan beröras, huruvida de nordgermanska 
hednafolken över huvud taget känt dans. KEYSEB, ställde sig, 
såsom vi ovan sett, tveksam i detta avseende, VIGFUSSON säger 
bestämt, att dansen infördes på Island i slutet av 1000-talet. 
Denna senare uppfattning bör kanske ej betvivlas. Men där-
med torde frågan likväl ej vara alldeles avgjord. Det förefaller 
nämligen fullkomligt otroligt, att dansen förut under nord-
germanernas hela tillvaro skulle varit okänd. Dansen är ett 
naturbehov; detta framgår av att man näppeligen torde känna 
ett enda ociviliserat folkslag nu för tiden, som ej dansar ock 
beledsagar sin dans med koriska sånger. Att tro, att ett folk 
icke har känt konsten att dansa, förefaller därför ungefär lika 
förståndigt som att säga, att det icke känt konsten att äta. 
Vad nordens älsta invånare beträffar, finnes så långt tillbaka 
som från den tid, vilken skapat hällristningarna, sannolikt en 
avbildning av dans. 

Hos A. E. HOLMBERG, Skandinaviens hällristningar fig. 51, 
träffas nämligen en avbildning från Tanums härad ock socken, 
där enligt HOLMBERGS mening ett dansande par framställes. 
Härom säges nu s. 105: »De tvänne människobilderna därovan 
uttrycka tydligen en dans. Deras brist på beväpning gör detta 
ännu påtagligare: Man skulle till ock med här kunna igän-
känna polskan — en dans som oaktat sitt utländska namn, 
likväl bemotsägligen är den älsta i Norden. Uti denna dans, 
sådan som den brukas i norra Bohuslän, eller den så kallade 
båttepolskan, utmärkt för sin skönhet ock utomordentliga livlig-
het, förekomma nämligen posityrer, då en av de dansande flera 
gånger vrider eller svänger sig under sin ock den andres upp-
lyftade armar, alldeles så som ifrågavarande hällristning tyckes 
utvisa. Anledningen till dansen, här utan tvivel representerande 
en högtidlighet, angives av den enes på de stridande skeppen 
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visande hand ock av omgivningarna, det likslitande djuret (?),. 
en annan stympad mindre människokropp ock fogeln, man-
fallets symboler. Det' är således en segerfäst man här velat 
uttrycka.» 

Emellertid är det nu visserligen ej min mening att påstå, 
det håttepolskan dansats i Bohuslän sedan hällristningarnas 
tid; jag vill endast påpeka det vanskliga i den tanken, att 
nordgermanerna aldrig i hela sin föregående tillvaro skulle 
hava känt dansen förr än ungefär samtidigt med kristendomens. 
införande, isynnerhet som det av TACITUS' beskrivningar i 
Germania framgår, att sydligare germanska stammar i första 
århundradet e. Kr. utfört krigiska ock andra danser. Ock jag 
vill framhålla, att under de många hedniska århundradena 
kunna åtskilliga danser både hava uppkommit ock dött ut, 
ånyo upptagits eller utifrån lånats. 

Den tanken är likväl ej orimlig, att ett folk under vissa 
perioder, längre eller kortare, kunnat sakna dansen, beroende 
antingen på sociala förhållanden eller på vad man skulle kunna 
kalla övergående ock mer eller mindre tillfälliga moderiktningar. 
Det är möjligt, att vikingatiden, då en gammal kultur bröts i 
spillror ock en ny skapades, varit en sådan period, under 
vilken dansen legat nere, ehuru ,jag tvivlar på att den t. ex. 
i Sverge någonsin fullständigt saknats. Vissa ännu kvar-
levande danser visa nämligen tillbaka på urgamla kultur-
tillstånd, ock detta förutsätter återigän en i någon mån bevarad 
kontinuitet. 

Det försiktigaste torde då vara att tils vidare hålla båda 
möjligheterna öppna, vilka för övrigt ej helt ock hållet utesluta, 
varandra: att danser vid pass år 1000 införts i skandinaviska, 
länder, ock att danser i vissa former kunnat finnas redan 
förut. 

De älsta intygen om dans ock dansvisor på Islantl finnas. 
i Biskupa sögur ock Sturlunga saga. I Jöns saga hins helga, 
författad ,i början av 1200-talet, heter det (Bisk. sög. Kaupmh. 
1858, I, s. 237): 

»Leikr så var kwrr mönnum, Or en hinn heilagi Jon vars 
biskup, at kveäa skyldi karlmaär til konu i dans blautlig kvx5i 
ok regilig, ok kona til karlrnanns mansöngsvisur; penna leik 
löt hann af taka ok bannaäi styrkliga.» 
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Ett parallellställe i ett annat ms. av samma saga uttrycker 
sig på följande sätt (Bisk. sög. I, s. 165): 

»Leikr så var mönnum tir, er åfagrligr er, at kveöast 
skyldu at: karlmaär at konu, en kona at karlmanni, klwkiligar 
visur ok hx5iligar ok öäheyriligar, en pat let hann af takast 
ok bannaäi me ä ölk at gera. Mansaungs kvoaäi e5a visur viläi 
hann eigi heyra kveäin ok eigi låta kve5a, pö fekk [hann] pvi 
eigi me 5 öllu af komit.» 

Sålunda: den lek, som biskop Jön motarbetade, sedan han 
(1106) tillträtt sitt ämbete, bestod däruti, att karl skulle kväda 
till kvinna i dans ett smäktande ock lättfärdigt kväde ock 
kvinna till karl kärleksvisor. Huru denna dans var beskaffad, 
under vilken sådan erotisk växelsång utförts, nämnes ej ut-
förligare; men det ligger nära till hands att sätta det nyss 
citerade uttalandet i samband med ett par andra, av vilka det 
ena förlägger den berättade händelsen till ungefär samma tid. 
Sturlunga saga (Oxf. 1878, I, s. 19) förtäljer om ett kalas i 
Reykjahdlar 1119: »par var nå glaumr ok gle5i mikil ok 
skemtan gö5 ok margs-konar leikar, bae5i danzleikar, gliruur 
ok sagna-skemtan». Samma s.Iga (I, s. 63) berättar om en 
annan dylik tilldragelse, som förlägges till 1171: »Ok um kveldit 
eptir nått-ver5 moelti Sturla vi5 Guänyju htsfreyju, at vera, 
skyldi hringleikr [at slå skyldi hringleik].»1  

Till 1100-talet förläggas sålunda av de isländska källorna 
både erotiska växelsånger i dans ock danslekar samt ring-
lekar. Det kan då vara en möjlighet, att den dans, som ut-
förts till de erotiska växelsångerna, varit danslekar av liknande 
beskaffenhet som de ovan skildrade svenska. Detta antagande 
sty-rkes därav, att sådana danslekar värkligen hava funnits på 
Island, såsom framgår av några visserligen mycket senare fram-
ställningar. 

ÄRNGRIMUS JON A (ARNGRIM JONSSON) i Crymogcea rerunz 
islandicarum (Hamburgi 1610, s. 57) skildrar isländingarnas 
dans med följande ord: »Saltationes fuerunt music2e ut staticuli 
et orbis saltatorius (menuet, hringdans). Staticulos voco salta- 

1) Flera vittnesbörd ur sagorna om dansen på Island i äldre tider 
äro samlade af DAviässoN i tel. Vikivakar s. 9 if. ock av VIGFUSSON 
i Corp. poet. II, s. 385 if. 
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tionem ad statos musicos contentus [sic!]; quw carmen vel 
cantilenam quasi prxceptum saltandi adhibet: praecinit autem unus, 
duo pluresve paulo subcinunt: reliqui ad numerum sen rhythmum 
saltant. Orbis saltatorius [i marginalen: 'orbis saltatorius, 
wjkjwake'] viris et faeminis alternatim incedentibus constabat 
et quodamodo intersectis et diuisis. Videtur utrumq. saltationis 
genus, saltationis grwcorum simulacbrum aliquod referre; et 
quidem orbis saltatorius d'etucu lacedwmoniorum non absimilis, 
nisi forte in hac re quod hic singuli ordine cantilenam aliquam 
cantant per certas pausas dimidiis versibus (qui a choro reliquo 
unå voce canendo repetuntur) constantes: ad finem singulorum 
versuum principio vel fine primi versus reduplicatione quadam 
(aliquando etiam sine ea) intercalato.» 

Jag översätter detta på ungefär följande sätt: 1  »Sång-
danserna voro dels 'staticuli' (menuet) dels 'orbis saltatorius' 
(ringdans). 'Staticuli' kallar jag en dans, som utfördes efter 
stillastående musik (d. v. s. där de dansande själva ej sjöngo, 
som i andra danser var fallet), 2  vilken dans använder sången 
eller visan till ett rättesnöre för dansen. En sjunger före (är 
försångare), två eller flere stämma in ock ackompanjera, de 
övriga dansa till takten eller rytmen. •Ringdansen består av 
män ock kvinnor, som på visst sätt fördelade växelvis fram-
träda ock bilda ring (eller möjligen 'växelvis inträda i ringen'). 3  
Bägge danssätten tyckas erinra om grekernas; ock åtminstone 

En översättning på nyisländska efter JöN ÅRNASON finnes i is]. 
vikiv. s. 17. 

"IRNAS« översätter: »eptir settu saungsarnnemi», vilket kanske 
betyder »efter harmonisk samsång»(?). 

8) Denna tolkning av »alternatim incedentibus» är ej i ock för sig 
oomtvistlig. I isl. vik. översättes det: »kallar og konur geingu fram 
å vixl (hvort mot ödru eaa å bi vid anna5)», d. v. s. »gingo växelvis 
fram mot varandra» eller »följde växelvis efter varandra i ringen». Det 
förra av dessa alternativ er har mycket som talar för sig: ringens mot-
satta halvor skulle då hava ryckt fram mot varandra ock sedan dragit 
sig tillbaka, vilken dansform faktiskt kan uppvisas. Det senare där-
emot är ej antagligt, då »quodamodo intersectis et diuisis» ju tydligen 
angiver en ordning mellan de dansande av annat slag än »alternatim 
incedentibus». Det egentliga skälet till min tolkning ligger till någon 
del i det sedan i skildringen förekommande yttrandet, att en i sänder 
sjungit, men isynnerhet i andra, nedan refererade beskrivningar av 
vikivaki-dans. 

:g 
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är ringdansen ej olik lacedwmoniernas J'etog, med undantag 
möjligen därav att man här [hic = här på Island] under iakt-
tagande av vissa bestämda pauser var i sin tur 2  sjunger en 
visa med en halv strof i sänder, som av koren enstämmigt 
upprepas. Vid slutet av de enskilda stroferna sjunger man 
såsom omkväde den första strofens första eller sista värs. Detta 
senare förekommer dock icke alltid.» 3  

Frågan blir nu vad ARNGRIMS skildring åsyftar. 
Vad först »staticulus» angår, så är det tydligen den dans, 

som också kallas »menuet». Troligen åsyfta de bägge namnen 
att angiva dansens karakter såsom dels relativt stillastående, 
dels pardans. Man kan med ARNGRIMS »staticulus» jämföra vad 
JOHANN ANDERSON säger om isländingarnas dans i Efterretnin-
ger om Island, Grönland og Strat Davis (Kjöb. 1748, s. 130): 

»Deres dants, hvoraf de ere store liebhabere, skeer paa en 
gammeldags enfoldig maade. Mand og kone staaer imod hver-
andre og hopper og falder uden at komme af st2edet vexelviis 
af det eene been paa det andet, enten efter de gamles sang 
(hvilke i en angenem erindring om de forrige tider gaaer nu 
ungdomraen med lyst tu l haande derudi) eller efter skralden af 
et smalt instrument med fire str2enger, som trykkes med den 
eene haand og rives med den anden.» 

Den dans, som av ARNGRIM kallas »staticulus» ock som 
troligen åsyftas av ANDERSON, kan ej gärna hava utförts annat 
än till längre ock sannolikt episka kväden. Man kunde då 
vara benägen att tro, att den beskrivna ringdansen i motsats 
härtill möjligen utförts till lyriska kväden. Men om ARNGRIM 
JoNssoNs skildring av vikivaki-dansen ock dess tillhörande 
sång skulle åsyfta en lyrisk ringdans, så framgår det därav, 

Jämförelsen träffas också annorstädes; så talar OLAUS MAGNUS 
om »chorea hormica». 

ÅRNASONS översättning »a5 her stön einstakir menu i röä» kan 
jag på intet sätt få fram ur den latinska täxten. 

STEENSTRUP i a. a. s. 80 har citerat stället utan att översätta 
det. Han återger korteligen dess innehåll sålunda: »Paa Island svarede 
ifölge en gammel beretning koret forsangeren, en synger for, to eller 
flere synge efter, de övrige danse fil rytmen; halvverset gjentages en-
stemmigt af de övrige». Detta referat tyckes åsyfta ett slags samman-
slagning av de bägge beskrivna danserna till en enda. 
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att de lyriska stroferna skulle hava föredragits alldeles på 
samma sätt som de episka visorna t. ex. på Fferöarna. Visser-
ligen är detta ingalunda omöjligt, eftersom både norska gamle-
stev ock nyare svenska ringdansstrofer stundom hava om-
kväden ock mellankväden. Men möjligen åsyftar framställningen 
av »orbis saltatorius» även den episka kväden, varav då åtmin-
stone framgår, att till dylika sånger kunnat dansas på mer än 
ett sätt, en möjlighet som man i allmänhet ej brukar taga i 
betraktande. Det framgår i sådant fall vidare, att samma namn 
ej alltid betecknar samma sak, ty i andra beskrivningar är 
det säkert, att »vikivaki» åsyftar lyriska visor ock därtill hö-
rande dans. 

Om »vikivaki» yttrar sig EGGERT OLAFSEN i Reise igiennem 
Island (Soröe 1772, I, s. 351): 

»Imellem optogeue opföre de indbudne gixster vike-vaka, 
det er et slags sang af parrede mandfolk og fruentimmer, der 
holde hinanden i hmnderne og synge väser, som skulle passe 
sig paa hinandens eller fwIles tilstand, af adskillige melodier; 
her kommer det an paa at have god hukommelse og kunne 
udenad hitte paa de smukkeste vers, som trxffe best. Imedens 
de saaledes synge, böie de legemet noget lidet frem og tilbage, 
faldende paa det höire been, dog uden at komme af stedet. 
Til indgang og mellemstykker synger forsangeren et vers med 
höi röst, og nogle af forsamlingen istemme med ham, andre 
svare igien. Vike-vake er bekiendt fra gammel tiid og kaldes 
paa nogle steder dans (see Sturl. saga); men dette ord betyder 
i vort gamle nordiske sprog ikke egentlig legemets bevwgelse, 
men en concert eller en med fluid indrettet sang, af mange 
personer, som skal forestille nogen vis tildragelse. Overalt er 
riimeligt, at slige leege have tilforn vwret af en b2edre art, da 
de fornemme vare med i dem, hvilket nu ikke skeer.» 

Vidare erinrar jag ännu en gång om det ovan s. 41 an- 
förda uttalandet av UNO VON TROIL: »Wike-vaka: karl ock 
kvinnfolk hålla varannan i handen ock sjunga ömsom visor, som 
passa sig på deras make, varvid koren stundom stämmer in.» 

De två senaste beskrivningarna äro i ett avseende full-
komligt bestämda ock otvetydiga, nämligen däruti att »vikevaka» 
var ett slags pardans med sång av satiriskt eller erotiskt inne-
håll. Denna sång karakteriseras ytterligare på det bestämdaste 
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som en växelsång av strofer, alldeles likartad med en norsk 
stevjestrid eller ett tyskt »wettsingen» eller »rundasingen», där 
man tävlar i schnaderhäpfeldikter. 

I ett avseende återigän äro uttalandena mindre tydliga, 
nämligen i fråga om den uppgift, som koren hade att fylla vid 
dessa danser, ock huru man skall tänka sig dess uppträdande. 
Varken OLAFSEN eller TROIL nämner, om koren på något sätt 
deltagit i dansen. Detta synes mig dock vara nästan nöd-
vändigt att föreställa sig, då det under primitiva förhållanden 
knappast kan tänkas en korsång utan dans. Att denna dans 
varit en ringdans, kan ju i någon mån styrkas därav, att 
ARNGRIM uttryckligen betecknat vikivaki såsom »orbis salta-
torius». Det är därför en möjlighet, att korens ringdans i 
vikivaki ursprungligen existerat, men fallit bort fram på 1700-
talet, då OLAFSEN ock v. TROIL gjorde sina iakttagelser. 

De egentliga skälen till antagandet av en korens ringdans 
i vikivaki ligga i analogien med danska, norska ock svenska 
danser av samma natur. 

GRUNDTVIG meddelar i Gamle danske minder I, s. 31 »en 
dandseleg eller runddands med sang, saaledes som den brugtes 
i Jylland, isxr om julen ved begyndelsen af dette aarhundrede». 
Dansen kallas »Fru Inge». »Earle og piger stille sig parvis i 
en rundkreds; en vselges tilat forestille 'Fru Inge' og stiller 
sig midt i kredsen. Man dandser rundt og synger: 

Nu spa3nder jeg min spore, 
saa sadler jeg min hest, 
saa rider jeg til thinge 
og er fru Inges gjest. 

Fru Inge, fru Inge! Der er en mand til thinge, 
som bejler til jer datter, fru Inge! 

Efter et lille ophold fortswttes dandsen, medens 'fru Inge' 
sy nger: 

Saa skal I mig for sandheden sige, 
hvad for en mand, af hvad for en stand 
I min datter vil give. 

Efter et lille ophold fortsxttes dandsen til den anden side 
og koret syn ger: 
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Vi give hend' en mand udaf volde, 
han er saa faver, han er saa fin, 
en (riddermand) saa bolde. 

Istedenfor en 'riddermand' kan efter behag swttes: en herre-
mand, en grevesön, en prfflstesön, en bondesön, en skorstens-
fejer o. s. v. Dersom den tilbudne persons stand ikke behager 
'Fru Inge', saa svarer hun: 

Dertil holder jeg min datter altfor gode 
at sove ved en (skorstensfejers) fode. 

Dandsen maa da begyndes forfra, og et andet tilbud gjöres; 
men dersom den tilbudne finder 'Fru Inges' bifald, saa tager 
hun 'datteren' ud af kredsen og förer hende hen dl den mand, 
som er valgt tu at forestille bejleren; de to rxkke da hinanden 
haanden og dandse rundt med 'Fru Inge' inde i kredsen, me-
dens koret atter dandser rundt udenom, og 'Fru Inge' synger: 

Saa tager du min datter ved haanden 
og rejser med hende tu l fremmede land. 

Derpaa synger 'datteren', medens dandsen vedbliver: 

Og hvad skal jeg i fremmed land gjöre? 

'Fru Inge' svarer: 

Sy og spinde, kniple og biude 
som andre smukke kvinder monne gjöre. 

Dette gjentages af koret, og legen er dermed tu ende.» 
Som man ser, är det utom i fråga om korens dans, även 

däruti en skillnad mellan vikivaki-dansen ock »Fru Inge», att 
växelsången i den senare utföres ej mellan en karl ock en kvinna 
utan mellan en »försångerska» ock koren, vari endast på ett ställe 
den ur ringen valda deltager. »Fru Inge» är sålunda en mera 
efter program ordnad ock inlärd lek än den isländska dansen 
med dess »stevjestrid» mellan karl ock kvinna. Men det ej så 
synnerligen långa avståndet mellan dessa två former fylles all-
deles fullständigt av de svenska ock norska formerna. En mängd 
svenska varianter träffas hos ARWIDSSON, i vilka flerstädes ko-
risk sång förekommer under dans ock där leken vanligen går 
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ut på att förena ett par, som då dansar kring under de övriges 
sång. Men isynnerhet vill jag påminna om ERICSSONS förut 
(s. 108) relaterade dans, där leken förestås av en »moder» ock 
en »ärndeskar», »ansedda för fintlighet», varav sålunda framgår, 
att mellan dessa en tävlingsstrid i värser tänkes förekomma, 
Här finna vi sålunda både pardans, korisk ringdans ock poetisk 
tävlingsstrid förenade. 

Om man härefter under noggrant aktgivande på de i käl-
lorna antydda isländska egendomligheterna ock under jämförelse 
med den danska »Fru Inge» ock de många svenska formerna 
skulle söka konstruera upp en bild av en gammal isländsk 
vikivaki, så tror jag, att den skulle komma att på det allra 
närmaste gestalta sig så som en norsk lek hos LANDSTAD (No. 
folkev. s. 786), »hindeleiken». Den må därför i sin helhet 
återgivas: 

»Pigerne tage hverandre i haand og danse i en ring, medens 
en av dem, der er valgt til at forestaa legen og kaldes olde-
moder, synger nedenstaaende vers. Guterne sidde imidlertid 
som tilskuere, og een af dem skal efter tur og omgang vffllge 
sig en pige at danse med. Oldemoderen synger: 

Hind hov eg i min hagi, 
hjort hev eg inki, 
men eg skal ria' meg up i dala, 
sjå um eg kan hjorten fala. 
Ser du hjorten hor en sit! 
Han er fager, han er kylt, 
han er runnin up som röyr, 
augo glor sum gull i glimanstein. 

Statt up Olaf Baggi, 
kjos deg ein af alle! 
Kjos deg ein af mine möyar, 
slike fr du alli. 
Vii du mine forsmå, 
skal eg deg i botten få 
— no skal du up at danse! 

Guten vxlger — og danser. Pigerne synge i chor : 
Vol var, hon burt for, 

den vene möy! 
Hon vart meg alt for stolt og stor. 
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Dej lyndar [löyndar] or5, 
dej giftar orä 
dej ska'r hon ej. 

Hon vilde 	drikke den sure drikk, 
som var af drave runnin, 
men berre den klåre mjö5 og vin, 
deä gav hon Olaf hin unge. 

Hon vilde 'ki meä meg gange, 
den vene möy, 

hon vii på golvi spange. 
Dej lyndar orä, 
dej giftar or5 
dej skar hon ej. 

Hon vildi inki eta mat, 
den vene möy, 

berre utaf sylvarfat. 
Dej lyndar orä o. s. v. 

I kveld så må du danse meä 
di vene möy, 

i morgo må du inki de5. 
Dej lyndar orä o. s. v. 

I kveld så må du kysse 
di vene möy, 

i morgo skal du misse. 
Dej lyndar orä o. s. v. 

I kveld må du tak' i fang 
di vene möy, 

i morgo langt på annaä land! 
Dei lyndar orä o. s. v. 

Efter at nu enhver af guterne har kaaret en pige og dan- 
set 	med hende, staar det tu l pigerne at gjöre gjengjeld. Alle 
guter paa gulvet dansende i en rund ring. Oldemoderen synger, 
enten gjentagende den samme sang med de nödvendige foran-
dringer, eller saaledes: 'Hjort hev eg i hagin min' o. s. v.» 
Ock så tillägger utgivaren i en not: »Alt dette synges nu med 
extemporerede forandringer og hentydninger tu l personer og om-
stmndigheder under megen latter og munterhed.» 
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Skildringarna från Sverge, Norge ock Danmark av de dra-
matiska ringdanslekarna synas mig sålunda på ett synnerligen 
lyckligt sätt komplettera de förut anförda beskrivningarna från 
Island över vikivaki. Då EGGERT OLAFSEN talar om att »forsan-
geren tu indgang og mellemstykker synger et vers med höi röst, 
nogle af forsamlingen istemme med ham, andre svare igien», 
så synes det mig tydligt, att »forsangeren» måste haft samma 
funktion som »Fru Inge» i den danska ringdansen, som »olde-
moderen» i den norska ock som »modern» ock »ärndeskaren» i 
den svenska. Boren omtalas från alla fyra landen, ock i tre 
former finna vi ock ringdansen i förening med koren. Tävlings-
striden i värs, som uttryckligen betonas i de isländska vikivaki-
lekarna, antydes ock i de norska ock svenska lekarna, mindre 
tydligt i den danska formen. 

Man torde i nu angivna förhållanden finna förklaringen till 
min översättning av vissa uttryck i ARNGRIMS beskrivning 
av »orbis saltatorius, wjkjvake»: orden »viris et fxminis alter-
natim incedentibus et quodamodo intersectis et diuisis» syfta 
sålunda, enligt min mening, på karlars ock kvinnors fördelning 
i kordansare, »försångare», »oldemoder» o. dyl. »Alternatim in-
cedentibus» betyder då, antingen att karlar ock kvinnor växel-
vis trädde fram ock bildade ring på golvet såsom i den norska 
»hindeleiken», eller mindre sannolikt att en karl eller en kvinna 
växelvis steg in i ringen såsom i de svenska ock danska for-
merna. Tolkningen kan ytterligare stödjas av vad JorT OLAFS-
soN säger i sin ordbok vid ordet dans (hdskr. cit. i bl. vik. 
s. 18), att tvänne slags danser funnos: »kalla dans og kvenna 
dans. Vant er a5 hafa dansa Dessa vi5 i dansleikum peim, sem 
kalla5ir eru vikivakar.  . . . Vikivaki er valt hringdans, par sem 
kallar og konur skiptast ål.» 

Vad vidare beträffar ARNGRIMS uttryck »singuli ordine canti-
lenam aliquam cantant» o. s. v., så kan det syfta på den fördelning 
av sången, som i dessa lekar ägde rum, vilken kan tänkas ske 
på olika sätt. Ock vad slutligen själva sångsättet vidkommer, 
så ser man av den norska »hindeleikens» strofer 3, 5-9, att 
dessa hava både mellankväde ock omkväde, alldeles som vissa 

1) Så ock i Bj. Hald. lex.: Vikivaki orbis saltatorius, rnotus pyr-
rhichius, et pendul(?). 

Sv. landsm. XVI.1. 	 11 
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episka ballader, varför det ligger nära till hands, att de en gång 
också sjungits på samma sätt som dessa. 

Sålunda anser jag det, om ej matematiskt bevisat, så likväl 
ganska sannolikt, att ARNGRIM med »orbis saltatorius, wjkjvake» 
värkligen menat detsamma som sedermera EGGERT OLAFSEN ock 
UNO VON TROIL. 

Mera osäkert är det naturligtvis, om den sångdans, som av 
Sturlungasaga omtalas — »at kve6a skyldi karlmaär tu l kona 
dans blautlig kv2e6i ok regilig, ok kona tu l karlmanns man-
söngsvisur» — varit just en sådan vikivakidans som de nu be-
skrivna. Osannolikt är det ej, isynnerhet som ju även ring-
dansar ock danslekar förläggas till ungefär samma tid. 

Jag har sökt att få fram bilden av en gammal isländsk 
vikivakilek med ledning av isländska beskrivningar, men efter 
svenska, norska ock danska täxtuppteckningar. Det kan synas, 
som om detta vore att gå över ån efter vatten, då samma dans-
lekar, som här ovan återgivits efter andra nordiska uppteck-
ningar, delvis också finnas i nyare isländska källor. Men för 
konstruktionen av en gammal isländsk vikivakidans hava ej de 
nyare isländska uppteckningarna synts mig så användbara, då 
de tydligen representera en mindre ursprunglig ståndpunkt än 
de övriga nordiska. I den »hindarleikur», som skildras i isl. 
vik. s. 103 if., finna vi delvis samma elementer som i den norska 
»hindeleiken»: en »hindarmöäir», karlar ock kvinnor, som kallas 
»jortar» ock »hindar», mer eller mindre löst sammanställda strofer, 
ja även dans (efter sammanhanget att dömma: pardans); men där-
emot finnes varken den karakteristiska ringdansen eller någon 
korsång omtalad. Sådan korsång har dock enligt otvetydiga 
vittnesbörd funnits, ock jag har sökt göra troligt, att denna ur-
sprungligen exekverats under ringdans.1  

1) Enligt historiska vittnesbörd tyckes dansen på Island omkring år 
1800 varit så gott som okänd, tack vare prästerskapets ansträngningar 
ock kungliga plakater. Åtminstone ett par förf, vid denna tid försäkra, 
att isläudingarna inte alls dansa. Så t. ex. säger MAGNUS STEPRENS EN, 
Island i det at/ende aarhundrede (Kbhvn 1808, s. 226, 230): »des-
vmrre har man i landet ingen det eiendommelig glmdelig tone eller me-
lodie, ingen dands eller munter wie 	 Vikivakerne udgjorde vel 
en flau og umusikalsk synge-concert.» Alltså, då dansen upphört i 
vikivaki, så har täxten stått kvar i samband med sång. 
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Jag har här förut med utgångspunkt uteslutande i själva 
täxternas beskaffenhet sökt uppvisa, att i ringdansvisor av mer 
eller mindre dramatisk karakter stundom funnos inlagda strofer, 
som ej kunna sägas bestämt höra hemma på det ena eller andra 
stället, utan snarast vore att betrakta som improviserade eller 
lösa strofer, vilka efter behag kunde användas. Med utgångs-
punkt i dansen har jag nu kommit fram till samma resultat, 
att det har funnits vissa ringdanser, i vilka de dansande hava 
improviserat satiriska ock erotiska strofer eller begagnat sig av 
sådana, som redan förut funnits. 

Det följer så att närmare betrakta beskaffenheten av de 
lösa strofer, som vid de beskrivna lyriskt-dramatiska ring-
danslekarna skapats eller kommit till användning. 

Vad de svenska ock danska beträffar, så äro de annorstädes 
nödtorfteligen behandlade (s. 108 if. jämförda med nr 34-36 i 
Sv. låtar). Betrakta vi den norska »hindeleiken», så finna vi, 
att denna består av olika partier, skilda både i avseende på 
innehåll ock till sin metriska form. Strof 4 i densamma är 
ett gamlestev, fullkomligt typiskt som sådant både i metriskt 
ock poetiskt avseende. Stroferna 6-9 äro tvåradiga parallell-
strofer med inlagda mellankväden ock omkväden. Även i en 
annan norsk lek, »hoppeleiken», av ungefär samma natur som 
»hindarleiken», träffa vi sådana tvåradiga former, ehuru utan 
omkväden (Landst. s. 790): 

Så lett skal hon hoppe ivir band 
som hon hold' kxr sin festarmann; 
aa hej, så lett så dansar dej tvo, 
som del hava geviä kvåraäre si tru. 

Med denna strof, som sjunges av koren, kan jämföras dels 
flera svenska strofer (ex. s. 109), dels följande danska strof, som 
sjunges till olika danslekar såsom avslutning, när ett par 
förenats (Grundtv. saml.): 

Se hvor lystig de dandse de to, 
som om de havde stjålet både strömper og sko. 

De isländska vikivakilekarna åter äga i de nyare uppteck-
ningarna inga iögonenfallande kännetecken på att innehålla 
elementer av en ursprungligen enstrofig diktning. De bestå 
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visserligen av olika partier, av växelsånger ock tillfälliga ut-
vidgningar, men dessa partier äro ofta långa ock ligga i all-
mänhet så fjärran från de former, vi träffa i övriga nordiska 
länder, att det här ej lönar sig att närmare ingå på dem. 

En enda sådan vikivakilek i nyare uppteckning är likväl av ett 
visst intresse, emedan den belyser en hel talrik grupp enstrofiga 
dikter med mycket stor spridning såväl i de nordiska länderna 
som nästan över hela Tyskland. Det är en variant till den 
nyss anförda danska ringdansleken »Fru Inge». Vi erinra oss, 
att »Fru Inge» skall gifta bort sin dotter, ock det presenteras 
en rad män av olika stånd ock villkor, som kasseras den ene 
efter den andre, tils slutligen någon kommer, som finner nåd 
för hännes ögon. Växelsången äger här rum mellan koren ock 
»Fru Inge». Den isländska formen, i vilken icke någon dans 
tyckes förekomma, heter »giptingahjal» (isl. vik. s. 115), ock 
här är det modern ock dottern som utföra dialogen sålunda: 

Möäir: »ö min döttirin bliäa, 
xtlar u leingi, Ånga mom, 
6gipt a6 biäa?» 

Döttir: »Biä eg sem Ärar, 
bjöäist mer einginn.» 

M65ir: »Viltu eiga prestmann, 
min döttirin bliäa?» 

Döttir: »önei, möäir min, 
aum eru råöin pin. 
på hann kyrjar i kör 
og pykist öllum of stör, 
bågt å så, sem Dess å aä biäa, 
a6 sofa hjå honum prestmann siäan.» 

M65ir: »ö, min döttirin bliäa» o. s. v. 
Döttir: »Bia eg sem aärar» o. s. v. 
M65ir: »Viltu eiga fjösmann, 

min döttirin bliäa?» 
Döttir: »önei, m65ir min, 

aum eru råäin Pin. 
1:1å hann kippir mykjuhlass 
og Pjönar undir baulu rass, 
bågt å sU, sem Dess å aä bi5a, 
aä sofa hjå honum fjösmann å siäan.» 

Så fortsättes, tils någon kommer, som dottern gillar. 
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Det är nu dessa dotterns upprepade avslag, som på andra 
ställen utan dramatisk omklädnad finnas för sig själva, dels 
som isolerade enstrofingar, dels i större eller mindre räckor i olika 
uppteckningar. Så hos ERICSSON i en ringdans (ms. i Sthm): 

Ingen bonddräng det vill jag ha, 
han har så stora vantär; 
jag vill ha en adelsman, 
som går på gatan ock svansär. 

Nej ingen adelsman vill jag ha, 
han bjuder så högä gäster; 
jag vill ha en skomakare, 
som krusar skorna på lästen, o. s. v. 

Så hos LINDEMANN (No. fjeldmel. 208): 

Nej e vii ingjin prestmann ha, 
e ha kje manga synde, 
men e vii me ein snikkar ha, 
daa faar e nya sengje. 

Nej e vii ingjin snikkar ha, 
daa maa e slipö hövla, 
men e vii me ein skornakar ha, 
daa faar e nye stövla, o. s. v. 

Så hos WOLFRAM (Nass. volkslied. 261): 

Schneider den mag ich net, 
schnein zu viel zu; 
lieber will ich mer e schuster nemme, 
macht mer e paar schuh. 

Schuster den mag ich net, 
hat schwarze händ; 
lieber will ich mer e weber nemme, 
macht mer e hemd, o. s. v. 

Så hos DUNGER (Rundås und reimspr. 125): 
Kån'n fuhrmä mög ich net, 
fährt ze weit aus, 
ich möcht' ån schneider hab'n, 
— blåht in mån'n haus. 

Kån'n schneider mög ich net, o. s. v. 
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Något mera varierade uppträda dessa strofer alldeles en-

staka ock utan att vara sammanfattade i längre räckor exempel-
vis hos Stss (Sålzb. schnöd. 75, 105, 167, 303, 460 m. fl.): 

Mein schåtz is a tischla, 
a tischla muass's sey'n, 
und ea måcht mar a wiagal 
und's kindal glei drei'n. 

Mein schåtz is a millIna, 
thuat tåg und nacht mål'n ; 
åba hiaz is da dållpåtsch, 
e d' mehltruch'n g'fårn, o. s. v. 

I liknande former träffas vidare dessa strofer massvis t. ex. 
hos POGATSCHNIGG-HERRMANN bland schnaderhtipfeldikter från 
Kärnten (s. 145 if.); hos KRETSCHMER (I, 267; II, 178); hos ERLACH 
(IV, s. 169) m. fl. Även i norden träffas de isolerade eller in-
blandade i sammanställningar med andra lyriska strofer såsom 
partier av ringdansvisor (se t. ex. ovan s. 47 ock 55). 

Det förefaller mig sannolikt, att dessa strofer, som i Tysk-
land stundom sammanfattas under titlar sådana som »Musterung 
der verschiedeneu stände» o. d., hava sitt första upphov i en 
lyriskt-dramatisk ringdanslek av samma slag som den danska 
»Fru Inge», men där dialogen ägt rum mellan modern ock dot-
tern såsom i isländingarnas »giptingahjal». I alla händelser ut-
göra de ett bevis på sambandet mellan de nämnda ringdanserna 
ock enstrofiga dikter i olika germanska länder. 

Jag har redan sagt, att jag anser de äldre vikivaki-
lekarnas poetiska beskaffenhet klarare avspegla sig i de svenska 
ock danska ringdanslekarim än i de nyare isländska motsvarig-
heterna. Om de äldre vikivakitäxterna säger VIGFUSSON (Corp. 
poet. II, s. 389): »We have unluckily no full text of a Week-
wake song, but we know many of the verses, which, being 
favourite and weil known and setting the tune, were used as 
refrains for the 'visur' on epic subjets.» Ock VIGFUSSON lemnar 
(a. a. s. 391) en liten samling av dylika »icelandic danz frag-
ments and refrains». Att dylika isolerade småvärser kommit att 
bevaras, under det att den helhet gått förlorad, av vilken de 
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skulle utgjort delar, förefaller ganska förklarligt, om man an-
tager, att de äldre vikivakisångerna i väsentlig grad utgjorts 
av lösa strofer, »stev», som i växelsångerna kommit till använd-
ning. Vi skola här undersöka, i vilket sammanhang dessa äldre 
strofer finnas bevarade. 

EGGERT OLAFSEN säger, som vi redan sett, att »vikivake er 
bekiendt fra gammel tiid og kaldes paa nogle steder dans», 
d. v. s. »en sang af mange personer, som skal forestille nogen 
vis tildragelse». Att med den nu citerade författaren utan vidare 
förklara orden »vikivaki» ock »dans» synonyma ock låta denn 
betyda en ock samma sak torde kanske icke vara möjligt; men 
väl böra de sättas i förbindelse med varandra. Vikivakilekarna 
hava i det föregående för enkelhetens skull endast betecknats 
såsom lyriskt-dramatiska ringdanslekar. Emellertid har ordet 
nog egentligen haft en vidsträcktare betydelse.' VIGFUSSON över-
sätter det i sitt lexikon med »popular festival meetings and enter-
tainments on Sunday evenings with song and dance»; »songs and 
ballads sung at suck wakes were called either vikivake-kva35i 
or fornkvee5i». Ordet vikivaki har sålunda, även av andra källor 
att dömma, använts dels om själva vakan eller fästen, dels om 
alla slags förlustelser på densamma. I denna vidsträcktare be-
märkelse användes ordet av DAVIÖSSON i Islenzkir Vikivakar. 
Sedermera har det förnämligast använts om de lyriskt-drama-
tiska ringdanserna, alldeles på samma sätt som »jul-lek» i södra 
Sverge naturligtvis egentligen betytt alla slags lekar vid jul- 
fåsterna, men nu användes företrädesvis eller uteslutande om de 
nämnda ri ngdansvisorn a. 

Dans åter skulle jag, för att begagna ett redan klargjort 
begrepp, vilja översätta med »stev» i dess nuvarande norska 
bemärkelse, d. v. s. ett litet rim, som också kan förekomma 
som dansrim. »The word dans», säger Vigf. Corp. poet. II, 
s. 387, »is used as synonymous with the older words nid and 

1) Själva ordet förekommer, såsom man sett av det föregående, i 
tvänne former: vikivaki ock v-ikivaka. Första sammansättningsleden 
torde innehålla ett vigil av lat. vigilia ock sålunda i ock för sig be-
tyda »vaka», »fästvaka». Sammansättningen vikivaka skulle då vara 
en bildning av samma natur som t. ex. fjäderpanna, fastän i omkastad 
ordning. Formen vaki kunde möjligen tänkas stå i samband med ett 
anglos. eller medeleng. wake. 
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fiim, whieh sufficiently indicate its charaeter as satirieal or 
amorous». Ock vidare (s. 389): »It will be manifest that the 
Dance may be elearly marked off from the epic Visur, to 
whieh some modern writers have given the name 'fornkvwdr. 
These never had a deep popularity in Ieeland.» Det finnes 
några rätt gamla exempel på sådana »danser» bevarade i is-
ländska sagor. 

Sturl. saga (I, s. 245 if.) berättar, huru tvänne personer 
(Loptr Pålsson ock Björn på Breiäa bolstaä) lågo i tvist med 
varandra. ›Ok her me ä fleräu Breiabxlingar Lopt i &butan 
ok göräu um hann danza marga ok margskonar spott annat». 
Ock då kort därpå Loptr drager sig undan till Västmanna-öarna 
ock en annan person, Sxmundr, flyr åt ett annat håll, bägge 
för att undvika strid, så kvädes om dem (år 1221): 

Loptr er i Eyjum , 
bitr lundabein ; 
Smmundr er ä heiäum, 
etr bena ein. 

D. v. 5.: Loptr är på (Västmanna-)öarna, gnager fågelben; 
Sfflmundr är på hedarna, äter bara bär. VIGFUSSON säger, utan 
att jag känner grunden, att första hälften av strofen sjungits 
av mannen ock den andra av kvinnan. Han anser den sålunda, 
vara en dansvärs. 

På ett annat ställe (II, s. 264) berättas i Sturl. saga om 
en man, som hette pöl* AndrUson, att han blev fängslad av 
Gizurr jarl. pöl* uttalar då till någon sin farhåga för att han 
skulle bliva dödad, ock kvad då »danz penna»: 

Minar eru sorgir PUngar sem blSr. 

I isl. vik. s. 349 finnes bland »viälög», d. v. s. »stev», »om- 
kväden», en strof i nyare uppteckning, vars början är alldeles 
lika: 

Minear eru sorgirnar 
Plågar sem blSr. 
Brunnar eru borgirnar, 
böl er 0.5 Pvi. 

Det synes ganska troligt, att den »danz», som pöl* kvad, 
var en dikt av alldeles samma natur som detta »viälag». 



XVI. 1 	 ÄLDRE SÄNGDANSER. 	 171 

Isländingarnas »vi5lög» äro i allmänhet sådana lyriska in-
ledningsstrofer till längre episka kväden, som förut äro om-
nämnda vid behandlingen av de svenska ock danska visorna. 
Men dessa »vi5lög», som sålunda dansats, äro också upptecknade 
utan sammanhang med längre visor. Jag framställer därför 
den gissningen, att även dessa isländska »vi5lög» ursprungligen 
äro enstrofiga dansvärser, alldeles identiska med eller nära be-
släktade med just de små dikter, som i sagorna kallas »danz». 
Sambandet mellan »danz» ock »vi5lag» eller omkväde är så till 
vida redan av VIGFUSSON påpekat, som han (Corp. poet. II, 
s. 391) gjort en samling av »Icelandic danz fragments and 
refrains», vilka sålunda slagits till sammans. 

Flera av de Kista upptecknade stroferna torde emellertid 
ej få betraktas som fragmenter, utan som enstrofiga dikter, 
vilka också begagnats som omkväden i korsång. Så är kanske 
förhållandet med den ofta anförda improvisationen av Knut den 
store, då han med sin hird kom roende fram till klostret i Ely 
ock hörde munkarnas måltidssång ljuda ut över floden:1  

Merie sungen äe muneches binnen Ely, 
äa Orkut ching rew äer by. 
Rowe ä cnites noer the land 
and here we pes muneches f~g. 

Ock tillägger den latinska handskriften: »et eetera quaa 
sequuntur, quffl usque hodie in ehoris publice cantantur et in 
proverbiis memorantur». Då det heter i handskriften, att kungen 
bad sina män stämma i med, så ha GRUNDTVIG ock ROSENBERG 
velat förutsätta ett omkväde till den anförda strofen. Häremot 
håller jag före, att om Knut den store vid det omtalade till-
fället skulle hava improviserat någon strof, så har det sannolikt 
varit en av dessa strövärser, sedermera kallade »danzar», som så 
ofta finnas omtalade i de isländska sagorna. Rimmad kan den 
från början hava varit, ty sådana rimmade strofer finnas ej så 
sällan. Däremot vågar man väl knappt antaga, att den haft 

1) Bevarad i klosterkrönikan Historia eliensis (i Th. Gales Hist. 
Brit. I, s. 555), lat. hdskr. från början av 1100-talet efter engelskt 
original från slutet av 1100-talet; citerad av GRUNDTVIG DgF. III, s. x, 
av ROSENBERG i Nordb. aandsliv II, s. 408 o. fl. 
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just det utseendet, som den har i den omkring år 1000 upp-
tecknade strofen. 

Vad som här är det väsentliga är, att denna strof i alla 
händelser i början av 1100-talet sjungits i kor ock funnits »in 
proverbiis». Därav sluter jag, dels att den i ock för sig ej 
varit längre än det anförda, dels att den utgjort just själva om-
kvädet i en senare visa, som kan hava varit en längre, möjligen 
episk sång, om handskriftens »etc. quw sequuntur» får anses vara 
tillförlitligt. 

På alldeles samma sätt anser jag en sådan dikt som den 
anförda »Loptr er i Eyjurn» ej vara något fragment, utan en 
hel »danz», ett »stev», en enstrofig dikt. 

Vissa av de isländska »vi5lög», vilka bevarats både själv-
ständiga ock såsom lyriska inledningsstrofer eller omkväden, 
hava också rätt mycken likhet med norska gamlestev. Så t. ex. 
följande (isl. vik. s. 354): 

Laxinn stökkur strauminn å 
og stökkur å höräu grj6ti. 
lit er aä leggja åst vi J,  
sem einga kunna' å, möti. 

Detta »vi5lag» med dess naturinledning kan jämföras med 
tvänne norska gamlestev: 

Fiskin uti fagran vatni 
og ikonn up i tre; 
alle så heve dej makamann, 
men ingin så heve:eg. 

Landat. a. 395. 
Gaukin er grå, han gal um våro, 
og ljo5i6 ber ivir heiåe; 
dea er inki gott at gilja den möy, 
som alstött svarar meä vreiäe. 

Landat. a. 378. 
Följande kallas rent av för »stef (vi5kvee5i) i viki vaka» 

ock är också en variant av ett  norskt gamlestev 
s. 356): 

par pykir mer vant a6 vera, 
er dröttinn dansar meä dreingjum; 
gaukurinn gall i graenni hliä, 
og fuglar fagrir fljöta vangi skaka. 

Den norska varianten är tryckt ovan ock återfinnes s. 34. 
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Sammanhanget mellan de enstrofiga dikterna ock omkvädena 
bevisas ock genom den dubbla betydelsen av ordet »stev», nämligen 
dels enstrofig dikt, dels omkväde. WINTHER i Fr. oldtidshist. 
(s. 444) översätter även ordet vikivaki med »omkväde»: »omkvädet 
(fr. vikangur, ni5urlag og stev, isl. vikivaki, eng. withwakey».1  

I korthet sammanfattas vad som här är utvecklat sålunda: 
Redan omkring 1100 finna vi på Island erotisk växelsång 

under dans. Denna dans har sannolikt varit av samma art 
som våra ringdansar eller danslekar ock uppträder på Island i 
senare tider företrädesvis under namnet »vikivaki». 

Vi finna också ganska tidigt små lyriska dikter, troligen 
enstrofingar, kallade »danz». Dessa »danser», som närmast mot-
svara de norska gamlesteven, hava bevarats såsom »stevstammar» 
eller »vidlög» (fxr. »vi5gangur») till längre episka visor. 

Förhållandet mellan »vikivaki» ock »danz» torde vara det, att 
»dansen» stundom använts såsom improviserat element i lyriskt-
dramatiska vikivakilekar. Omvänt torde någon gång en vikivaki-
lek av fastare byggnad ha sprängts sönder i enstrofiga dikter. 

Om denna framställning skulle vara riktig, så kan jag ej 
smickra mig med att vara själva huvudtankens första upphovs-
man. Professor MOLTKE MOE i Kristiania har på föreläsningar 
under höstterminen 1890, vilka jag bevistade, korteligen uttalat 
samma tanke. Jag finner ordagrant följande i min antecknings-
bok: »Balladens stevstam bör sammanställas med sagans lyriska 
dansstrof. Balladens stevstam skyller dansstrofen sin upprinnelse. 
Balladen har upptagit dansstrofen från dansleken, för att den 
skulle bli skickad att dansa efter.» 

Något så när samma mening tyckes mig vara uttalad av 
SiEMUNDUR EYJOLFSSON (Cit. i hi. Vik. s. 151): 

»Vi5kvw5in, sem eru svo algeing i mi5aldakvaa5unum, 
munu pannig vera or5in tu, a5 pau hafa pött vel lögu5 tu l a5 
gjöra tilbreytni [omväxling] i 5ansinn. — — — Mér finnst 
allt benda tu l 13ess, a5 öll vi5kvaa5i eigi upprunna sinn a5 rekja 
tu l dansleikanna.» 

1  Jag känner ej detta engelska ord ock förstår ej, om meningen är, 
att det isländska »vikivaki» rent av skulle vara ett engelskt lånord. 1 
sådant fall skulle de föregående funderingarna om dess betydelse naturligt-
vis vara oriktiga. 
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Jag har sökt visa, att en del enstrofiga dikter äga sitt 

upphov i de lyriskt-dramatiska ringdanslekarna eller att de 
åtminstone kommit till användning i dessa. Detta sista alter-
nativ förutsätter sålunda, att de ägt en självständig tillvaro 
även utanför danslekarna. Det är också min mening, såsom 
ju framgår av den utgångspunkt, från vilken hela undersök-
ningen är gjord. Men alldenstund all folkdiktning ock särskilt 
den enstrofiga lyriska folkdiktningen ursprungligen är förenad 
med dans, så kan man fråga, på vilka andra sätt den äldre 
enstrofiga lyriken varit förenad med dansen än i de lyriskt 
dramatiska ringdanserna. 

Vi hava sett, att den i nyare tider förenats med svensk 
polska, sålunda med mer eller mindre livlig pardans. Enligt 
en tämligen allmän åsikt skulle pardans ej hava existerat under 
medeltiden. Även om detta i så generell form ej är riktigt, 
skall jag lemna denna möjlighet ur räkningen, alldenstund en 
undersökning härav vore både vansklig ock vidlyftig. Men det 
finnes andra möjligheter. Ringdansleken förutsätter i själva 
värket en primitivare form, nämligen den enkla ringdansen 
med lyrisk korsång. Jag har ovan (s. 149) påpekat sådan 
dans ock sång i en tysk form från 1300-talet, i vilken vi finna 
en rad lyriska parallellstrofer. Men denna utvidgning av ett 
visst motiv är ej nödvändig; det har i Frankrike ännu i mitten 
av vårt århundrade till den enkla ronden sjungits lyriska en- 
strofingar utan all utvidgning eller fortsättning. Så t. ex. i 
Gascogne enligt Les Francais peints par eux-mkmes (Bd II, 
Paris 1841): »On danse en chantant cette roade bien connue: 

Chut! as-tu entendu 
lou coucut que eanto? 
Chut! as-tu entendu 
canta lou coueut? 

I anförda sammelverk skildrar fiMILE DE LA BDOLLIERRE 
normandernas »fetes de la Saint Jean» sålunda: »Filles et 
garQons forment un cercle en se tenant par la main. Un 
ouvrier entonne une chanson qu'on redit en choeur. Les 
danseurs font trois pas å droite, s'arretent brusquement 
å la fin du second vers, les jarrets plks et les jambes ecart&s, 
font trois pas å gauche, s'arretent encore et continuent le meme 
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exereise jusqu'å la terminaison d'une interminable Ode de 
couplets. Si les Hurons dansent, ils ne doivent guke danser 
autrement. 

La plupart des rondes de la Saint-Jean sont d'une obseCni0 
d4ofitante. Les chants les moins scandaleux sont d'incompr& 
hensibles amphigouries, dont tous les couplets s'enchev6trent les 
uns dans les autres, et dont les refrains incoh&ents semblent 
appartenir au vocabulaire d'une langue de sauvages: 

Ce sont des danses de Rouen, 
qu'on fait faire nu paté si grand; 

lanturelu, 
lantureM, 
lanturelu, 
Vallons danser 
lanturelk. 

Plusieurs de ces rondes se prolongent indCfiniment au gr 
du chanteur. Ainsi le premier couplet de l'une d'elles est 
concu en ces termes: 

J'ai encore dedans mon coffre 
les souliers å papa grand, 
que je mets fite et dimanches, 
le jour du carkne prenant 
bien enguermimb, maman, 
bien enguerminå. 

Pour obtenir le second couplet, il suffit de substituer aux 
souliers une autre partie du vkement: le chapeau, la chemise, 
la perruque etc.» 

Vad som här framför allt väcker ens uppmärksamhet är 
själva danssättet, som på ett egendomligt vis påminner om 
fwringarnas dans till episka kväden. »Den fteröiske dans», säger 
WINTHER i ett nyss anfört arbete (s. 443), »er en runddans og 
består den, at man holder hverandre i hånden og derved 
slutter en kreds; er denne altfor stor, brydes ringen d. v. s. en 
eller flere sider af kredsen indböjes. Dansen er for övrigt meget 
simpel og bevfflgelsen sker derved, at man gj ör to skrid t til 
venstre, derpå gjör et lidet ophold, flytter den höjre fod 
henimod den venstre, derpå den venstre frem o. s. fr.» BERGGREEN 
uppger dessutom (Folkes. og mel. 	s. 30), att »paa enkelte 
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steder dandser man tilbage, mens verset synges, frem under 
omkvwdet.» 

En liknande dans beskriver också LINNE i sin Iter dale- 
carlicum 1734 (Linn. Ungdomsskr. II, s. 271): »Dansningen i 
Mora, långdansen kallad, var att observera, det 4 slag gick på 
var takt, av vilka det sista stampades hårt, till ett tecken att 
takten då slöts. I varje takt, då de gingo i ring, gingo två 
steg utföre, vidgandes ringen, de två senare inåt, hop- 
dragandes ringen, liksom alla ville tillsammans att stampa 
för näsan på varandra». Ock i Nås såg LINNE en dans, kallad 
»järtdansen», som var alldeles lik långdansen, med undantag av 
att ena sidan var inböjd, så som enligt WINTHER stundom före-
kom i fieringarnas dans. 

Det synes mig omöjligt att misskänna den nära släkt-
skapen mellan dessa danser ock den normandiska.1  

Vad sålunda härmed betonas är, att man faktiskt kan upp-
visa, att till den enkla ronden sjungits dels enstrofiga lyriska 
dikter, dels en godtyckligt begränsad rad av parallellstrofer, 
ock åtminstone detta senare både i Frankrike ock i Tyskland, 
där sådant påvisats redan från 1300-talet. 

Att den enkla ringdansen i åtskilliga länder ursprungligen 
varit lyrisk, framgår även av annat. 

Om de äldre ringdanserna i Frankrike yttrar sig SCHUCK 
(111. litt.-hist. I, s. 145): »Inom 1100-talets franska litteratur 
omtalas ringdanser — vanligen kallade 'caroles' — mycket 
ofta. Med ledning av samtida källor tänker sig GASTON PARIS 
dessa på ungefär följande sätt. Carolen utfördes vanligen av 
kvinnor, men ofta även av både män ock kvinnor, vilka dansade 
under anförande av en försångare eller försångerska, som 'sjöng 
före' själva dikten, under det att samtliga deltagarne instämde 
i refrängen. De dansande höllo varandra i händerna ock vom 
uppställda i en — vanligen sluten — ring samt avancerade 
långsamt mot vänster under ackompanjement av sånger eller 
några enkla instrument. Carolens strof bestod antagligen äldst 
av två värser med refräng. Om själva innehållet är det svårt 

1) Huruvida sådan ringdans finnes på fler ställen i Frankrike, 
känner jag ej. Egendomligt är, att den beskrivna normandiska dansen 
utfördes vid midsommar ock att man då också tände eldar alldeles som 
ännu i skandinaviska länder är brukligt, särskilt i Norge. 
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att yttra något bestämt, då man nästan endast äger fragment 
ock refränger i behåll [alltså även här endast 'fragment ock 
refränger!]; men som det synes, besjöng earolen dels romantiska 
händelser — såsom våra ballader — dels gick den ut på ett lov-
prisande av våren ock av kärleken; vanligen tyckes innehållet 
hava varit övervägande lyriskt, ehuru med en episk utgångspunkt.» 

Carolen torde dock haft även ett satiriskt innehåll. Carol 
betyder enligt Lathams Diet. »song of exultation, originally 
accompanied with dancing».1  Ock Coraulare betyder enligt Du 
Cange Gloss. sammantrampa, håna, skymfa. Hos en latinsk 
medeltidsförfattare heter det: »Indecentes de me eantilenas 
facetus coraula composuit et ad injuriam mei cantavit». Detta 
tyder på att man i carolen sjungit smädedikter, förmodligen 
då lösa strofer av satiriskt innehåll. 

En tredje dansform, till vilken lyriska enstrofingar sjungits, 
ock detta ända in i våra dagar, är den, som i KEYSERS Ovan 
citerade framställning under namnet hringbrot finnes omtalad 
såsom existerande redan tidigt bland nordborna. Sitt namn har 
denna dans tydligen därav, att ringen brutits, d. v. s. lösts upp 
till en räcka (ty. »reigen»). Denna dans, som är en av medel-
tidens vanligaste, skildras i nyare tider av EGGERT OLAFSEN 
(a. a. s. 352) på följande sätt: 

»Ellers bruges dog endnu her i landet en meget artig leeg, 
som kaldes ringbrud, og ligner noget nr en polskdans at see 
tu. Den opföres af 10 eller fleere mandspersoner som staae i 
en runddeel, og holde hinanden i heenderne; yderst staae to, 
af hvilke den ene först skal begynde at brfflkke ringen, hvilket 
skeer med behmidige sving ud og ind igiennem hoben, uden 
at hamderne, der holdes höjt i vxiret, maa skilles ad eller den 
förste orden forrykkes. Naar den förste er ferdig, skal den 
anden begynde paa sin side .» 

Det är förmodligen denna dans som i de s. k. Sturekröni- 
korna (Rimkr. III, r. 3010 if.) omtalas på följande sätt: 

1) Murray, Hist. diet.: Carol subst. I: 1 A ring-dance with 
accompaniment of song; ?a ring of men and women holding hands and 
moving round in dancing step (arch.); 2. A song; originally, that to 
which they danced — med motsvarande två betydelser hos värbet. 
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Naar danzsen gaangher i rijngh 
och,  wändher sijk om kringh, 
han som forre war, 
opta händher thz han äpther faar. 

Då man betänker, att ringen utgör själva utgångsställningen 
ock att sedermera vid ringens upplösning en fördansare på var 
sida ömsevis leder dansen åt var sitt håll, så framgår tydligen, 
att denna skildring åsyftar isländingarnas »hringbrot». 

En svensk övergångsform mellan den gamla dansen »hringbrot» 
ock den nyare lyriska ringdansen finna vi i en beskrivning från 
1700-talets senaste år hos J. F. CARLSTRÖM, 75 lekar upptecknade 
på 1700-talet (ms. i Sthm). Dansen tillgår så, att »en hel hop 
tager varandra vid händerna ock slår en ring, varunder ett par 
dansar ensamt inne i ringen, eller två, tre par, som ringen är 
stor till. När de så dansat en stund ikring, släpper en av dem 
ock drar de andra med sig tvärtemot eller som figuren utvisar, 

först så 	ock sedan så 	, då de som dansa inuti 

fatta i dens hand, som är på någondera ändan, ock på detta 
sättet kunna de springa genom alla rum ut på gården ock 
in igän i en rad, hållandes alla ihop, ock under allt detta 
sjunga de denna visan; 

Stekta harar, gödda svin, 
ta'n i nacken, släng'en in; 
teljan ligger snett under foten, 
trå lätt uppå skon, slå imot'en.» 

Denna strof eller »låt» är upptecknad i liknande form många 
gånger, ock vi hava sålunda ett säkert exempel på låtens an-
vändning i en medeltida dansform. 

Även i Frankrike har man sjungit enstrofiga dikter till 
samma dans, som på Island under medeltiden kallades »hringbrot» 
ock i Tyskland »reigen». Den har i senare tider uppträtt under 
namnet »farandole». Denna dans skildras av IUDOLLIERRE i 
nyss anf. arb. sålunda (avd. »Le languedocien»): »Les danseurs 
et les danseuses se tiennent en longue file par la main, se 
plient et se replient, ondoient comme un serpent, sautent en 
r4etant des refrains populaires. Parfois, le chef de la 
farandole s'arrae, et levant les bras, fornie avec le concours de 
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son voisin immkliat une areade, sous laquelle passe suecessive-
ment toute la bande.' Ces 6rolutions s'oprent avec un in-
croyable concert de hautbois, de tambourins, de ens, de rires 
et de cbants.» 

Det förefaller också ganska naturligt, att i en sådan dans 
som den senast beskrivna, då en räcka dansande under häftiga 
rörelser hastigt förflyttar sig framåt, sången ej kan tänkas i form 
av längre episka kväden. Alla måste sjunga, för att var ock 
en för sig skall kunna uppfatta ock markera takten. En enda 
försångare skulle ej höras. Sången måste då bestå av en re-
fräng, ett stev, en schnaderhiipfel, en låt, hur man nu vill kalla 
den, som hastigt av alla kan läras ock av alla upprepas, tils 
man tröttnat på den ock väljer en ny av samma slag. 

Det är sålunda åtminstone tre olika dansformer, med vilka 
jag tänker mig den enstrofiga dikten förenad under medeltiden: 

I den lyriskt-dramatiska dansleken förekommer den 
såsom en beståndsdel, ett mer eller mindre tillfälligt ock im-
proviserat element. Den kan då antingen framträda i växelsång 
mellan tvänne peråoner eller ock såsom korens omkväde. 

I den enkla lyriska ronden förekommer den antingen 
isolerad eller i form av parallellstrofer. Nordiska exempel på 
sådana enkla lyriska ronder äro ej här framvisade, men det är 
påpekat, att vissa nordiska danser på det närmaste överensstämma 
med en normandisk dans, till vilken lyriska strofer sjungits. 
Då emellertid, såsom redan är berört, åtskilliga företeelser i den 
episka balladen tyckas tyda på en äldre lyrisk sång- ock dans-
form, som lemnat åt balladen dess lyriska inledningsstrof, så 
torde det ej vara osannolikt, att den enkla lyriska ronden före-
kommit även i norden under äldre tider. Några av de i de 
gamla visböckerna befintliga visorna, som äro sammansatta 
av heterogena elementer, kunna vara sådana täxter till enkel 
ronde. 

1) Åven denna variation, som omtalats av KEYSER, är väl känd i 
Sverge; jag ock många med mig hava varit med i en sådan tur av 
långdansen. Dansformen är känd också på Fteröarna, under namnet 
»bandadans». 

Sv. landam. XVI. 1. 	 12 
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Enstrofiga dikter hava slutligen sjungits till sprungen 
långdans, s. k. »hringbrot». Till denna dansform äro knappast 
andra dikter tänkbara. 

Huruvida enstrofiga lyriska dikter förekommit till andra 
än dessa tre danser, må här lemnas oavgjort. Några antydningar 
därom skola givas längre fram. 

Näktergalsstroferna. 

De sångdanser, som i det föregående berörts, kunna vara 
annorstädes ifrån inkomna till norden, utan att den lyrik, som 
med dem på ett eller annat sätt förbundits, behöver anses som 
efterbildning av utländska mönster. För det stora flertalet av 
våra älsta bevarade strofer ock strofkomplexer torde det ej 
häller vara möjligt att uppvisa några främmande förebilder. 
Likheterna inskränka sig i allmänhet till sådana drag, som 
kunna uppvisas hos all diktning av besläktad natur. 

Från denna regel givas dock vissa undantag, i det några 
få av våra äldre enstrofingar äro tydliga översättningar. 

Detta gäller i främsta rummet om en grupp strofer, som 
jag vill kalla »näktergalsstroferna», emedan ett par av dem 
handla om en näktergal, ock emedan de hava bidragit till upp-
komsten av en längre visa, som av GRUNDTVIG kallats »Natter-
galen» ock av ATTERBOM »Den förtrollade näktergalen», för 
övrigt upptecknad under åtskilliga namn. Denna visa har be-
handlats av GRUNDTVIG, ock dessutom hava BERGSTRÖM Ock 
STEENSTRUP korteligen yttrat sig om densamma. Slutligen har 
ock UHLAND i en särskild uppsats (Germ. III, 1858) sysselsatt 
sig med några av de tyska formerna. 

»Visans härkomst», säger BERGSTRÖM (Afz.-Berg. II, s. 175), 
»erbjuder ett icke lätt löst problem. Till stämning, klangfärg, 
ton är den tysk, varförutom hela tyska visor finnas, som till 
viss grad, till innehållet åtminstone, påminna om hänne.» Varför 
den i detta sammanhang särskilt intresserar, är emedan den 
ådagalägger, huru lösa strofer kunnat sammansmältas till ett 
slags enhet eller rättare tagas till uppslag för en längre enhetlig 
visa. De tyska ock svenska parallellformerna bidraga dessutom 
att belysa varandra ock därmed också att framhäva vissa likartade 
företeelser inom den tyska ock den nordiska folkvisediktningen. 



XVI. 1 	 NÄKTERGALSSTROFERNA. 	 181 

Den ifrågavarande visan förekommer, så vitt man känner, 
allraförst i svenska ock danska skillingstryck från början av 
1700-talet. Sedermera publicerades den i Abrah. Udv. viser 
1812 ock i Atterb. Poet. kal. 1816. Källan är på det senare 
stället ej angiven, men är tydligen ej någon annan än skillings-
trycken. Sedermera är visan upptecknad ock omtryckt många 
gånger, såsom i Afz. II, s. 67; i Grundtv. DgF. 57; i Bidr. till 
Söderm. kult.-hist. IV, s. 6 m. fl. De första nio stroferna lyda 
i Poet. kal. sålunda: 

Jag vet väl, var som står ett slott, 
det är så kostligen sirat 
med silverfönster ock torn av guld, 
av huggen sten är det murat. 

I slottets gård där stod en lind 
med däjliga blader ock sköna, 
däruti bodde en näktergal fin, 
som ljuvligt sin tunga månd röra. 

Det kom en riddare ridandes dit, 
han hörde den näktergal sjunga; 
han måwle däråt väl förundra sig, 
ty det var vid midnattsstunden. 

»Ack, hör du mig, liten näktergal, 
en visa jag beder dig kväda; 
dina fjädrar låter jag med guld beslå, 
din hals med pärlor bekläda.» 

»Jag passar ej på dina fjädrar av guld 
ej häller dina pärlor att bära; 
i världen är jag en främmand vildfogel, 
ock ingen man månde mig känna.» 

»Åst du i världen en främmand vildfogel, 
ock ingen man månde dig känna, 
dig tvingar väl hunger, köld ock snö, 
som faller vid vägen den breda.» 

»Mig tvingar ej hunger, mig tvingar ej snö, 
som faller på vägen den breda; 
mig tvingar fastmera en hemlig sorg, 
den gör mig stor ångest ock möda. 
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Emellan bärg ock djupan dal 
bortrinna de stridaste strömmar, 
men den, som haver en fulltrogen vän, 
mister honom så sent utav minnet. 

Jag hade mig en käraste båld, 
en riddare mäktig ock väldig; 
min stjuvmoder slog det omkull med våld, 
hon ville så litet mitt bästa. 

Rästen av visan förtäljer, huru näktergalen var en prinsessa, 
som av styvmodern förvandlats ock måste föra en jämmerfull 
tillvaro i skogarna. Riddaren fångar därpå näktergalen. Men 
då förvandlar sig denna till läjon, till björn ock slutligen till 
en lindorm, som låtsar sig vilja anfalla riddaren. Han drar 
då till försvar en kniv ock sårar ormen, varvid denna återfår 
sin rätta gestalt ock blir en skön jungfru. 

Denna visa bör nu jämföras med andra s. k. förvandlings-
visor, t. ex. Arw. 137 »Nils Lagesson», vars början påminner 
om »Näktergalsvisans»: 

Grant veth jagh, byar den skogen ståhr, 
• som kallas apella floden; 

där inne vexe dhe lustigste trää, 
at fägr' eij finnes på jorden. 

Medhan svepen må vänaste vinna! 

Och grant vet jagh, hvar skogen är, 
som kallas apella linde, 
der inne spela dhe fägresta diur, 
som kallas hiorten och hinden. 

Medhan svanen o. s. v. 

Där inne spela två lustige diur, 
som man kallar hiorten och hinden; 
där efter gåer herr Nilss Lagesson, 
han achter den hinden at vinna. 

Medhan svenen o. s. v. 

Så börjar i fjärde strofen den egentliga visan med den 
vanliga ingångsformeln: »Däth var herr Nilss Lagesson» o. s. v. 
I denna visa berättas först (i en strof), huru Nils Lagesson 
söker fånga hinden med snara, men »den fula trollkäring» för- 
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vandlar då hinden till en hök, som flyger upp i ett högt träd. 
Detta träd vill då Nils Lagesson fålla, men hindras därifrån 
av skogens ägare. Han får i stället det rådet att fånga höken 
med en »bråå», som han skär ur sitt eget bröst. Han gör så, 
ock då höken ätit härav, förvandlas den i en jungfru. 

Denna visa, »Nils Lagesson», finnes i flera danska former, 
under benämningen »Jomfruen i fugleham» (DgF. 56). Av de 
säx redaktionerna hos Grundtv. är det endast en, som äger 
lyriska inledningsstrofer motsvarande de svenska. Denna re-
daktion är också gjord efter en enda handskrift, under det att 
de fäni andra motsvara 10 gamla uppteckningar. Härtill skulle 
kunna läggas åtminstone en modernare uppteckning, ock denna 
överensstämmer med de gamla (Brage og Id. II, s. 332), när-
mast med DgF. 56 E (efter Vedel). 

Man skulle redan av dessa omständigheter kunna sluta, att 
de första stroferna i »Nils Lagesson» ock närmast motsvarande 
danska redaktioner av »Jomfruen i fugleham» vore °ursprungliga 
tillägg till den episka visan. Men ehuru osannolikt, vore det 
ju ej omöjligt, att de former, i vilka de lyriska inlednings-
stroferna saknas, vore ofullständiga. Visserligen strider emot 
ett sådant antagande ytterligare den omständigheten, att först 
str. 4 i den svenska visan har visornas egentliga ingångsformel: 
»Däth var Herr Nilss Lagesson». Men vad som gör det visst, 
att de första tre stroferna i den längre täxten värkligen äro 
tillsatser till en kortare visa, som ursprungligen saknat dessa 
strofer, det är den omisskänneliga likhet, de äga med inlednings-
stroferna i Näktergalsvisan. Ock dessa äro ursprungligen 
osammanhängande lyriska strofer, som tagits till uppslag för 
en längre episk visa. 

Vad jag sålunda först velat påpeka, det är, att förvand-
lingsmotivet finnes behandlat i en visa, vars allra flästa gamla 
redaktioner sakna vissa inledande lyriska strofer. Den förvand-
lingsvisa, som saknar de inledande lyriska stroferna (DgF. 56), 
är till sin hela huvudhandling så lik Näktergalsvisan (DgF. 
57), att äldre utgivare såsom ABRAHAMSON (Udv. viser, 37-39) 
till ock med ansett dessa endast vara varianter av samma visa. 

Därnäst skall ådagaläggas, att de inledande stroferna i 
Näktergalsvisan hava förekommit självständiga. Vad som först 
kommer en att misstänka, att i denna visa ingå vissa ursprung- 
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ligen enstrofiga dikter, är den åttonde strofens utseende (se ovan). 
Vi finna nämligen där en naturinledning, som utan inre sam-
band är förknippad med strofens fortsättning. Undersöker man 
därefter visan i dess helhet något närmare, så finner man, att 
de anförda första stroferna icke häller passa synnerligen väl 
till återstoden. I början av visan »bor» näktergalen i en lind, 
som står på en slottsgård, under det att det av innehållet fram- 
går ock för övrigt även i sig självt är klart, att näktergalen 
bör vara utdriven ock utsatt för faror i skogarna. 

Vid en jämförelse med olika tyska ock skandinaviska visor 
finner man ock lätt, att de anförda stroferna, utom den sista, 
förekomma i många olika sammanställningar, av vilka de flästa 
äro äldre än den s. k. Näktergalsvisan, varav följer, att dess 
citerade inledningsstrofer äro av visans författare annorstädes 
ifrån hämtade ock för övrigt med tämligen oskicklig hand an- 
vända. Att de omtalade stroferna äro något slags lösa lyriska 
strofer, har redan GRUNDTVIG insett. 

Han jämför hela Näktergalsvisan med följande nederländska 
visa (Willems LXIV, efter en tryckt saml. från 1544; Uhland, 
17 B): 

Daer staet een clooster in oostenrijc, 
het is so wel ghecieret 
met silver ende rooden gout, 
met grauwen steen doormoeret. 

Daer in so woont een joncfrou fijn, 
die mi so wel bevallet, 
rijc god, mocht ic haer dienaer sijn, 
ic soudese met mi voeren. 

Ic voerdese in mijns vaders hof, 
daer staet een groene linde, 
daer op so singhet die nachtegael, 
si singhet so wel van minnen. 

Och nachtegale, dein voghelken, 
wildi u tonghe bedwinghen? 
Ic salder al n vederlin 
met goudraet doen bewinden. 
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»Wat vraghe ic nae u roode gout 
oft nae u looser minnen? 
Ic ben een dein wilt voghelken stout, 
gheen man encan mi bedwinghen.» 

Sidi een dein wilt voghelken stout, 
can u gheen man bedwinghen, 
so dwinghet u die haghel, die coude snee 
die loovers vander linden. 

»Dwinghet mi de haghel, de coude snee 
die loovers vander linden, 
als dan schijnt die sonne schoon, 
so sal ic weder vruecht beghinnen.» 

Doen hi zijn sporen had aen gedaen, 
hi reet ten oostenwaert inne, 
hi sach so menighen lansknecht staen 
in haer blanc harnas blinken. 

Hi is een weinich voort gereden 
al over die groene strate; 
so wie zijn boel mit hebben en mach, 
die moetse varen laten. 

Den ruiter sprack nnet moede vri, 
doe hi zijn boel moest laten: 
»Ic wil blijven den lansknecht bi, 
rijc god, comt mi te baten!» 

Die ons dit liedeken eerstwerf sand, 
hi hevet wel ghesonghen 
met pijpen ende trommelen geclanc, 
in spijt des nijders tonghen. 

»Den episke indfatning er her», säger GRUNDTVIG, »meget 
lös, ganske underordnet og fuldkommen forskjellig fra vor vises 
yattergalen]. Flere af de mest iörefaldende vers i dette digt 
finde vi ogsaa i en nedertydsk vise og i en höjtydsk, men det 
er overalt kun lyrik, kun som feelles 'stev', indflxttede og be-
nyttede i ganske andre (inhyrdes forskjellige) öjemed end i vor 
dansk-svenske vise.» 

Detta GRUNDTVIGS omdöme är riktigt, om man tänker på 
själva den svensk-danska visans slut, dess huvuddel. Men 
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Näktergalsvisans början, som ovan är avtryckt, har fullkomligt 
lika mycket stevkarakter, som de tyska formerna. De 7 första 
stroferna i den holländska visan motsvara i det närmaste de 7 
första i den svenska. Ännu större likhet med de svenska stro- 
ferna äger i vissa avseenden en lågtysk form (Böhme Alt. Hed. 
158; Uhland 17, A): 

Dar licht ein stat in Osterrik, 
de is so wol geziret 
all mit so mannigen blömlin blaw, 
mit marmelsten gemilret. 

Dariimme so licht ein gröner wolt, 
ein gröner wolt dariimme; 
darinne so singet frouw Nachtegall junk 
umb unser beider willen. 

»Fraw Nachtegall, klein waltvöglin, 
lat du die helle singen !» 
»lek bin des waldes ein vögelin klein, 
unde nai kan nemant dwingen.» 

»Bistu des waldes ein vögelin klein 
und kan di nemant dwingen, 
so dwinge di de rip und kolde sne 
dat löveken von der linden!» 

Und wenn de linde er loof verliist, 
so behölt se man de este; 
daran gedenkt, gi inegdelin junk, 
und holdet juw tom besten! 

Und is de appel rosenrot, 
de worm de is darinne; 
und is de gesell all stiverlich, 
be is van falschem sinne. 

Daran gedenkt, gi megdlin junk, 
unde latet juw nicht bedregen; 
und laven juw denn de gesellen vel, 
se don nicht denn dat se legen. 

Zwischen Hamborch und Brunswik 
dar sind de breden straten; 
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unde de sin lef nicht beholden mach, 
de mot it varen laten. 

Achter mines vaders hof 
dar fliicht eine witte duwe; 
ick bin so mannigem valken entflagen, 
gefangen hefft mi ein nie. 

De nie de mi gefangen hefft, 
der wil ick wol entflegen; 
to Regensporch aver der muren hen 
to minem steden leve. 

Likheten med den först anförda svenska visans första strofer 
sträcker sig till ock med strof 8. Åttonde strofen i den tyska 
visan är en variation av åttonde strofen i den svenska. Men 
med denna strof är den tyska visan nästan slut, under det att 
den nordiska kan sägas egentligen börja med densamma. 

Ytterligare finnas nu också svenska sammanställningar av 
lyriska strofer, vilka påminna särdeles mycket om redan an-
förda former. 

En sådan finna vi i »Slottet i grönan lund», Arw. III, s. 9, 
avtryckt efter ms. in 16:0: 

Ther stånder ett slåt j gröne lundh, 
man kallar thet fålket så sköne; 
thet är kringmwrath medh marmorsteen, 
beguten medh gullet så rödhe. 

Alt innan thet slåt ther stånder itt trä, 
man kallar then linden så sköne; 
ther sjungå the nöchter gaall små, 
the siunge kvar etter sin snille. 

Jcke tvingar migh then nöchter gaall små, 
som siunge hvar efEter sin snille; 
fast mere tvingar migh then gålle snö, 
som faller på väghen så vijdha. 

Jeke tvingar migh then gålle sniö, 
såm faller på vägen så vijdha; 
fast niere tvingar migh then lönligh sårgh, 
som är i mitt hierta inne. 
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Jcke tvingar migh then lönligh sårgh, 
som är i mitt hierta inne; 
fast mere tvingar migh den stålts jungfru, 
som är min hierteligh käre. 

Jcke tvingar migh then stålts jungfru, 
som är min hierteligh käre; 
men huilken som mister sin fultrogen vän, 
han gåår honom aldrigh af sinne. 

Emillan bärg och diupe daler, 
ther falla så starcke strömer; 
men huilken som mister sin fultrogen vän, 
han gåår honom aldrigh af hierta. 

Denna lyriska visa är i likhet med de motsvarande tyska 
dikterna äldre än de första formerna av Näktergalsvisan. 

Härav framgår sålunda, att de först anförda svenska stro-
ferna, vilka funnos som inledning till en förvandlingsvisa, förut 
funnits i mer eller mindre varierande former sammanställda 
både i Sverge ock Tyskland. Till detta resultat har också 
GRUNDTVIG kommit, då han i ett tillägg (DgF. III, s. 833) menar, 
»at de lyriske elementer i denne nattergalsvise, hvilke Norden 
har tilfoelles med Tydskland og Nederlandene, hvor derimod intet 
spor er fundet til dens episke del, -- de have vret tilstede 
og have våeret anvendte i flere lyrisk-erotiske sange, forinden 
de bleve tagne i det her besungne episke stofs tjeneste.» 

Det skulle hava varit överflödigt att ånyo upptaga detta 
resonnemang i så utförlig form, så framt det ej visat sig, att 
GRUNDTVIGS utredning av senare forskare missuppfattats eller 
ansetts otillfredsställande. Näktergalsvisan är icke en översätt-
ning från tyskan, såsom STEENSTRUP tror (Folkev. s. 103). Ej 
häller påminner den om flera tyska visor, som BERGSTRÖM säger, 
utan detta gäller uteslutande om de lyriska inledningsstroferna. 

Nu blir det så en ytterligare fråga, om dessa strofer sins 
emellan äga ett ursprungligt sammanhang ock utgöra en hel 
visa (eller möjligen fragment av en dylik). För något så-
dant skulle ju det tala, att de, såsom det visats, förekommit i 
tämligen likartade former i tyska ock nordiska uppteckningar. 
URLAND har också i uppsatsen »Rath der nachtigall» (Germ. 
III, 1858) behandlat de tyska stroferna såsom ett ursprungligt 
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helt av halvt mytisk innebörd: »Von den mahnungen, dem 
rathe der nachtigall, dem weisen und dem bethörenden, handelt 
eine reihe sinniger, weithin anknilpfender heder.» URLAND, som 
först sysselsätter sig med den ovan avtryckta lågtyska formen, 
tänker sig, att näktergalen tilltalas av en i sången ej omnämnd 
flicka, som spörjer om sitt öde, ock han gör sig mycken möda 
att finna de mytiska grunderna för den förmenta vishet, som 
näktergalen skall vara i besittning av. Också kan det ju synas 
vara några råd, som i vissa av stroferna givas åt unga flickor, 
ehuru visserligen strofen »Zwischen Hamborch und Brunswik» 
synes vara något orakelmässigt dunkel. 

Emellertid finnas parallellformer, såsom ock UHLAND påpekar, 
vilka äro tämligen olika till sin huvudtanke. I den holländska vi-
san är det en ung man som tilltalar näktergalen. »Der junge ge-
sell macht sich spornstreichs auf zu den landsknechten, die er im 
blanken harnisch glitzen sieht. Beide zurufende wollen der nachti-
gall den gesang verbieten, weil er ihren liebeswiinschen nicht glin-
stig zu lauten scheint, aber das mädchen erhält heilsame war-
Dung, und der gewitzigte freier fasst männlichen entschluss 
Ein andrer kriegsmann, der zu Augsburg gefangen liegt, fordert 
im gegentheil die nachtigall zum singel auf», o. s. v. 

Min mening såväl om de tyska som om de svenska näktergals-
stroferna är däremot, att de visst icke innehålla någon förborgad 
djupare mening, utan äro tämligen på måfå sammanförda en-
strofiga dikter. 

Första strofen, »Dar licht ein stat in Osterrik», finnes i 
en helt annan svensk ock tysk visa, som med Näktergalsvisan 
ock dess tyska motsvarigheter ingenting mera har gemensamt 
än just denna strof (Afz.-Berg. 34; Gyll. 12): 

Det ligger ett slott i österrik, 
det är så väl bebundet, 
med silver ock det röda gull 
ock marmorstenar uppmurat. 

I tysk form (Bn. Wund. I, s. 220) lyder den på följande sätt: 

Es liegt ein schloss in Oesterreich, 
das ist ganz wohl gebauet, 
von silber und von rothem gold, 
mit marmorstein gemauert. 
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I detta slott ligger en ung gosse fången, om vilken visan 
för övrigt handlar. I ock för sig är den berörda inlednings-
strofen ej av någon vidare vikt, ty den kan ju vara lånad till 
denna sista visa från näktergalsstroferna eller tvärtom. Av 
större betydelse för min teori äro de övriga stroferna. Strof 6 
i den lågtyska formen lydde så: 

Und is de appel rosenrot, 
de worra de is darinne; 
und is de gesell all saverlich, 
he is van falschem sinne. 

Denna strof har redan uppvisats bland en del svenska ring-
dansstrofer i olika sammanställningar (s. 48 if.). Den är över 
huvud taget en bland de mäst spridda enstrofiga dikter som 
existerar, upptecknad synnerligen många gånger ock isolerad 
såväl i Sverge som i Tyskland. BRÖCHNER upptar den i följande 
form bland sina »Ordsprog, talemaader» o. s. v. (hdskr. i Köph.): 

Yndig er ffiblet og röd, 
men ormen sidder derinde; 
fager er pigen og skiön, 
men ond og arrig i sinde. 

Hos FIRMENICII (Völkerst. I, s. 781) förekommer den som 
»plopperliadl» eller schnaderhäpfel: 

S'apfadl is rosenroth, 
inwendi faul; 
und dö buabnan sein olle so, 
slöste is's mani. 

Slutligen har UHLAND (Schriften I, s. 51) påpekat, att den 
finnes såsom isolerad strof tryckt i en visbok från medlet av 
1500-talet: 

Und wär der apfel nock so roth, 
so findt man ein wfirmlein drinnen; 
so welche jungfräulein säuberlich sind, 
die können viel falscher sinnen. 

För övrigt finnes en mängd former, som skola framdragas 
i samlingen av svenska låtar. 
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Samma är förhållandet med strofen »Emellan bärg ock 
djupan dal», i de hittils anförda tyska formerna motsvarande 
»Zwischen Hamborch und Brunswik». Strofer, som ligga den 
närmare, finnas dock även i tyska visor i olika sammanställ-
ningar (En. Wuud. I, s. 190; Uhl. Schriften III, s. 446): 

Denn zwischen [zwey] berg und tiefe thal 
da fliesst ein schilfreich wasser 
[da geht eine ange strasse]; 
wer seinen buhl [sein feinslieb] nicht [haben] will 
der soll ihn allzeit fahren lassen. 

Även denna strof finnes isolerad i äldre tyska upptecknin-
gar, t. ex. från 1512 (se Sv. låtar nr 10). Om bägge de senast 
behandlade stroferna gäller det, att de hava enstrofingens karak-
teristiska kännemärke: naturinledning. 

Troligen bör ock strofen »Mig tvingar ej hunger, mig tvin-
gar ej snö» föras tillbaka till en ursprungligen enstrofig dikt. 
I någon fullt motsvarande isolerad form kan den visserligen ej 
uppvisas på tyskt språk, utan endast inarbetad i näktergals-
stroferna; men väl finnes ett norskt nystev, vars första hälft 
mycket erinrar om densamma (se Sv. låtar nr 9): 

Snjor o kulde kann mag tji tvigga, 
ko bara seutei eg ber i brigga. 

Alla dessa strofer hava nu kommit att fästas vid ett par 
dylika, som handlat om näktergalen. Huru dessa egentliga ock 
ursprungliga näktergalsstrofer sett ut, kunna vi ock någorlunda 
föreställa oss. I Skandinavien kunna de väl knappast uppvisas 
isolerade, men väl i Tyskland. 

HOFFMAN VON FALLERSLEBEN nämner i Holländi sche volkslieder 
(Welt. lied. 13), att han i närheten av Bonn ofta hört följande 
sjungas: 

»Nachtigall, klein vögelein, 
willst du mich lehren Bingen? 
Ich will dir dein fösa mit gold beschlan, 
dein händ mit goldnen ringen.» 

»Ich bin des walds klein vögelein, 
kein mann kann mich bezwingen.» 
»So zwingt dich der reif und der kalte schnee 
unds laub wol von der Uncle.» 
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Detta eller något därmed likartat är sålunda själva kärnan, 
kring vilken de övriga stroferna lagt sig. Frågar man nu om 
anledningen till att just de förut anförda stroferna förknippats 
med de ursprungliga näktergalsstroferna, så må först påpekas, 
att även andra sammanställningar förekomma. I Kn. Wund. 
III, 137 träffas en visa »Jahreszeiten», vars tredje ock fjärde 
strofer tydligen äro en återklang av de egentliga näktergals-
stroferna, men där de tillagda stroferna, så när som på den. 
fämte, äro helt andra: 

Schwarzbraun ist meine dunkle farbe, 
darin will ich mich kleiden; 
den besten schatz und den ich hab, 
der will jetzt von mir scheiden. 

Ej scheidet sich danrr der winter von mir, 
so kommt ein frischer sommer; 
hat er dann lust und liebe zu mir, 
so wird er wiederum kommen. 

Dort droben vor meines vaters haus, 
da steht eine griine linde; 
darauf sass die frau nachtigall 
und sang von heller stimme. 

Ei sitzest du da frau nachtigall, 
und singest von heller stimme; 
ej zwinget dich dann der edle schnee, 
das griine laub vor der linde. 

Und wenn die linde das laub verliehrt, 
so trauren alle öste; 
daran gedenket ihr mädchen jung, 
und setzt eure kränzlein feste. 

Setzt ihr sie fest und nicht zu fest, 
setzt ihr sie nach euren maasen; 
und wenn es einmal zum scheiden kommt, 
dass ihr sie könnt ablassen. 

Det är för övrigt märkligt, att det i Skandinavien vitt ut-
bredda motivet »Det står ett träd [en lind] på min faders gård» 
återfinnes i den nyss citerade tyska visans str. 3, sammanställt 
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med näktergalen. Ytterligare varianter ock olika samman-
ställningar av dessa strofer träffas hos BÖHME (Liederb. 158 
—163). 

Att för övrigt närmare inlåta sig på frågan, varför just de 
eller de stroferna slutits tilsammans, är tämligen ofruktbart ock 
lönlöst, då en sådan massa exempel visar, huru godtyckligt 
dylika sammanställningar ske. Emellertid skulle man ju kunna 
påpeka en del associationselement. Det ursprungliga innehållet 
i näktergalsstroferna är, att en person beder näktergalen sjunga, 
vartill denne nekar, sägande sig vara en fri ock obetvinglig 
vildfogel. Därpå svaras, att köld ock snö skola göra vad ingen 
man förmår. Troligen är redan detta en allegori för någon 
kärlekshistoria, där en friare får avslag av sin tillbedda. I så 
fall framträder det allegoriska draget tydligare, då älskaren 
lovar att beslå näktergalens fjädrar med guld ock bekläda dess 
hals med pärlor. Efter att den hotelsen riktats mot näktergalen, 
att den skall betvingas, sedan löven fallit från linden, ligger 
det ju ganska nära att därtill foga en förut befintlig strof av 
den lydelse som den senast citerade tyska visans strof 5: 

Und wann die linde das laub verliert, 
so trauren alle äste o. s. v. 

Denna strof finnes ej i de svenska formerna. 
Lika nära till hands ligger det att låta näktergalen svara, 

så som den gör i de svenska formerna, med följande strof, som 
ej finnes i de tyska: 

Jeke tvingar migh then gålle sniö, 
som faller på vägen så vijda, 
fast mere tvingar migh then lönligh sårgh, 
som är i mitt hierta inne. 

Ser man nu på den avtryckta visan »Slottet i grönan lund», 
så finner man, att de i densamma befintliga stroferna utgöra 
tre partier: stroferna 1-2 handla om slottet ock näktergalen, 
stroferna 3-6 äro parallellstrofer bildade efter den ursprungliga 
»Icke tvingar migh then gålle sniö»; strofen 7 är därpå tillagd. 
Ett par av dessa strofer äro dåliga ock meningslösa (såsom 
strof 3 »Icke tvingar migh then nöchter gaall små») ock tillkomna 
endast för att bilda ett slags övergång till nästa parti. Att för 
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övrigt både »lunden», »linden» ock »näktergalen» med mera torde i 
den svenska visan fattats helt ock hållet symboliskt, vare sig 
nu att denna symbol är ursprunglig, som jag antar, eller ej, 
det torde framgå av de paralleller till densamma, som finnas 
t. ex. hos Arw. III, s. 7: »Slottet i lunden»; s. 11: »Appelgården»; 
s. 15 »Linden vid ån» m. fl.: 

Thett er icke lindh, ty iagh så queder, 
willen I migh troo; 
thet är enn stålz jomfru mitth hierte gläder, 
Christ gifEue henne roo! 

Även i gamla tyska former äro dylika uttydningar av den 
använda bilden icke ovanliga. Så är t. ex. förhållandet i en 
gammal »Reihentanz», använd av HANS SACHS, citerad av Böhme 
Liederb. 279: 

Er meint, es sing ein nachtigal, 
da wars ein junkfraw fein; 
und kan sie im nicht werden, 
trawret das herze sein. 

Slutresultatet av undersökningen blir sålunda, att det i 
Tyskland som i Sverge av gammalt har funnits sammanställ-
ningar av enstrofiga lyriska dikter. En sådan sammanställning 
är den ovan avtryckta lågtyska visan »Dar licht ein stat in 
Osterrik». En med denna nära besläktad form har vandrat upp 
till norden, närmast den som vi finna i »Slottet i grönan lund» 
(Arw. III, s. 4). Denna 7-strofiga visa består egentligen av tre 
olika strofpartier, som för övrigt uppträda även på annat sätt i 
norden utan förening med någon episk visa (se Sv. låtar 8 A 2: 
»Det stander et slot i Österrige»). Den sålunda till norden in-
vandrade strofkomplexen har där tagits till uppslag för en län-
gre s. k. förvandlingsvisa, Näktergalsvisan. 

Sådana förvandlingsvisor funnos i norden förut, såsom man 
kan se av Arw. 137 ock DgF. 56. Av dessa visor är Näktergals-
visan endast en senare imitation. Den svenska formen av den 
äldre förvandlingsvisan ock en av de danska formerna ha haft 
lyriska inledningsstrofer, vilka mycket likna de invandrade 
näktergalsstroferna. Möjligen äro den äldre förvandlingsvisans 
lyriska strofer också invandrade, men i alla händelser äro de 
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för visan ej ursprungliga. Författaren av Näktergalsvisan har 
förmodligen haft denna äldre visa för ögonen, funnit likheten 
mellan dess begynnelse ock den omtalade strofkomplexen ock diktat 
en ny fortsättning med den gamla visans motiv. Näktergals-
visan är till sin episka del icke en översättning från tyskan, 
alldenstund något spår av densamma ej kan uppvisas i Tyskland, 
ock vidare emedan själva motivet där är okänt. 

I överensstämmelse med GRUNDTVIG gissar jag, att visans 
författare varit en svensk, isynnerhet av den anledning att den 
strofkomplex, som varit utgångspunkt, av gammalt funnits i fri-
stående svensk form, men däremot ej kunnat på sådant sätt upp-
visas i dansk. I motsats mot GRUNDTVIG tror jag däremot, att 
visan aldrig varit helt rimmad, utan att författaren, som säker-
ligen diktat i början av 1700-talet, bl. a. genom ofullständiga 
rim sökt attrappera den gamla stilen. 

I viss mån är detta resultat redan av BERGSTRÖM alternativt 
framställt (Afz.-Berg. II, s. 177). 

Sv. landsm. XVI, 1 
	 13 



Sammanhanget 
mellan olika arter av enstrofig lyrik. - 

Det sammanhang, som möjligen finnes mellan de olika ger-
manska arterna av enstrofig lyrisk folkdiktning., är icke så klart, 
att jag därom vågar uttala mig på ett definitivt sätt. Det är 
möjligt, att ett dylikt sammanhang kan bliva fullt konstaterat 
genom fortsatta forskningar, särdeles om nya täxtpublikationer, 
isynnerhet från äldre tider, skulle komma att uppvisa sådana 
övergångsformer, som det är nödvändigt att känna, för att man 
närmare skall kunna följa utvecklingens gång. 

Till de detaljutredningar, vilka i det föregående blivit på 
olika ställen gjorda om det sammanhang, som i vissa speciella 
fall förefinnes mellan äldre ock yngre, inhemska ock främmande 
arter, har jag sålunda här endast att lägga en allmän översikt 
över de vunna resultaten, beledsagad av några mer eller mindre 
sannolika gissningar i fråga om hittils av mig ej berörda 
dunklare punkter. 

Vi hava i våra dagars svenska ringdansvisor funnit en en-
strofig lyrisk diktning, som har en direkt motsvarighet i vissa 
äldre visor, vilka delvis äro ungefär samtidiga med balladerna, 
delvis måste anses vara äldre än dessa. 

Den dans, som utförts till dessa äldre lyriska visor, får man 
i allmänhet tänka sig såsom någon art av ringdans. Det kan 
lemnas därhän, huruvida det slag av ringdans med ett par i 
mitten, som i vårt århundrade varit ock är det vanligaste i Sverge, 
även utförts till de äldre lyriska visorna. Osannolikt är det ej, 
enär spår av detta danssätt finnas även annorstädes i Europa. 
Vad som är säkert är, att den lyriskt-dramatiska ringdansen 
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ock långdansen (»hringbrot», »reigen») funnits ganska tidigt under 
medeltiden. 

Att i ock med, dessa gamla dansers fortvaro åtskilliga med 
dem förenade poetiska motiver också skola hava levat kvar, är 
ju i sig självt sannolikt ock har dessutom i några fall bestämt 
kunnat påvisas. 

Men dessa strofer, som levat kvar, hava, såsom man kan 
se av de få förefintliga exemplen, ej alltid bevarat sin ursprung-
liga form. Då de gamla stroferna uppträda i nyare svenska 
ringdansvisor, hava de fått en ny form, vilken framför allt visar 
sig som en förändring i rytmiskt avseende, ock denna rytmiska 
förändring har naturligtvis sin förutsättning i en musikalisk. - 

Man jämföre t. ex. följande värser (Sv. låt. 5): 
Gyll. Jagh är alth som en lithen fisk, 

som semmer på hafsens grundhe, 
när andra små fiskar gå till leckz, 
så ypas min sorgh marghe lundhe. 

Dyb. Ock fiskar små uti böljan gå, 
de söka efter sin maka; 
ock så gör jag både natt ock dag, 
när jag min käresta saknar. 

Mindre skarpt framträder skillnaden i följande strofer (Sv. 
låt. 23): 

Arw. Min kärest hoon gåår i dantzen 
såsom een märgen stierna; 
ther står iagh och seer vppå, 
jagh vuner henne gått så gema. 

Dyb. Ser jag min käresta i dansen gå 
liksom en morgonstjärna, 
jag fröjdar mig så gladelig 
ock skådar hänne så gärna. 

Den rytmiska olikheten mellan de här sammanställda äldre 
ock yngre stroferna torde lättfattligast kunna framställas så, att 
den nyare värsen kan sjungas i polskans trippeltakt (t. ex. efter 
me!. s. 105), vilket däremot näppeligen låter sig göra med den 
äldre. De äldre lyriska visorna hava i regel samma metriska 
byggnad ock rytm som de episka balladerna, ock denna rytm 
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är väsentligen grundad på en jämn taktart i den åtföljande 
musiken. Många danslekar hava fortfarande sådan takt, isyn-
nerhet de som röra sig med tvåradiga strofer, vilkas rytm för-
blivit oförändrad. De fyrradiga lyriska dansstroferna äga där-
emot numera trippeltakt i alldeles övervägande antal. Här har 
sålunda en förändring ägt rum. Melodierna hava undergått en 
omgestaltning, eller nya melodier hava införts med annan rytm 
än den gamla, ock detta har naturligtvis ej kunnat ske, utan 
att också täxterna omändrats, där de levat kvar. 

Det ringa antal, i vilket lyriska enstrofingar från äldre 
tider äro bevarade, är tillräcklig förklaring till det förhållandet, 
att ej flere bland de modernare formerna sålunda kunna upp-
visas vara omdiktningar. Man får vara nöjd med att det ändå 
är några. Ty dessa få fall äro tillräckliga att visa det oavbrutna 
sambandet. I den 'samling av låtar, vars första, äldre del (nr 
1-43) nu föreligger, är det också ganska svårt att draga gränsen 
mellan äldre ock yngre former. Flera av dem, som komma att 
upptagas bland de senare, äro tydligen av gammalt ursprung 
både till form ock innehåll, fastän de ej existera i någon gammal 
uppteckning, utan först i våra dagar bevarats från glömskan. 

Alltså: i Sverge ock det i detta avseende likställda Dan-
mark kan en kontinuitet uppvisas från älsta tider, varifrån över 
huvud taget någon folkdiktning alls blivit bevarad. 

Den äldre svensk-danska enstrofingen hänvisar åter direkt 
på det norska gamlestevet, dels genom vissa bestämda exempel 
(se Sv. låt. 1, 4, 5, 33), dels genom sin poetiska karakter i all-
mänhet. Sådana strofer som Sv. låt. 14, »Raffnen handtt flyuer 
om afften»; 15, »Fischenn tager föde i wannd»; 26, »Kvarnen 
hon ståndar i stridan ström»; 27, »Suggan löper i snaran in»; 
29, »Här liggia så må,nge stiger till byes» m. fl. skulle ej kunna 
skiljas från de norska gamlesteven, om de vore avfattade på 
norskt språk. Emellertid har det norska gamlestevet i det hela 
en mera bestämt episk hållning, som möjligen kan bero på in- 
värkan från en 'ännu äldre diktning, nämligen den som vi 
träffa i de isländska sagorna. Dessa förtälja synnerligen 
ofta, huru personer vid varjehanda tillfällen av ovanligare natur 
eller vid för dem mera betydelsefulla tilldragelser på stående 
fot improviserat små dikter, i vilka de givit sina känslor luft. 
Det är icke troligt, att dessa sagornas värs skulle vara rena 
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påhitt av sagoförfattarne. De värs ock strofer, som man träffar 
i sagorna, äro nog i många fall gjorda av sagoförfattarne, men 
själva det av dem omförmälda sättet hos de gamla isländingarna 
ock norrmännen att vid varjehanda tillfällen improvisera dikter 
är helt visst ett drag ur värkligheten. 

Detta styrkes ju även av den redan omtalade engelska 
klosterkrönikans berättelse om Knut den store ock hans impro-
visation. Det bevisas vidare av den genom århundraden fort-
gående diktning av sådana småvärs, som förekommit på Island. 
Sedan de gamla fornnordiska diktarterna dött ut, har dock im-
provisationen av värser fortgått i andra former, mäst i den 
s. k. rima-metern. »The best verses in rima-metre», säger VIG-
FUSSON (Corp. poet. II, s. 408 if.), »are the imprp vis a tions and 
di tti e s, of which there are hundreds known, some composed 
by well-known persons, sonie by farmers or labourers; for your 
icelandic yeoman will often tum n a rima-verse as neatly as a 
welshman an 'englyn'. — — — No man could sit down to 
write such ditties, and no man but a born poet could write one 
that would outlive himself.» VIGFUSSON meddelar på anförda 
ställe ett hundratal sådana improvisationer, som mycket på-
minna om de norska gamlesteven. Ett enda exempel må an-
föras jämte ett gamlestev av motsvarande innehåll: 

Leiäist mer aä liggja her i liötum helli; 
betra er heima å Helga-felli: hafa par danz og glimu-skelli. 

Vigf. Rhyme ditt. 45. 

Beäre var de6 heitne vera, 
skemte seg meä sin hest 
hell vera i Ulå-vaäi, 
mer deä blossa af norävest: 

Landst. s. 389. 

Skillnaden mellan de här omtalade isländska värserna ock 
de norska gamlesteven är väsentligen den, att de förra äro 
diktade på rima-meter, de senare i balladens form. Detta står 
naturligtvis i sammanhang därmed, att ej häller balladen på 
Island funnits i annan form än rimans. 

Jag har redan förut framhävt, att den isländska sagans 
lyriska dansstrof kan betraktas som ett slags stev. Här vill 
jag endast tillägga, att vissa karakteristiska egenskaper hos de 
norska gamlesteven i allmänhet kunna bero på inflytande från 
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en äldre episk-lyrisk strof, vilken ej är känd som dans strof. 
Med andra ord: gamlestevet är en dansstrof, som utbildats under 
påvärkan av äldre nordiska traditioner. Det ända till våra 
dagar fortlevande gamlestevet kan också ses ur bägge dessa 
synpunkter: såsom dansstrof ock såsom improviserad värs i all-
mänhet, diktad över en eller annan tilldragelse ock utan sam-
band med dans. 

Vida svårare är det att förklara den ställning, som nysteven 
intaga till gamlesteven eller till äldre ock nyare svensk-danska 
ringdansstrofer. Från bäggedera skilja sig nysteven först ock 
främst genom sin egendomliga metriska byggnad, i vilken nästan 
inga variationer kunna upptäckas. Från gamlesteven skilja de 
sig vidare genom sin starka lyriskt-erotiska eller lyriskt-satiriska 
ton. Så vida man blott ser till massan av hittils tillgängliga 
publikationer, skulle man vara böjd att anse dessa nystev som 
en exklusivt norsk produkt. Åtskilliga smådikter finnas visser-
ligen i nystevets form både i Sverge ock Danmark, men de äro 
så sporadiska, att man stannar i tvivel, om de ej bero på ett 
direkt norskt inflytande av senare datum. 

Några sådana exempel må anföras till belysning av detta 
påstående. 

En visa, tryckt som skillingstryck-i Linköping 1846, börjar 
sålunda: 

I Nykil socken bor en bonde, 
han är värre än själva hin onde; 
rusthållare det är hans namn, 
som han bär med 'mycken skam. 

I fortsättningen till Nordl. Barnv. (ms. hos red. av Sv. 
landsm.) finnes en fyrstrofig visa från Närke(?), vars första strof 
lyder: 

Tröls lille med den höje hatten 
gick te Britta mitt om natten; 
dit går han bå natt å da, 
för Britta lilla vill han ha. 

Bland »Vaggvisor, lekar, ramsor» m. m. (ms. i Upps.) upptar 
ERICSSON följande strofer (från Rekarne i Södermanland): 

Vi ska åkä, med de ä före, 
med svartä märra å vite öro; 
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vi ska rida en krok ikring, 
te vi kommer te Svingens grind. 

Svingens dötträr di ä så rarä, 
di, super brännvin å inte klatän ; 
eter tunna fekk di kannur säx, 
de ga di den, som dansä bäst. 

SÄVES Gott!. saml. finnes en fyrstrofig visa, som börjar: 

Det kom två käringar, som kom från Bunge, 
de voro vänner på samma stunden; 
först till träta ock sen till slåss, 
så hela socknen log däråt. 

Samma källa har följande isolerade strof: 

Fyra hela ock fyra halva, 
fyra länsmän i en galge; 
när vi kommo litet bättre fram, 
där hängde prästen ock fjärdingsman. 

Filikromen (IV, 15) finnes följande visa, upptecknad i 
Östergötland: 

Tre daler ock fyra skilling 
det va enkans hela vinning; 
en halt höna ock en blind so, 
de' va enkans hela bo. 

Smör ock honung de' vill hon offra, 
uti söta mjölken vill hon doppa, 
uti dockskåpet vill hon stå, 
spinnrocken somnar hon ifrå'. 

Hon är så snäll uti sina nävar, 
för hon kan väva så långa vävar; 
då väven varit fjorton dar i gång, 
när han kom ner, va han tre alnar lång. 

Samma samling upptager (VI, 16) en 3-strofig visa, vars 
första värs lyder: 

Jag vill nu sjunga om världenes öden, 
att Jälsta fjärsman ä vurten döder ; 
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han va födder te världenes vinst, 
å vart begraven annda pinst.1  

Det är värt att observera, att dessa exempel på svenska 
visor i det norska nystevets meter allesammans äro nidvisor, vilket 
också torde vara åtminstone Telemarksstevets egentligaste karak-
ter. Detsamma är förhållandet med de danska exemplen. 

KRISTENSEN har bland »Smaarim om kjresteri og segteskabet» 
Alm. III, nr 406) följande strofer: 

En gammel svineryg han lå og twnkte, 
han vilde bejle tu l en gammel enke; 
gammel var hun, ja det er vist, 
penge havde hun, ja det er frist. 

Fire daler og otte skilling 
det var kjsellingens hele middel; 
en halten höna og en lumpen so 
det var kjfflllingens hele bo. 

Samme förf. upptager bland »Stedlige talemaader og remser» 
(J. F. IX, s. 94 if.) åtskilliga strofer av följande utseende: 

388: 1. Der bor en skrtedder his opp på bakken, 
med pisk i håren og pung i nakken; 
fire klover og ingen ko, 	' 
det er hele skrffldderens bo. 

388: 4. De Virklund piger.  de er så rare, 
de kjöber kniplinger for en daler, 
ja for en daler eller to, 
derfor har de ingen sko. 

Flere värser meddelas om »de Salten piger», »de Pårup piger» 
o. s. V. 

Även i Grundtv. saml. förekomma sådana strofer, av vilka 
några exemplar också kallas »dansk stev»,2  t. ex. 

Visan är väl från Uppland 
»Jällsta» eller »Hjälsta», bägge i U 

I J. F. XI, s. 285 finnas 
stevets form; även dessa stev äro 

. Namnet Jälsta kan åsyfta antingen 
ppland. 
»Jyske stev», men dessa ha ej ny-
mellertid till innehållet polemiserande. 
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De fynske piger de er saa nette, 
de går til kirke med silkehmtte, 
med nye förklEed og nye sko, 
med nye sko og med spzender på. 

Vad de anförda svenska exemplen beträffar, är det ej omöj-
ligt, att de helt ock hållet kunna bero på imitation efter tvänne 
enstaka skillingstryck från 1700-talet, som äro diktade i norska 
nystevets meter ock själva angiva sitt norska ursprung.1  

Men om de svenska exemplen ej skulle nödga oss till an-
tagande av ett äldre samband med de norska nysteven eller ett 
gemensamt ursprung, så låta däremot de danska ej så lätt av-
färda sig med hänvisning till ett senare inflytande från Norge. 
Ty i Danmark kan ifrågavarande form påvisas åtminstone i ett 
ganska gammalt exempel. JOH. MICH. CORVINUS (d. v. s. RAFN) 
anför den nämligen i sitt arbete Ex Rhytmologia Danica msc. 
Eftitome brevissima, Sor e 1649: »Elegans est novus [= modern 
i motsats mot »antiqvus»] ille throcaicus foemininus, qvi post 
tertiam syllabam interqviescit et cum priore novo masculino 
dicolon constituit: 

Somme gaae 
Monne vdl 

somme sidde hjemme, 
hvad de hafve giemme, 

  

conjuncte hoc modo: 

Verden er 	fuld af troett' oc klammer, 
saa det er 	sligt at höre jammer; 
hver mand vil, stande paa sit nip, 
derfor skeer 	mangen landstings hvip » 

1) Twenne helt nya och lustiga Wisor, Den första om Soldaten 
Jonas Löfgren, Af honom sjelf författad öfwer dess Resq; Då han 
för något olöfligt skogshygge skulle föras till Nyköpings Slotts-Häckte 
för att dricka några Mar kalt watten. Tryckt i Gefle 1785 (i 
Fahlun 17 8 6.) 

En gammal Lustig Friare- Wisa öfversatt från Norska språket 
och sjunges som Jonas Löfgrens Wisa. Gefle 1786. — Denna visa har 
bl. a. följande strof: 

Denna wisan är gord på Norska bärget, 
och hon kan sjungas utöfwer Svärget 
alt om en skräddare, som hurtigt går, 
för han war kyld om sina tår. 
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Här ha vi tydligen ej blott nystevets rimflätning utan också 

dess rytm. Det rytmiskt-musikaliska skemat för nystevets första 
två rader är följande: 1  

[oh] Oh  Oh •Oh  Oh  1 Oh  Oh  Ii' Oh  

Skemat för de två sista raderna är detta: 

[,h1 jh jh j jh  •jh 	ah •Jh •j 

Cesuren i RAFNS värs måste naturligtvis vara ett tecken 
till att den stavelse, som går näst före cesuren, är betonad. 
Denna betoning uttryckes av musikens första fjärdedel sålunda: 

51  •N  i 5h 	5 	5 Ni  I h  h J. J 
Ver - den å- fula af trxtt' oc klämmer (Rafn); 
Ml - ne vi - sur dem 	x tje lån - ge (no. nystev). 

[orl oh  5h 	5h 5h 5h •N 
hver mand vii stan - de 	paa sit nip (Rafn); 

[ål 	mi - ne vi - ser ha 	jort seg syd (no. nystev). 

Om vi sålunda härav se, att det norska nystevets form var 
färdig åtminstone i förra hälften av 1600-talet ock då möter oss 
i Danmark, så ligger, det närmast till hands att anse det som 
en ursprungligen dansk-norsk produkt. Ock sannolikt bör dess 
uppkomst sättas i samband med uppkomsten av den nyare 
svensk-danska låtens rytm. Det synes mig, som om nystevet 
bland den senares olika arter ägde en motsvarighet i metriskt 
avseende, nämligen typen: »Inte kan jag te min vän komma» 
(se s. 85,, 105). Denna typ är fullständigt identisk med en 
norsk dansstrof: »Aa n  e ungkar, aa xg e fflrlig» (citerad s. 36). 
Om man på denna typ kastar om andra ock tredje raderna, så 
har man det norska nystevets form. 

1) De norska musikupptecknarne låta första fulla takten börja med 
första fjärdedelsnoten; men det här begagnade taktsystemet är naturligt-
vis lika riktigt, om ej rent av det enda riktiga. Den inom parentes 
ställda noten 'utgör då en upptakt, som kan vara borta. I täxterna 
fattas också den motsvarande stavelsen åtminstone lika ofta som den finns. 
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Jag förmodar därför, att nystevet för sin uppkomst har att 
tacka samma musikaliska företeelser, som givit oss våra polske-
melodier ock polskerytmer. Jag har förut antytt, att en del 
gamla lyriska strofer i Sverge blivit omdiktade i ny rytm. 
Denna nya rytm är polskerytmen, som i själva värket är iden-
fisk med masurkans. Nystevets rytm är härmed på det när-
maste besläktad, om icke fullt densamma. 

I fråga om den svenska. låten har det kunnat uppvisas 
värklig kontinuitet, i det gamla strofer fått ny rytm, under det 
att de till innehållet förblivit oförändrade. Sådana omdiktningar 
av gamla strofer kan jag ej påpeka hos stevet. Möjligen kunna 
nya täxtpublikationer komma att uppvisa kontinuitet även här, 
så att gamlestev finnas omdiktade till nystev. Men egendomligt 
är, att bland den stora massa stev, som nu är tillgänglig, inga 
sådana omdiktningar kunna påpekas. Jag skall därför fram-
ställa en gissning som, rätt förstådd, ej upphäver den föregående 
om nystevets uppträdande såsom resultatet av en ny musikalisk 
rytm: nystevet skulle kunna tänkas hava utvecklat sig ej ur 
gamlestevet utan ur knittelvärsen, möjligen under påvärkan av 
tysk »spruchdichtung». 

Låt oss taga på måfå en kombination av knittelvärser, som 
är mycket vanlig, nämligen två rimpar, det första kvinnligt, det 
andra manligt, t. ex. denna »Fastans» replik i »Julens ock fastans 
träta» (Med. dikter o. rim i F. S. S.): 

Jach skal kenne tik än fägrä sinna, 
drikkä och ätä nokot swa minna; 
sith ey lenge wid thit bord, 
gack och stundom och hör gudz ord. 

Avståndet mellan dessa två rimpar ock ett nystev är ej så stort, 
att det ej ganska lätt skall kunna fyllas. Lösa fyrradiga stro-
fer finnas isynnerhet i Danmark diktade i en form, som på-
minner såväl om knittelvärser som om nystev. I HERM. WEI-
«RES Reeffue-Bog (1555) träffas t. ex. en sådan strof som 
denna: 

Rigens chantzeler, Anthonius Bryske, 
vel lmrd och skickid i latin och tyske, 
i den danske lov forfaren vel. 
dermet hiulpit mange tu rfet og skel. 
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I den danska viskodex K. 13 (K. Bibi. i Sthm) finnes mellan 
tvänne längre visor följande dikt: 

I huo sin tunge weil kand regiere, 
hand naar sin alder i heder og mre; 
och hvo sig sielff schal tröste altid, 
hand maa sin sorrig snart giöre quith. 

Om det sista exemplet ej är ett nyste, så kan det åtminstone 
såsom övergångsform till ett dylikt ej komma närmare i av-
seende på metrisk byggnad. 

Sådana strofer som dessa finnas ock i Tyskland. Där fro-
dades i synnerhet under 1500-talet en s. k. »spruchdichtung», 
som korteligen kan karakteriseras såsom enstrofig diktning 
av didaktiskt eller satiriskt innehåll. Uttrycket »spruch» synes 
nog också hava förekommit om längre dikter, men åtminstone 
under 1500-talet voro dessa »sprtiche» vanligen enstrofiga. »Keine 
dichtungsart», säger W. SEELMANN i inledningen till Meder-
deutsches Reimbiichlein, »weder drama noch lied noch volksbuch 
konnte damals, was verbreitung und volksthämlichkeit betrifft, 
Init der spruchdichtung wetteifern». Bland dessa »spräche» finner 
man åtskilliga, som tyckas äga samma värsform som nystevet, 
ock ännu flera, som synas byggda efter knittelvärsens principer. 
Några exempel må anföras dels efter SEELMANN, dels efter HALT-
RICH'S Deutsche Inschriften: 

Ein man schal sick nicht tho szer berörnen, 
dat sin hoff sta vul schöner blomen; 
dar kumpt ein ripe up eine tidt 
und maket em all siner blomen qwidt. 

Seelm. s. 70. 

Höde dy vör de bösen olden wyven, 
mit bössheit se veel mengen und dryven; 
den wat de dilvel nicht uthrichten kan, 
dar moth he ein oldt wyff tho han. 

Seelm. s. XIX. 

Hummer, arbeit, milli und sorgen 
ist mein friihstiick alle morgen; 
kaum bin ich vom schlaf erwacht, 
und mir die Sorg bald unruh macht. 

Haltr. 
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Wenn die herrn im rathhaus sitzen, 
die handwerksleut in der arbeit schwitzen, 
die bauern auf das feld ausgehn, 
so muss das land im segen stehn. 

Haltr. 

Om det skulle förhålla sig så, att dylika tyska »spritche» 
hava bidragit till nystevets uppkomst, så behöva ej de danska 
exemplen på likartade strofer förklaras såsom imitation efter 
norskan, utan man kan anse dem äga fullständig hemortsrätt i 
Danmark. De svenska dikterna i den nämnda formen skulle 
då också kunna vara gjorda efter danska exempel. För något 
dylikt talar även den omständigheten, att en anförd svensk strof 
i nystevets form tydligen är en översättning av en dansk strof, 
som ock förut är avtryckt (s. 201-202). 

Liksom det norska nystevet har enstaka motsvarigheter i 
Sverge, så hava de svenska ringdansstroferna enstaka motsvarig-
heter i Norge, sammanfattade i visor, där stroferna till inbördes 
ordning ock antal äro växlande. 

Tränne varianter av en sådan visa äro förut (s. 55 if.) av-
tryckta, ock som man därav finner, äro variationerna jämförelse-
vis obetydliga. Övriga norska exempel på dylika visor, för 
övrigt synnerligen fåtaliga, kunna, så vitt jag känner, hänföras 
till just den grupp, som av dessa avtryckta varianter represen-
teras. Då detta diktslag kan sägas äga sitt egentliga hemland 
i Sverge ock därjämte uppträder tämligen väl representerat i 
Danmark, så anser jag, att de norska formerna bero på in-
flytande från svenskt eller danskt håll; vilket naturligtvis ej 
utesluter, att enstaka strofer kunna vara tillagda i Norge. 

Sammanfattas nu det här framställda resonnemanget under 
fasthållande av den föregående undersökningens resultat i all-
mänhet, så framgår det: 

att det norska gamlestevet är en rikare utbildning 
av en diktart, som fordom varit för hela norden i någon 
mån gemensam. Denna diktning har fortlevat även på Is-
land, under det att den dött ut i Danmark ock Sverge. Möj-
ligen har den i dessa senare länder aldrig haft någon starkare växt. 

I nyatevet äger Norge en enstrofig diktart, som endast 
är sparsamt representerad i Danmark ock ännu spar-
sammare i Sverge. 
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Däremot ha framför allt Sverge ock även i någon mån 

Danmark i den nyare ringda,nsstrofen en diktart, som 
för Norge i motsvarande grad är främmande. 

I Norge har gamlestevet fortlevat vid sidan av ny-
stevet. I Sverge ock Danmark har den nyare ringdans-
strofen nästan fullständigt utträngt den äldre. 

Till den i Norge förekommande stevjestriden föreligga 
motsvarigheter i svenska ringdansvisor av lyriskt-dra-
matisk karakter, där improvisationen kan intaga en mer 
eller mindre framträdande plats. Eftersom sådana ringdansvisor 
funnits även i Danmark, är det sannolikt, att ett motsvarande 
förhållande också där ägt rum. 

Såväl norsk stevjestrid som isländskt kveäskaparkapp kan 
antagas hava utvecklat sig just ur dessa dramatiska ring-
danslekar. Detta kan göras sannolikt av den isländska be-
rättelsen om huru karl ock kvinna höllo varandra i händerna 
(under dans) ock sjöngo växelsånger, jämförd med den norska 
uppgiften om att man fordom utförde stevjekampen så, att tvänne 
personer höllo varandra i handen ock sjöngo under rytmiska 
rörelser. 

Denna härledning kan dock vara överflödig, då det fram-
går av vad som i inledningen yttrats, att sådana tävlingsstrider 
spontant kunna uppkomma överallt, där förutsättningar härför 
finnas i en rikare utvecklad enstrofig lyrik. 

Det återstår att upptaga till behandling den frågan, huru-
vida något sammanhang finnes mellan nordiska enstrofingar å 
ena sidan ock motsvarande företeelser hos icke-nordiska folk-
slag å den andra. 

Såsom en allmän sats har förut uttalats, att dessa små rim 
vanligen icke lånas, ock det har i den föregående framställ-
ningen visats, att till ock med de nordiska folken långt ifrån 
äga någon fullständig gemensamhet i detta avseende, ehuru 
många överensstämmelser kunna påpekas, åtminstone vad Sverge 
ock Danmark beträffar. 

Det är därför naturligt, att en historisk samhörighet mellan 
de enskilda exemplaren av de ifrågavarande smådikterna i ännu 
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ringare utsträckning bör vara att finna, då man jämför besläk-
tade företeelser hos andra folk med dem, som förekomma hos oss. 

De likheter, som påpekats (s. 116 f.) mellan nystev ock 
schnaderhtipfel, äro av den allmänna art, att de ej behöva förut-
sätta någon direkt invärkan från det ena eller andra hållet. 
Däremot föreligga tydliga lån från Tyskland till Norden i de 
äldre former, som jag kallat »näktergalsstroferna». 

Huru man återigän skall betrakta de antagligen ur en dra-
matisk ringdans härstammande lösa strofer (se s. 167), vilka 
utgöra »dotterns» upprepade avslag till olika friare, torde ej vara 
så klart. Själva den danslek, ur vilken de uppkommit, har en 
synnerligen stor utbredning: i mer eller mindre varierande för-
mer kan den spåras så gott som över hela Europa. Men ej ens 
i de relativt nära liggande tyska arterna kan man se någon 
vidare likhet mellan de lösa stroferna ock lekens repliker. Detta 
är fallet endast i de svenska ock isländska varianterna. Härav 
att sluta skulle då de lösa stroferna snarast hava uppkommit i 
Norden ock sedan spritt sig till Tyskland. Men säkert är detta 
ej, ty även Tyskland kan hava ägt liknande former av leken, 
fastän de dött ut. Förhållandet är nämligen det, att den ifråga-
varande dansleken liksom andra sådana överallt annorstädes i 
Europa än i Skandinavien i nyare tid övergått till barnlek. 
Ock samtidigt har också den tillhörande dansen ofta försvunnit 
ock den ursprungliga karakteren mer eller mindre gått föilorad. 

Att närmare ingå på behandling av de enskilda fall, i vilka 
man kan antaga direkt invärkan av tyska enstrofingar på nor-
diska, är här överflödigt. Detta skall i sin tid bliva gjort i 
samlingen av svenska låtar. Såsom redan nog betonats, är det 
historiska sambandet ej av en speciell utan endast av en mera 
allmän natur, där det över huvud taget finnes. 

Det är sålunda de olika riktningarna vilkas identitet man 
har att uppvisa. Var dessa riktningars första upphov är att 
finna, torde kanske aldrig kunna fullständigt klargöras, emedan 
deras ursprung döljer sig i de tidevarv, dit den exakta histo-
riska forskningen icke når. 

Vid en jämförelse mellan exempelvis tyska ock nordiska 
former av enstrofig diktning bör man därför vända sig till de 
förhållanden, under vilka de framträda, d. v. s. till de danser, 
under vilka de exekveras. Här är det naturligtvis större ut- 
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sikter att kunna påpeka likheter än i fråga om de enskilda 
smådikterna, som alltid måste hava något mera efemert ock 
tillfälligt än den så att säga yttre ram, i vilken de infattas. 

Vid redogörelsen för den svenska låten har jag sökt visa, 
att den uppträder i förbindelse dels med ringdans, dels med 
pardans. Samma förhållande anser jag förefinnas med schnader-
hifpfeln. Dennas förbindelse med ringdans hava dock tyska 
forskare ock samlare ej framhävt eller observerat. Ock likväl 
synes mig saken synnerligen klar. Ringdansen, »ringelreihen», 
har, som förut yttrats, i Tyskland sjunkit ned till barnlek. 
Bland mängden av »ringelreihen» finnas ock sådana, vilkas 
täxt utgöres av en enda strof ock denna understundom med 
naturinledning, t. ex. följande (Böhme Gesch. d. tanzessI, s. 307): 

Rosmarin und thyrnian 
wächst in unserm garten; 
wer ein mädchen freien will, 
muss noch lange warten. 

Bland de tyska ringdanser, som numera äro barnlekar, 
finnas vidare sådana, som utföras alldeles på samma sätt som 
de svenska ringdanserna, med ett par i mitten. En »ringelreihen 
mit liebeswerbung und wahl» är t. ex. följande (Böhme a. a. 
I, s. 299): 

Es regnet auf der briicke, 
und es ward nass; 
ich hatte was vergessen 
und weiss nicht was! 
»Schönster schatz, komm' rein zu mir, 
sein keine schön're leut als wir» 
El ja freilich! -- 
Wer ich bin der bleib ich, 
bleib ich wer ich bin. 
Adje, mein kind! 

Utförandet sker så: »Ein kind steht mitten im kreise, der 
singend sich bewegt. Bei der stelle »Schönster schatz» erfasst 
(Beses kind ein zweites und tanzt mit ihm herum. Das zuletzt 
eingetretene kind bleibt nun im kreise stehen, und das spiel 
wiederholt sich beliebige mal». De fyra första raderna av 
täxten, alltså första strofen, träffas även med annan fortsättning, 
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ock om rästen av sången må anföras vad &MAE själv påpekar: 
»eberraschend ist die ähnlichkeit dieses tanzliedchens der kinder 
mit einem vor mehr als 300 jahren von der erwachsenen jugend 
gesungenen: 

Jungfraw in dem roten rock, 
kombt her zu mir! 
Es sein nit hilpscher leute hie 
dann ich und jr!» 

Det förefaller alltså ganska påtagligt, att till tyska ring-
danser av samma slag som de nyare svenska sjungits lyriska 
strofer, vilka jag ej kan skilja från de dikter, som i Tyskland 
numera gemenligen gå under namn av »schnaderhtipfel». 

Dennas samband med ringdans framgår också av andra 
omständigheter. Ett av de sätt, på vilka schnaderhtipfeln kan 
uppträda, är enligt en ovan (s. 19) anförd skildring det, att 
»die mädchen fassen einander um die htiften und schliessen 
einen ring; wer von den burschen dazu kommt, wird auch mit 
aufgenommen, und nun fångt man an unter allerlei tanzbewe-
gungen schlumperliedle zu singen». Här synes mig sålunda en 
återstod av ringdansen vara att finna. 

Slutligen kan anmärkas, att själva namnet rundå, som är 
det vogtländska namnet på schnaderhtipfel (runda's, ronda's 
enligt KÖHLER, Volksbrauch), väl ej kan vara annat än det 
franska ordet ronde, alltså »ringdans». 

Det andra sättet, på vilket schnaderhttpfeln använts ock 
som i senare tider förmodligen varit vanligare, nämligen att en 
person genom betalning till spelmannen förvärvat sig rätt att 
omedelbart före en solopardans uppstämma en melodi med 
schnaderhtipfeln som täxt, varvid spelmannen fallit in ock 
ackompanjerat, är en fullständig parallellföreteelse till det sätt, 
på vilket låtar ock polskor utförts i Sverge ock Danmark (se 
ss. 81, 88). 

Jag har hittils ej inlåtit mig på frågan om polskans eller 
över huvud taget pardansens ålder ock upphov, emedan denna 
fråga är synnerligen svårlöst ock de resultat, som möjligen 
kunna vinnas, osäkra. Att pardans förekommit i Tyskland' 
redan på 1300-talet, är emellertid ställt utom allt tvivel; ock 

Sv. landarm. XVI. 1. 	 14 
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likaledes är det ganska visst, att sådan dans redan varit »bond-
dans» i Sverge under förra hälften av 1500-talet. Utan att 
närmare ingå härpå skall jag endast i största korthet beröra 
några förhållanden i fråga om den pardans, som i Sverge utföres 
till låten ock i Tyskland till schnaderhiipfeln, enär dessa för-
hållanden hänvisa på ett gemensamt äldre grundlag ock därför 
kunna bidraga till kännedomen om de resp. dansernas upp-
komst. 

Med fördans menades i Dalarne den dans till låtmelodi 
ock tillhörande täxt, som utfördes av ett par ensamt före de 
andras dans. Sådan fördans omtalas också i Tyskland i sam-
band med schnaderhtipfeln. Ock där talas om »nachtanz» i 
betydelse av deras dans, som ej hava rätt till fördans. Detta 
bruk av orden »fördans» ock »nachtanz» är av gammalt datum 
ock får naturligtvis ej, såsom understundom sker, förblandas 
med den betydelse, ordet »fördansare» har vid tal om en person, 
som leder en långdans. I allra vidsträcktaste bemärkelse har 
ordet »fördans» enligt både tyska ock nordiska källor helt enkelt 
betytt den första dansen, som var en hedersdans, utförd av ett 
enda par. Men denna fördans skilde sig understundom även 
till arten från följande danser. En tysk skildring från 1594 
kan ge oss en föreställning härom (Böhme, Gesch. d. tanzes 
I, s. 84 f.): 

»Sie treten beide hedar, geben einander die hände und 
umfangen und ktissen sich nach gelegenheit des landes, auch 
wohl recht auf den mund, und erzeigen sich sonat mit worten 
und gebärden freundschaft, die sie vor langer oder kurzer zeit 
gewiinscht haben einander zu erzeigen. Darnach wenn es zum 
tanz selbst gekommen ist, halten sie erstlich den vortanz, 
derselbe gehet mit ziemlieher gravität ab. Denn in diesem 
nicht soviel ungebithrlichen tummelns gesehieht, wie in dem 
nachtanz zu widerfahren pflegt. Es kann aber in diesem vor-
tanz das gespräeh und die unterredung derer, die sich lieb 
haben, besser gebrauchet werden als in dem nachtanz. Dies 
aber haben sie gemein, dass die tänzer, wenn sie zum end des 
gemaches, in welchem sie tanzen, gekommen sind, wieder um-
kehren und sich zu beiden seiten, zur rechten und zur linken, 
so lang wenden und treiben, vorgehen und folgen mtissen, bis 
der pfeiffer aufhört zu spielen, und ihn geliistet ein zeichen zu 
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geben, dass der vortanz ausgetanzet sei. Darnach ruhen sie 
ein wenig, stehen aber nicht lange still. Sind es gute freunde, 
so reden sie mit einander von den dingen, die sie gern 
hören. Ist aber die freundschaft nicht so gross, so sclaweigen 
sie still und warten, bis der pfeiffer wiederum aufblaset zum 
naelitanz. 

In diesem gehet es was unordentlieher zu als in dem vorigen. 
Denn allhier des lauffens, tummelns, handdriickens, heimlichen 
anstossens, springens und bäurisehen rufens und anderer unge-
biihrlicher dinge, die ich ehren halber verschweige, nicht ver-
schonet wird, bis dass der pfeiffer die leute, die wohl gern, 
wenn sie könnten, einen ganzen tag also tollerweise zusammen 
liefen, dureh sein stillschweigen geschieden hat. Da hört man 
dann oft einen schreckliehen fluch fiber den pfeiffer, dass er viel 
zu bald den tkinz ausgespielet oder auch manchmal den tanz 
zu lang gemacht hat. Denn sie schämen sich aufhören zu 
tanzen, ehe und bevor der spieler aufgehört hat zu pf'eiffen. 
Die strafe wird ihm bisweilen auch zugelegt, dass er noch ein-
mal um dasselbe geld (wie sie reden) aufblaseu muss.» 

Sannolikt är detta sista uttryck mera än ett talesätt. Det 
åsyftar förmodligen vad vi känna från nyare tider i samband 
med låt ock schnaderldipfel: att spelmannen får betalt för varje 
särskild dans. Detta framgår ock av några föregående in-
ledningsord till den citerade skildringen: »Die deutsche allge-
meine tanzform bestehet hierinnen, dass nachdem bei den 
pfeiffern und spilleuten der tanz zuvor bestellet ist, der tänzer» 
0. S. V. 

Både »vortanz» ock »nachtanz» hava sålunda varit pardanser, 
men de hava dansats på olika sätt. De hava också haft olika 
takt. »Vortanz» har vanligen haft jämn takt, »nachtanz» trippel-
takt (understundom motsatsen), ock bäggedera i äldre tider 
sjungen täxt. BÖHME anför (a. a. II, s. 7 f.) två sådana tyska 
danser bestående av två delar i olika takt, den ena från 1513, 
den andra från 1544. Den senares täxt utgör två strofer, av 
vilka den förra är »vortanz», den senare »nachtanz»: 

La rauschen, lieb', la rauschen, 
ich acht nit, wie es get; 
ich hab mir ein bulen erworben 
in feyel vnd griinen kle. 
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Hastu ein buln erworben 
in feyel vnd griinen kle, 
so ste ich hie alleine, 
thut meinem hertzen we. 

Men den förra av dessa strofer, som för övrigt levat kvar 
till vår tid, har nu flere gånger upptecknats dels ensam, dels 
tillsammans med flere strofer i varierande former t. ex. från 
1535 (a. a. II, s. 9; Böhme Liederb. 179, 180): 

Lass rauschen, sicheln rauschen 
und Mågen wol durch das korn! 
Weiss ich ein meidlin trauren, 
hat iren bulen verlorn. 

Detta är sålunda en enstrofig dikt, en schnaderhttpfel, vilken 
tillsammans med en replik använts som täxt till vor- ock nach-
tanz. 

Ett ytterligart exempel, från 1710, träffas hos Böll» (a. a. 
I, s. 184). I Tiiringen sjöng man till en dans, som kallades 
»Kehraus oder Grossvatertanz», tvänne strofer. Första delen var 
»langsamer getretener tanz im 3/4  takt»; andra delen var »rascher 
springtanz, schneller rundtanz im 2/4  takt». Täxten till den 
senare lydde: 

Mit mir und dir ins federbett, 
mit mir und dir ins stroh; 
da sticht dich keine feder nicht, 
da beisst dich auch kein floh! 

En sådan dansform som den nu beskrivna har också funnits 
i Sverge. I Runa 1845, s. 42 finnes en skildring av en »brud-
dans» från norra Bohuslän: «Med denna dans, som motsvaras av 
höglorven i Vingåker, öppnas bröllopsdansen, först av brud ock 
präst, samt därefter av brud ock brudgum, varefter bruden 
dansar densamma med var ock en av laget. Utförandet är 
ganska enkelt. De två dansande göra, under det första 
vändningen spelas, en rund kring dansstugan, noga 
ställande stegen efter melodiens takt . . . Under den andra 
ock raskare vändningen dansas av de två vanlig släng-
polska, dock med steg, som äro för bohuslänningen egna.» 
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Musiken, som finnes återgiven i Runa, visar samma egen-
domlighet som tyskarnas vor- ock naehtanz: första hälften har 
jämn takt, den andra har trippeltakt. 

Att man en gång sjungit till dessa danser i Sverge som i 
Tyskland, ock att täxterna varit enstrofiga satiriska eller erotiska 
dikter, kan också bevisas. Den bohuslänska bruddansen mot-
svarades enligt beskrivningen av höglorven i Vingåker, ock 
denna senare dans har, såsom förut visats (s. 79), haft ord. 
Dessutom förekommer alldeles samma danssätt bland svenskarna 
i Estland, ock här råder det nämnda förhållandet i avseende 
på sång ock täxter. RUSSWUlat (Eibof. § 291) framställer Runö-
bornas bruddans sålunda: »Der bräutigam fährt dann die 
braut . . . . zum tanze, während welcher zeit man singt: 

Driekum nu g'lådeli! 
Bruggum stuår stuådeli; 
innerli åk ewinnerli 
bruggums skuåfar! 

Nun erst ist der tanz den tibrigen gasten gestattet.» 
Flere täxter anföras hos Russw. Eibof. § 312. 

Antydningar i samma riktning finnas ock annorstädes. I 
en förut (s. 82) anförd skildring heter det: »Spelmannen rör 
fiolen ock spelar upp en låt, men ännu släppes fröjden icke 
fria tyglar. Brudgummen skall först dansa tre lekar (polskor) 
med bruden» (i. s. v. 

Den första högtidliga dansen, »fördansen», har ursprungligen 
bestått i ett slags promenad parvis runt kring golvet, men torde 
sedermera på vissa ställen, såsom i Dalarne, hava ersatts av en 
långsammare kringsvängning på ett ställe, av för övrigt ungefär 
samma art som den därpå följande häftigare polskan. Att 
denna första promenad värkligen också kallats »fördans» hos 
oss som i Tyskland, framgår bland annat av en skildring 
i ett skillingstryek från 1700-talet (?) u. å., som under titeln 
Dans- och skuffmåla-Balker imiterar gammal lagstil. Ur denna 
må anföras: 	 • 

»§ 1. Nu är wälfågnad wärdens i högsta mått njuten och 
lekare komma in; gånge tå män i säte och qwinna å bänk; ej 
måge the therifrån upstå, förän börd theras kommer at dans 
wittja. Then som med brud eller wärdinna sino dansar, 
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göre thet med sedughet och betale 3 örtugar för hwarje 
omlopp. 

Nu spelas i wrå, och dans bjudes å golfwe; gånge 
tå först then tu, som kallad är 	 Tager lekman för- 
dansen af klerk i weisslo, warde aldrig mer dansbudin . . . . 

Nu är så wida kommit, at alle dansa tillika» 
o. s. V. 

Härav ser man sålunda även det, att betalning erlagts för 
fördansen. 

För att sammanfatta det föregående: det synes mig sanno-
likt, att såväl schnaderhfipfel som låt (eller polska) stå i samband 
med den vor- ock naehtanz, som faktiskt funnits såväl i Sverge 
som i Tyskland, ock vars spår kunna följas bakåt åtminstone 
till gränsen mellan medeltiden ock nyare tiden. I alla händelser 
har denna dans varit pardans ock som täxt haft enstrofiga ly-
riska dikter eller utvidgningar av sådana. 

Allra sist må några ord tilläggas om den åsikt, som tyske 
forskare hava beträffande den enstrofiga lyriska diktens ålder 
i Tyskland. DUNGER säger härom (i inledningen till sina 
Rundås): 

»Ueber das alter des schnaderhtipfelgesangs haben wir keine 
bestimmten nachriehten: man hat eben erst in nefierer zeit 
darauf geachtet. Dass aber diese liedehen nichts neues sind, 
sondern weit zurtick reichen in die alte zeit, daftir !Argt der 
umstand, dass sie ihrer natur nach tanzlieder sind; denn das 
singen zum tanze, welches in der neueren zeit fast ganz auf-
gehört hat, ist uralt. Nicht unwarscheinlich klingt eine ver-
muthung, die LUDWIG STEUB in seinen 'Wanderungen im baye-
rischen gebirge' ausspricht, dass nämlich die 'winileot', liebes-
lieder, welche zur zeit Karls des grossen den nonnen in den 
klöstern verboten werden mussten, und die 'psalmi plebeii' und 
'cantica rustica et inepta', gegen welche in alter zeit die geist-
lichkeit eiferte, nichts anders waren als derartige liedchen. 
Eines der ältesten uns bekannten schnaderhtipfin ist das von 
TOBLER aus dem jahre 1754 und zwar aus Appenzell mitgetheilte 
(Deutsche Mund. IV, s. 379). Es lautet: 



XVI. 1 	 SCHNÅDERlitTPFELNS ÅLDER. 	 217 

Minen, minen, minen ist en finen, 
hinecht will ich en inenlon; 
bis um niine, bis um zehne 
soll ihm's thörle offen ston.» 

Till åsikten om ålderdomligheten av den riktning, som 
schnaderhiipfeln representerar, hava flere tyske forskare på olika 
grunder slutit sig. Så BURDACH (ZfdAlt. 27, s. 343 if.), RICH. 
M. MEYER (ib. 29, s. 121 if.) ock BERGER (ZfdPhil. 19, s. 440 if.). 
På samma sida ställer sig ock KÖGEL (GPhil. II: 1, s. 170). 
Dessa författares åsikt om tillvaron av en erotisk eller satirisk 
folklyrik med improvisationens karakter redan före minnesänger-
tiden delar jag. Det är endast en sak som jag skall tillåta mig 
anmärka. Att inga dylika dikter från denna allra älsta period 
äro bevarade, är naturligt. Men å andra sidan är det mig 
omöjligt att förstå, varför den nyss anförda strofen ständigt 
skall framdragas såsom det älsta kända exemplaret av en 
schnaderhiipfel (så t.. ex. även hos G. MEYER, Essays s. 334). 
Enligt vad som framgår av de föregående utredningarna 
anser jag, att det finnes relativt gott om enstrofiga dikter 
från vida äldre tider, ock dessa äro ju också delvis kända 
som .dansrim. 

Många av de äldre isolerade stroferna äro ju dessutom 
till sin poetiska natur vida mer karakteristiska sclanaderhäpfel-
dikter än den sist anförda, i det att de äga naturinledning, 
som den nu nämnda saknar. Att de enstrofiga dikterna ofta 
sammanradats i äldre uppteckningar, är ju en företeelse som 
icke bör förefalla i minsta mån märklig, då man tydligen kan 
se, huru detta fortgår än i dag. Vad de svenska exemplen 
härpå angår, så är det i detalj visat, att så förhåller sig, 
ock förklaring däröver är lemnad. Förhållandena äro även 
i fråga om de äldre tyska sammanställningarna analoga med 
nordens. 

För fullständighetens skull kunde det kanske också hava 
varit önskvärt, att franska ock engelska smårim här upp-
tagits till jämförelse. Jag har sysselsatt Mig något med dem, 
men den litteratur, som varit mig tillgänglig, har ej haft några 
exempel att uppvisa, som det varit anledning att här fram-
föra. Några speciella lån från dessa håll synas åtminstone 
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svenskar ock danskar ej hava mottagit. Dansformerna åter-
igän kunna nog i vissa fall vara av fransk upprinnelse, men 
ett ådagaläggande härav är en uppgift för sig, vars behand-
ling ej varit behövlig för framställningen av vår enstrofiga 
folklyrik. 



Enstrofingens inflytande på 
konstdiktningen. 

Att den enstrofiga folkdikten, denna oansenliga ock undan-
gömda företeelse, ej lyckats tilldraga sig de bildade skaldernas 
blickar, så att den kommit till någon mera utsträckt använd-
ning som poetiskt mönster, är ganska förklarligt. Men så all-
deles utan inflytande har den dock ej varit, att man ej här ock 
där kan skönja dess spår. 

I Tyskland har schnaderhilpfeln imiterats av åtskilliga för-
fattare, som diktat på folkmål, ock dessa imitationer hava åter-
igän till en del gått ut ibland folket. Detta har nu visserligen 
ej haft någon direkt betydelse för den stora litteraturen, men 
även på denna har dock schnaderhäpfeln haft sin iuvärkan, 
nämligen genom HEINES diktning. Flere drag i denne skalds 
lyrik synas mig tyda på ett direkt samband med den folkliga 
enstrofingen. Icke blott hans rimkonst ock metrik är påvärkad 
av tysk folkdiktning i allmänhet, utan hans korta epigramma-
tiska stil tyckes vara en efterhärmning av den enstrofiga dik-
tens. BRANDES påvisar (Heinr. Heine, s. 96) »den uhyre for-
txttelse i HEINES stil. Det nye i hans lyriske stil er en aldrig 
för set sammentrfflngthed». 

I Norge ligga konstdiktning ock folkdiktning varandra 
ganska nära. Det är mer än vanligt svårt att där draga upp 
bestämda gränser, ock en oavbruten växelvärkan kan tydligt 
skönjas. Där har t. ex. 0. A. VINJE diktat i nystevets anda 
ock form. Den berömda erotiska visan i hans berättelse »Store-
gut» är i själva värket en rad av svetersdalska kärleksstev, så 
fyllda av dessas själ, att det utan kännedom om författaren 
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skulle vara omöjligt att i en större samline skilja ut dem. De 
två första stroferna må meddelas för att belysa mitt påstående: 

Den dag kjem aldri, at eg deg glöymer, 
for um eg sover, eg um deg dröymer, 
um nott og dag er du like nr, 
og best eg ser deg, naar myrkt det er. 

Du leikar kringum meg, der eg vankar, 
eg höyrer deg, naar mitt hjarta bankar; 
du stödt meg fylgjer paa ferdi mi, 
som skuggen gjeng etter son si. 

Också ha VINJES kärleksstev assimilerat sig med den övriga 
stevmassan i S2etersda1en ock reciteras eller sjungas utan känne-
dom om författaren, så som jag i flera fall konstaterat. I min 
samling äro de emellertid ej intagna. 

Utan att påpeka vad VINJE fått av det norska stevet fäller 
HENRIK J2EGER 	no. lit. s. 522) ett omdöme, som i detta 
sammanhang kan förtjäna att återgivas: »Hvis der er nogen for-
fatter han ligner, saa er det HEINRICH HEINE». 

På Island hava likaledes flera kända författare diktat im-
provisationer, bestående av fyrradiga dikter i rima-meter, som 
sedan levat även bland folket. Bland dem kunna nämnas HALL-
GRIM PETERSON (d. 1674), EGGERT OLAFSEN (d. 1768), JON THOR-
LARSSON (d. 1819), SVEINBJÖRN EGILSSON (d. 1852) m. fl. 

Vad Sverge angår, så har redan förut anmärkts, att låtens 
täxter ock poetiska stil ej utövat något synnerligt inflytande på 
vår konstlyrik. Vi hava gott om vissångare, som i ett humo-
ristiskt eller burleskt, sentimentalt eller idylliskt manér behandlat 
folkets liv sett ovanifrån; men för det sammanträngda, knapp-
händiga sätt, på vilket folkdikten själv oftast ger sina skildrin-
gar, hava de i allmänhet ej haft öga. Då de värkligen lyckats 
attrappera folkdiktens stil, har det alltid varit den episkt-
lyriska balladen de åsyftat, ej den rent lyriska låten. 

Det finnes från denna allmänna regel endast ett mera an-
märkningsvärt undantag, ock egendomligt nog är det en den 
franska smakens förkämpe som givit oss detta. En av OLOF VON • 
DALINS mäst kända visor, som också gått ut i skillingstryck i 
flera upplagor, är »Skatan sitter på kyrkotorn», av följande lydelse: 
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Skatan sitter på kyrkotorn, 
ock gåsen läggs i en gryta; 
ock den som har sig ett järtekorn, 
behöver därmed ej skryta. 

Lilla vän, kom tag i ring 
ock dansa golvet i splitter; 
gör inte narr av järtesting, 
jag känner bäst, var det sitter! 

Hiss upp segel, nu ha vi vind, 
jag vågar alltid på skutan; 
var tar sin, så tar jag min, 
ock stackar den, som blir utan! 

Havet svallar, ock skeppet far 
från Göteborg ock till Kina; 
ock den sin vän i tankar har, 
kan intet rasa ock flina. 

Fogeln sjunger i grönan lund, 
ock kvisten börjar att bära; 
jag tänker på var rolig stund, 
som jag lär få med min kära. 

Sätt dig neder i bara snön, 
så fryser du ej om pannan; 
om min ängel ej vore så skön, 
så toge jag säkert en annan. 

Denna dikt är en synnerligen lyckad imitation efter den 
svenska lyriska ringdansvisan, vars alla egenskaper DALINS dikt 
besitter: stroferna äga ej sammanhang med varandra; de hava 
naturinledning av den oförmedlade arten; hälften av strofen 
fylles av denna naturinledning, den övriga hälften av känslans 
direkta uttryck; metern är den typiska ringdansstrofens. Vissa 
av stroferna äro dessutom direkt kalkerade på folkdikter, så 
t. ex. fjärde strofen på en redan (s. 104) citerad låt: 

Skeppet kommer ifrån Köpenhamn, 
det går på vattnet det blanka; 
där man har sin järtlig kär, 
där har man alla sina tankar. 
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Strof 5 i DALINS visa påminner om en lät, som finnes i 

flera variationer, t. ex. 

Å lärkan sjunger, å göken gal, 
å gräse gror i gröna lunden; 
å vill du sova hos mig i natt, 
så skall du stryka dig om munnen. 

DALINS dikt är därför den mäst genuina folkvisa som någon 
svensk skald frambragt. 

Man skulle kunna tänka på BELLMAN såsom representant för 
folkvisediktningen inom konstpoesien; men från låten har han 
knappast fått någonting annat än det, som också många andra 
fått, nämligen rytmer ock melodier. 

Även i detta sista avseende är DALIN märklig såsom den 
där givit ett uppslag av den största betydelse. »Bland dem av 
hans herdakväden», säger WARBURG (Ill. litt.-hist. II, s. 38), »som 
avgjort tillhöra denna tid [1730-talet], äro att nämna två av de 
bästa, nämligen herdakvädet om Ce 1 ad o n , vilken finner en 
skatt, bröstar sig däröver, men då skatten visar sig vara fyra 
fyrkar, återfaller till sitt forna intet, vilken sång var utom-
ordentligt populär på 1730.talet ock sjöngs på en välbekant 
menuettmelodi, som sedan upptogs i Sinclairsvisan». 

Ursprunget till den melodi, som DALIN begagnade för »En 
Celadon gav fröjderop», är förut (s. 92) angivet. Det förefaller 
sannolikt, att melodien redan varit populär, då DALIN använde 
den till sin visa, ock kanske har den till ock med redan då 
kunnat betraktas som svensk låt. I skillingstrycken av visan 
har den nämligen fyrradiga strofer, vilket tyder på att man 
antingen sjungit halva melodien såsom i »Jag fattige lappman», 
eller att man ansett sig hava sjungit två strofer till hela melo-
dien såsom i »Haren ock hunden». Om strofen varit fyrradig 
eller åttaradig, har sålunda ingenting betytt, när dikten sjöngs. 
Det 	är denna analogi med de folkliga stroferna si sätt att för- 
binda sig med melodien som utgör grunden för min förmodan, 
att DALIN även i Celadonsvisan i fråga om rytm ock musik 
närmast byggt på folklig grund, ehuru innehållet för övrigt ej 
imiterar folkdikten. 

I de många visor, som sedermera skrivits efter denna rytm 
ock melodi, finna vi samma förhållande: än är strofen fyrradig, 



XVI. 1 	 INFLYTANDE PÅ KONSTDIKTNINGEN. 	 223 

än åttaradig; men i bägge fallen kan den sjungas antingen som 
»En Celadon» eller som Sinclairsvisan. Få melodier, om ens 
någon, hava spelat en sådan roll i den svenska diktningens hi-
storia. Den första visa, som efter DALIN tog upp hans form, var 
en ren imitation: »En Testylis gav fröjdeskri», tryckt många 
gånger, bl. a. 1736. Så kom Sinclairsvisan 1739, som gått ut i 
73 kända upplagor. Sedermera har BELLMAN använt melodien 
i flere visor, så t. ex. Fredm. sång nr 5. 

I halvstrofens form har ANNA MARIA LENNGREN diktat »Den 
lilla tiggarflickan» (»Den lilla tiggarflickan Nelli som nyligen 
mistat sin mor, sjunges som En Celadon gaf fröjderop», tr. 
bl. a. som skillingstryck, Gefle 1800). 

LEOPOLD har använt samma värsform som Sinclairsvisans, 
i »Svenska parnassens klago- ock svanesång till Pehr Enebom». 
Då denna dikt första gången infördes i Extra-Posten d. 31 jan. 
1795, angavs melodien vara: »Sist när på ljuvlig blomsterplan.» 
Efter denna LEOPOLDS dikt är återigän TEGNÉRS »Hammarspik» 
en direkt imitation. 

Slutligen hava en mängd visor av underordnat värde, van- 
ligen spridda som skillingstryck, framträtt i den ifrågavarande 
formen. 

Många polskor ock låtar hava på liknande sätt influerat på 
vår visdiktning. BELLMAN ock F. DAHLGREN hava använt polske-
melodier till sina värsifierade teckningar ur folklivet, den senare 
i stor utsträckning. Bland dem, som skrivit nya ord till de gamla 
dansmelodierna för att därigenom göra dem presentabla för en 
mera bildad allmänhet, märkas i synnerhet RICHARD DYBECK ock 
A. A. AFZELIUS. Den senares mäst kända alster i den vägen är 
»Näckens polska», men han har ock skrivit flera andra, såsom 
»Marbon», »Trindskallar ä vi allihopa» m. fl. Av denna sista 
visa är första raden äkta, men icke häller mer. 



Översikt över källorna. 

En allmän översikt över uppteckningar av skandinavisk folktradition 
erbjuder J. A. LUNDELL, Skandinavische Volkspoesie, GPhil. II, s. 719 if. 
En specialavhandling sådan som denna behöver emellertid en efter andra 
principer gjord gruppering av källorna, varvid även arbeten, som ej 
lemna några bidrag eller upplysningar, dock i någon mån böra medtagas, 
då ämnet ännu är obearbetat ock läsaren behöver veta, i vilken grad 
arbetsfältet är genomplöjt. 

En stor del av de svenska låtarna föreligger hittils endast i hand-skrifter, bland vilka första rummet torde intagas av metallarbetaren 
GUSTAF ERICSSONS uppteckningar från Åkers ock Rekarne härader i Söder- 

manland. Dessa föreligga utförligast i hskr. 	Statens historiska 
museum, vidare i hskr. tillhöriga Nordiska museet, vilka jag an-
vänt i Grundtvigs avskr. i Kgl. bibl. i Köbenhavn. 
Mera betydande bidrag lemnas också av 

P. A. SIVE, Gotländska Samlingar, hskr. i Uppsala univ.-bibl. Dessa 
samlingars rika innehåll gör alla SiVES av trycket utgivna arbeten 
för denna avhandling =härliga. 

CHR. WIEDE, Svenska Folkvisor, hskr. i Statens hist. mus. 
STEPHENS ock HYLTEN-CAVALLIUS, Svenska Folkvisor, hskr. i Kgl. bibl. 

i Stockholm. 
ANDREAS DALGREN (klockare ock organist i Tryserum 1809), Jullekar 

passade till Dans och TidsfOra'ri f för Ungdom och Sällskap, 
hskr. i Kgl. bibl. i Stockholm. 

RICHARD DYBECKS handskriftssamlingar i Statens hist. mus. 
Uppsala landsmålsförenings samlingar (f. n. i Studentkårens 

bibl.) i Uppsala. Häribland må nämnas: 
Danslekar m. m. från Aspeland, 
Folkvisor från Hjälmselyds socken, 
Folklekar från Garpenbergs socken i Dalarne, 
Folklekar från Irsta församling av Västmanlands län. 

Forts. till Nordl. Barnv., hskr. hos red. av Sv. landsin.; 
» , samlad av F. L. GRUNDTVIG i Clinton, 

Iowa, U. S. Å., hskr. i Nord. mus. 
A. I. ARWIDSSONS mskr. till Svenska Fornsånger i Kgl. bibl. i Stockholm, 

vilket ej göres överflödigt av den tryckta upplagan; innehåller 
samlingar från olika delar av riket. 
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Även i handskrivna vitterhetssamlingar från förra århundradet 
kan man finna hithörande exempel. För dessa hänvisar jag till själva 
samlingen av svenska låtar (Sv. landsm. XVI. 2). 

Slutligen kan jag nämna egna uppteckningar från Värmland, Da- 
larne, Skåne in. fl. 

Bland tryckta samlingar märkas först: 
A. I. ARWIDSSON, Svenska fornsånger, i synnerhet 3:dje b., Sthm 1842; 

täxter med musik. 
RICHARD DYBECKS på spridda ställen publicerade samlingar av låtar, mäst 

från Dalarne: 
Runa (4:o) Sthm 1842-50 ock Runa (folio) Sthm 1865-73. 

De i dessa båda sammelvärk förefintliga täxterna äro mästa-
dels även försedda med musik. 

Svenska folkmelodier, 5 hh., Sthm 1853-56. 
Svenska visor, 2 hh., Sthm 1847-48. 
Svenska vallvisor och hornlåtar, Sthm 1846. 

De tre sistnämnda arbetena äro huvudsakligen gjorda ur musi-
kalisk synpunkt, men med täxter ock täxtanmärkningar. -- Däremot 
höra Svenska gånglåtar ej närmast till den grupp, varom här är frågan. 

Auu. BONDESON, Från juls-We och lekstuga, Svenska folkdanser, Sthm 
1884 (hittils blott två häften); täxter ock musik. 
En mängd låtar förekomma jämte de ursprungliga barnrimmen 

m. m. hos 
J. NORDLANDER, Svenska barnvisor ock barnrim, Sthm 1886 (Sv. 

landsm. V. 5). 
Vidare finnas sådana i följande publikationer: 

FRED. BARFOD, Skånske fulelege (i Brage og I dun 2:det b., Kblni 1839). 
N. LILJA, Violen, en samling jullekar m. m., Lund 1841 (Julboken, 

Sthm 1865 är en senare, tillökad upplaga). 
A. J. Ståhl (pseud. för TE. ÖBERG), Filikromen, 9 hh., Sthm 1850-

65; musik ock täxt. 
Brage, poetisk almanack för alla år, Vestervik 1860. 

Ett eller annat bidrag lemnas ock av följande skrifter: 
Tullerikopp i dess nymodigaste klädning, Sthm 1773 (ströblad i Zetter-

strömska samt i Uppe. univ.-bibl.). 
V. CARLTIEIM-GYLLENSKIÖLD, Visor ock melodier, Sthm 1892 (Sv. landsm. 

VII. 7); täxter ock musik. 
LUDV. BORGSTRÖM, .Folkvisor upptecknade i Wermland och Dalsland 

under sommaren 1845, Kristinehamn 1875. 
EVA WIGSTRöM, Folkdiktning samlad i Skåne, Kbhvn 1880; andra sand. 

Gbg 1881. 
A. A. AFzEmus, Afsked af Svenska Folksharpan, Sthm 1848 (med 

musik). 
Nicolovius (pseud. för N. Lovkx), Folklifvet i Skytts härad i Skåne. 

Lund 1847. 
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HOFBERG, Nerikes gamla minnen, Örebro 1868 (med musik). 

EMIL ÖBERG, Folkvisor med melodier (i Bidr. till Söderml. äldre kultur-
hist. 1—VII, Strengnäs 1877-89). 

H. WERNER, Westergötlands Fornminnen, Sthm 1868. , 
MARIA FRYKFIOLM, Folkvisor från Vermland, Sthm [1854], täxter med 

musik. — Samma förts saml. Nya folkvisor från Östergöt-
land innehåller intet direkt hithörande. 

B. BERGIUS, Småsaker till nöje och tidsfördri f VIII, Sthm 1757. 
G. DJURKLOU, Föreningens för Nerikes folkspråk  verksamhet 1865 (i 

Ant. tidskr. II, 1869). 
— — Om vedernamn och känningsnamn (i Sv. Fornminnesför. tidskr. 

9:de b. 1896). 

Musikaliska samlingar, somliga med mer eller mindre till-
fälliga upplysningar om täxten äro: 
J. N. ÅHLSTRÖM ock P. C. BOHMAN, Walda svenska folksånger, folk-

dansar och folklekar, ny uppl., Sthm u. å. (danstäxterna oäkta). 
J. N. ÅHLSTRÖM, 300 nordiska folkvisor, Sthm [1878] (tidigare hos 

P. A. Huldberg 1855). 
A. G. ROSENBERG, 16o „polskor, visor och danslekar uppt. i Söderman-

land 1823-35, Sthm 1876. 
F. EGGELING, Nu är det jul igen, 8o svenska ringdansar och jul-lekar 

3:dje uppl., Lund u. å. (varje nummer med täxter, många i ori-
ginaluppt.). 

E. J. TUNSTEDT, Lekar och låtar, uppt. i Dalarne, Stinn 1891. 
K. BoHLIN, Folktoner från Jämtland, Sthm 1883 (Sv. landsrn. II. 10). 
[A. A. AFZELIUS ock 0. ÄHLsTuöm], Traditioner af Swenska folk-dansar, 

Sthm 1814-15. 
J. N. ÅHLSTRÖM, 220 Svenska folkdansar, Sthm u. å. 
J. A. HÄGG, 20 Gotlandspolskor, 2 hh., Sthm [1876]. 
[JUL. BAGGE], 46 polskor från Östergötland, Sthm [1879]. 
JUL. BAGGE, Svenska polskor, 1:a saml. fr. Gotland 3 hh., Sthm 1879-80. 

2:a saml. 24 Upplandspolskor, Sthm 1880. 
STOLPE, 20 originalpolskor från Gestrikland, Sthm [1881]. 

J. OLSSON, Femtio polskor från Vermland och Dal, Sthm u. å.. 
A. HALLIS, Polskor från Jämtland och Helsingland, Sthm [1883]. 
N. ANDERSSON, Skånska melodier, Sthm 1895 (Sv. landsm. XIV. 1, 2). 

Däremot innehåller dansken A. P. BERGGREENS, Svenske Folke- 
Sange og Melodier, ehuru en väl ock omsorgsfullt gjord bearbetning, 
ingenting egentligt nytt för en svensk forskare, som har att tillgå ur- 
sprungliga källor. Det samma gäller andra här ej nämnda samlingar. 

Utom Sverges gränser finnas på svenska upptecknade låtar i 
följande arbeten: 
C. RUSZWURM, Eibofolke oder die Schweden an den lasten Ehstlands 

und auf Runö, Reval 1855. (Jfr H. V[ENDELL], Saga, sång och 
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språk hos svenskarna i Estland i Album utgifvet af Nyländingar 
VII, 1878.) 

E. LAGDS, Nyländska folkvisor I, Helsingf. 1887; Nyländska folkvisor 
Helsingf. 1893. = Nyland, samlingar utpina af Nyländska 

afdelningen III, V a. [Jfr Alb. utg. af  Nyl. V.] 
W. FAGERLUND, Anteckningar om Korpo och Houtskärs socknar (i 

Bidr. t. känn. af  Finl. natur o. folk h. 28) Helsingfors 1878. 
För fullständigande av samlingen »Svenska låtar» hoppas jag få till-

fälle att senare taga del av J. 0. I. HANCKENS stora samling Folksånger 
m. m. från svenska Österbotten (se Förteckning öfver folksånger m. m., 
Vasa 1874-90). 	• 

De bästa upplysningarna om låtarnas förekomst ock natur, 
i synnerhet om den tillhörande dansen, lemnas i de redan nämnda hand-
skrifterna av ERICSSON, vidare av DYBECK ock ARWIDSSON; dessutom 
finnas spridda notiser i bl. a. följande arbeten: 
J. F. CARLSTRÖM, 75 lekar upptecknade på I700-talet, hdskr. i Kgl. 

bibl. i Stockholm; innehåller för övrigt nästan uteslutande lekar i 
modern bemärkelse: 

P. OSBECK, Beskrifning öfver Laholms Prosteri 1796 (i Hall. forn-
minnesför:s årsskr., Halmstad 1868). 

KNUT NILSSON LEN/BUS, Delsboa Illustrata, Sthm 1764. 
EWALD ÅHRLING, Carl von LiniAs Ungdomsskrifter, Sthm 1888. 
ABR. ABRAH:SON HOLPHERS, Dagbok öfzoer en Resa igenom Dalarne år 

1757, Wästerås 1762. 
G. CmLius, Berättelse om Tunaläns, Sefvede och Asbolands Hä-
raders Fögderie, Kalmar 1774. 

F. L. BORGSTRÖM, Berättelse öfver en resa i Wermland 1845, Kristine-
hamn 1875. 

E. M. ARNDT, Reise durch Schweden im Jahn 1804, Berlin 1806. 
FR. WiLH. V. SCHUBERT, Resa genom Sverige, Norrige m. m. åren 

1817-20, Sthm 1823. 
C. FORSSELL, Ett år i Sverige, Sthm 1827-35. 
S. ÖDMANN, Hågkomster från hembygden och skolan, 4 uppl., Örebro 1861. 
MAX. AXELSON, Vesterdalarne, dess natur, folklif och fornminnen, 

Sthm 1855. 
Nicolovius se ovan s. 225 (1847). 
G. DJURKLOU, Ur Nerikes folkspråk och folklif, Örebro 1860. 
[F. AROSENIUS], Beskrifning öfver provinsen Dalarne, 1-4, Fahlun 

1862-68. 
A. E. HOLMBERG, Bohusläns historia och beskrifning, 2 uppl., Örebro 

1867. 
A. T. SNÖBOHM, Gotlands land och folk, Örebro 1871. 
E. G. W., Gamla minnen från Delsbo och Bjuråker, Gefle 1893. 
ANNA KNUTSON, Kring majstången (i Vårt Folk, Sthm 1894). 

Se. landsm. XVI. 1. 	 15 
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Däremot lemnas inga eller högst oviktiga upplysningar av sådana 
för övrigt betydande arbeten som MAGN. ABR. SAHLSTEDT, Stora runa 
i Dahlom och Bergom Minnes-Döme, Sthm 1743; GASLANDER, Folk-
bruken i Wästbo härad i Småland (= F. WESTERDAHL, Beskrfning 
om Swenska Allmogens Sinnelag, Seder etc.), Sthm 1774; L. F. Rikkr, 
Beskrifning Ofver Ydre härad, Linköp. 1856-75. Av den övriga 
etnografiska ock topografiska litteraturen har jag dessutom åtminstone 
flyktigt gått igenom det allra mästa. 

Helt ock hållet eller nästan utan betydelse för kännedom om hit-
hörande arter av folkpoesi äro vidare t. ex. Småländska handskrifter, 
visbok från 1700-talet i Kgl. bibl. i Sehm, uteslutande avskrifter av 
skillingstryck; Svenska ordspråk eller ordsaghor, tr. av Meurer 1636; 
CHR. GRUBB, Penu proverbiale, Sthm 1678; vilka båda sistnämnda ar-
beten jag nämner, emedan i ett par danska ordspråkssamlingar förhål-
landet är ett annat. 

För studiet av de älsta hithörande poetiska företeelserna har jag utom 
ÅRWIDSSONS avtryck Samt E. G. GEIJER ock A. A. AFZELIUS, Svenska 
folkvisor, Sthm 1814-17; andra uppl. utg. av R. BERGSTRÖM ock L. 
HÖIJER, Sthm 1880 även använt själva handskrifterna, isynnerhet Visbok 
i 16:o i Kgl. bibl. i Sthm, samt A. NOREEN ock H. SCEICOK, /500-
och x600-talens visböcker, Sthm 1884 If. (1. Harald Oluffssons visbok, 
2. Bräms Gyllenmärs' visbok). 

I sammanhang härmed böra ock nämnas: 
BOLTE, Deutsche Volkslieder in Schweden (i Zf. vergl. Litt.-gesch. 

N. F. II, Berlin 1889). 
CLAUS MAGNUS, Historia de g-entibus septentrionalibus, Rom 1555. 

För musikhistoriens vidkommande äro använda isynnerhet: 
ÅBR. MANKELL, Musikens Historia, 2 bd, Örebro 1864. 

VALENTIN, Studien iiber die schzvea'ischen Volksmelodien, Leipzig 1885. 
GEORG GROVE, Dictionary of Music and Musicians 1—IV, London 

1879-89. 
An. LINDGREN, Polskemelodiernas ursprung (Sv. landsm. XII. 5), Sthm 1893. 

„ 	För givriga länders litteratur nöjer jag mig med att utan syste- 
matiskt bedömmande ock ordnande anteckna åtminstone största antalet 
använda handskrifter ock böcker: 
SVEND GRUNDTVIGS handskriftsamlingar i Store Kgl. Bibl., Kobenhavn, 

vilka bl. a. innehålla: 
huvudsamlingen av från alla håll sända uppteckningar, ordnade 

efter insändarnes namn, sign. Lbnr 1-17; 
avskrifter ur dessa av »Lege, Rim, Rernser» o. s. v. ordnade 

efter innehållet sign. Lbnr 104-110; 
- 	avskrifter ur 1500- ock 1600-talens visböcker, sign. Lbnr 34-43. 
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Dessa Grundtvigs sist nämnda avskrifter göra ett noggrannare genom-
gående av alla de gamla, till ett fyrtiotal uppgående danska visböckerna 
överflödigt. Dessutom är det måsta av deras innehåll nog tryckt, ock 
samma saker innehållas ofta i dem alla. Emellertid har jag genom-
letat följande i original: 
Anna Urops hdskr., Gl. Kgl. Saml. 793, fol.; 
Langebeks foliohdskr., Ny Kgl. Saml. 485 a, fol.; 
Anna juels hdskr., Ny Kgl. Saml. 815 a, 4:to; 
Dorothea Thotts hdskr., Thotts saml. 776, 4:to (stor folio) — alla 

dessa i Store Kgl. Bibi., Kobenhavn; samt 
Drottning Sophias visbok; K Dansk viskodex, folio, från omkr. 1600, sign. K. 15; i g1. bibl. i  
Dansk viskodex, folio, från 1641, sign. K. 9 	 Sthm. 

En del dansrim finnas ock hos 
BRÖCHNER (prost t 1839), Ordsprog, Talemaader, Rim m. m. fra 
den Ostlige Deel af Jylland, hdskr. i St. Kgl. Bibi., Kbhvn (Ny 
Kgl. S. 4:to 814c). 

H. F. FEILBERGS (i Askov) privata samlingar av folkuppteckningar, måst 
från Jylland. 

A. S. VEDEL, It Hundrede vduaalde Danske Viser, Ribe 1591. 
Tragica eller Gamle Danske historiske Elskafs Vjser, Kbhvn 1657. 
[P. Svv], 200 Viser, Kbhvn 1695. 
[B. C. SANDVIG ock R. NYERUP,] Levninger af Middel-Alderens Digte-

kunst, 1, 2; Kbhvn 1780-84. 
ABRAHAMSON, NYERUP og RtHBEK, Udvalgte danske Viser fra Middel-

alderen, 1-5; Kbhvn 1812-14. 
P. RASMUSSEN ock R. NYERUP, Udvalg af danske Viser fra Midten 

af det .r6:de fil henimod Midten af det .r8:de Aarh., Kbhvn 1821. 
S. GRUNDTVIG, Danmarks gamle Folkeviser, Kbhvn 1853-96. 

-- Danske Kcempeviser og Folkesange fra Middelalderen, Kbhvn 
1867. 

E. T. KRISTENSEN, Skattegraveren, Kolding 1884-90. 
— Det jyske almueliv I--V, Kbhvn 1891-93. 
— Jydske Folkeminder: 
Förste Saml. Jydske Folkeviser og Toner, Kbhvn 1871; 
Anden » Gamle Jyske Folkeviser, Kbhvn 1876; 
Tiende » 100 gamle jyske Folkeviser, Kbhvn 1889; 
Ellevte » Gamle Viser i Folkemunde (4:de S.), Kbhvn 1891; 
Niende » Sagn og overtro fra Jylland. Anden samlings anden 

afd., Kolding 1888. 
— .6ren Anholt i sagn og sea, Kbhvn 1891. 

J. M. THIELE, Danske Folkesagn 1-4, Kbhvn 1818-23. 
i C. MOLBECH, Danske Ordsprog, Tankesprog og Riimsprog af trykte 

og utrykte Kader, Kbhvn 1850. 
SV. GRUNDTVIG, Gamle danske Minder i Folkemunde, Kbhvn 1854-61. 
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JENS KAMP, Danske Folkeminder, Odense 1877. 
Fl. F. FEILBERG, Fra Heden, Haderslev 1864. 
— — Dansk Bondeliv i Vestjylland, Kbhvn 1889. 
Ride Ranke, Bo•rnenes Bog, Helsingör 1889. 
K. MeLLENROFF, Sagen, Märchen und Lieder der Herzogthiimer Schles-

wig-Holstein und Lauenburg, Kiel 1845. 
RASMUS HANSEN, Gamle Minder fra det syttende og attena'e Aarhun-

drede H, Odense 1883. 
JOH. STEENSTRUP, Vore folkeviser fra Middelalderen, Kbhvn 1893. 
TRO-ELS LUND, Danmarks og Norges Historia i Slutning-en af det 16:a'e 

Aarhundrede, Kbhvn 1879-90. 
Jon. Mim CORVINUS [= Ravn], Ex Rhytmologia Danica MS. Epitome 

Brevissima, Sor a3 1649. 
Ehuru utan synnerligt resultat, har jag också genomgått några histo-

riska samlingsvärk, t. ex. Danske Magazin ock Monumenta Historia 
Danice. 

För Danmarks vidkommande är 
A. P. BERGGREEN, .Folkesange og Melodier, 2:dra uppl., Kbhvn 1861-

71, en källskrift av gediget värde. Första bandet (Danske Folkes. 
og Mel.) finnes även i 3:dje uppl., Kbhvn 1869. 

JORGEN MOE, Samling af Sange, Folkeviser og Stev, Chra 1840. 2 
udg.: Norske Visar og Stev ved P. A. MUNOH, Chra 1848. 3 
udg. ved HANS Ross, Chra 1869. 	• 

— Samlede Skrifter, Kra 1877. 
M. B. LANDSTAD, Norske Folkeviser, Chra 1853. 
SOPHUS BUGGE, Gamle Norske Folkeviser, Kra 1858. 
Lauvduskar 1—II, Chra 1868. 
De norske studenters visebog-, Kra 1871. 
.Fedraheimen, eit Vikeblad aat det norske Folket Kra 1877-87 
L. M. LINDEMAN, .eEldre og nyare norske Fjeldmelodier 1—II, Chra 

1853-59 (musik med täxtanmärkningar). 
— Halvhundrede norske fjeldmelodier, Kra 1862. 

M. MOE, Indberetning om en Rejse tu l Telemarken (i No. Univ. og 
Skoleannaler 1880). 

M. HALLAGER, Norsk ordsamling, Kbhvn 1802. Jfr E. PONTOPPIDAN, 
Glossarium Norvagicum, Bergen 1749. (M. HALLAGERS Samling 
af Jule-Lege, Kbhvn 1796, innehåller blott lekar i vår bemärkelse.) 

R. MEJBORG, Landsbyskomageren Jonas Stolts Optegnelser, frit fra et 
Hdskr. i Nordiska Museet, Kbhvn 1890. 
Ytterligare skulle kunna nämnas några folklivsskildringar, t. ex. 

P. M. SSEGAARD, 1 Fjeldbygdene, Chra 1868; FREDRIKA BREMER, Strid 
och Frid eller några Scener i Norige, Stbm 1840, m. fl. 
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C. LYNGBYE, Fceroiske Qvader, Randers 1822. 
V. U. HAMMERSHAIMB, Fcereiske Kvader (i Ant. Tidsskr. 1849-51). 
— — Sjdräar Kvce5i, Kbhvn 1851; Faroske Kvader, Kbhvn 1855. 

CHR. SVABO, Fceröeske Kveair eller Gamle Kjempe-Sang-e samt Ruj- 
mur opt. 1781 og 1782, 3 band 4:o, hdskr. i St. Kgl. Bibi. i Kbhvn. 
Alla föregående uppteckningar äro samlade i SVEND GRUNDTVIG og 

JORGEN BLOCH, Foroyja Kvcedi Corpus Carminum .Foroensium, 15 band 
4:o, i St. Kgl. bibl. i Kbhvn (jfr SVEND GRUNDTVIGS og J. BLocHs Forosk 
Ordbog, Kbhvn 1877--88, 3 bd. stor folio i St. Kg!. Bibi. Kbhvn). 

Ur dessa arbeten öser: V. U. HAMMERSHAIMB, Forösk Anthologi, 
Kbhvn 1886-91. 

LUCAS JACOBSON DEBES, Femte et .Fceroa reserata, Kjobenhavn 1673. 

SV. GRUNDTVIG og J. SIGURDSSON, islenzk fornkvce5i, Kbhvn 1854-58. 
islenzkar Gdtur, pulur og Skemtanir, gefnar ut af hinn Islenzka 

B6kmentafj 
J6x kRNASON, Islenzkar Gdtur, Kaupmh. 1887; 
OLAFUR DAVI5SSON, islenzkar Skemtanir, Kaupmb. 1888-92; 
— — islenzkir Vikivakar og Vikivakakvce5i, Kaupmh. 1894. 

pORSTEINSSON Da. fl., Huld, Safn alPgdlegra /rada Islenzkra I —III, 
Reykjavik 1890. 

ABNORM:N JON (ABNORM JONSSON), Crymogyea rerum islandicarwrz, 
Hamburgi 1610 (även 1618). 

JOHANN ANDERSONS Efterretning-er om Island, Grönland og Strat Davis, 
Kbhvn 1748. 

EGGERT OLAFSEN, Reise zkiennem Island, Soröe 1772. 
UNO VON TROIL, Bref rörande en resa till Island, Upsida 1777. 
MAGNUS STEPHENSON, Island i det Attende Aarhundrede, Kbhvn 1808. 
GUEBR. VIGFUSSON, Corpus .Poiticum Boreale, Oxford 1883. 

L. A. V. ARNIM und CL. BRENTANO, Des Knaben Wunderhorn 
Heidelberg 1806-08. 

F. K. v. ERLACH, Die Volkslieder der Deutschen I—V, Mannheim 
1834-37. 

L. ERK und W. Luna, Die deutschen Volkslieder mit ihren Singweisen, 
2 Auft. Leipzig 1843. 

M. FIRMENICH, Germaniens Völkerstimmen 1—III, Berlin 1843-67. 
L. UHLArin, Alle hoch- und niederdeutsche Volkslieder 1—II, Stuttgart 

und Täbingen 1844-46. 
R. v. LILIENCRON, Die historischen Volkslieder der Deutschen, Leipzig 

1865-69. 
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FR. M. BÖHME, Altdeutsches Liederbuch, Leipzig 1877. 
K. SimaocK, Das deutsche Kinderbuch, Frankf. a. Main 1848. 
FR. ZIMMER, Volksthiimliche Spielli eder fiir Schule und Kinderstube ges. 

Quedlinburg 1879. 
H. DRAHEIM, Deutsche Rein:e, Inschri flen des 15 Jahrhunderts und der 

folgenden, Berlin 1883. 
W. SEELMANN, Niederdeutshes Reinzbiichlein, eine Spruchsammlung des 

16 Jahrhunderts, Norden und Leipzig 1885 (Drucke des Vereins 
filr Niederdeutsche Sprachforschung II). 

PII. WEGENER, Volksthiimliche Lieder aus Norddeutschland, besonders 
aus dem Magdeburger Lande und Holstein, Leipzig 1879. 

H. HANDELMANN, Volks- und Kinder-Spiele der Herzogthiimer Schles- 
wig, Holstein und Lauenburg-, Kiel-1862. 

H. FRISCHB1ER, Preussische Volksreime und Volksspiele, Berlin 1867. 
E. LEMKE, Volksthiimliches in Ostpreussen, Mohrungen 1884. 
E. H. WOLFRAM, Nassauische Volkslieder, Berlin 1894. 
L. GROTE, Aus der Kinderstube, Niedersächsisches Kinderbuch, 2 Aufl. 

Hannover 1872. 
ALEX. REIFFERSCHEID, Westphälische Volkslieder in Wort und Weise, 

Heilbronn 1879. 
M. SCHOLLEN, Volksthiimliches aus Aachen, Aachen 1881. 
J. H. SCHMITZ, Sillen und Sagen, Lieder, Spriichwörter und Räthsel 

des Eifier Volkes, Trier 1856=58. 
En. FIEDLER, Volksreime und Volkslieder in Anhalt-Dessau, Dessau 1847. 
J. A. E. KÖHLER, Volksbrauch, Aberglauben, Sagen und andre alle 

Ueberlief erungen im Voi gtlande, Leipzig 1867. 
H. DIINGER, Rundås und Reimspriiche aus dem Vogtlande, Plauen 1876. 
F. W. v. DITHFURTH, Fränkische Volkslieder mit ihren zweistimmigen 

Weisen, Leipzig 1855. 
E. METER, Deutsche Kinderreime und Kinderspiele aus Schwaben, 

Tilbingen 1851. 
— 	Schwäbische Volkslieder, Berlin 1855. 
FR. v. KOBELL, Oberbayerische Lieder mit ihren Singvoeisen, Mtinchen 

1871. 
Fiinfhundert Schnaderhiipfeln aus dem bayerischen Hochlande, Augs-

burg 1859. 
A. STÖBER, Elsässisches Volksbiichlein, Strassburg 1859. 
J. B. WECKERLIN, Chansons populaires de l' Alsace 1—II, Paris 1883. 

(Les Litt. pop. T. XVII—XVIII.) 
E. L. ROCHHOLZ, Alemannisches Kinderlied und Kinderspiel aus der 

Schweiz, Leipzig 1857. 
TOBLER, Schweizerische Volkslieder, Frauenfeld 1882. 

A. PETER, Volksthiimliches aus Österreichisch-Schlesi en, Troppau 1865. 
V. StIss, Salzburg:* sche Volks-Lieder, Salzburg 1865. 

J. G-. SEIDL, Innerösterreichische Volksweisen, Wien 1850. 
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ANT. SCHLOSSAR, Oesterreichische Cultur- und Literaturbilder, Wien 1879 
(inneh. bl. a. »Deutsche Lieder in Steiermark»). 

V. POGATSCHNIGG und E. HERRMANN, Deutsche Volkslieder aus Kärnthen, 
2 bd., Graz 1869-1870. 

J. HALTRICH & J. WOLFF, Zur Volkskunde der Siebenbiirger Sachsen, 
Wien 1885. 

K. FROMMANN, Die deutschen Mundarten (tidskrift), Nördlingen 1854-59. 
TALVJ (pseud. för T. A. L. von Jacob, verehl. Robinson), Charakteristik 

der Volkslieder gertnanischer Nationen, Leipzig 1840. 
WEINHOLD, Die deutschen Frauen in dem Mittelalter, Wien 1851. 

R. WAGER, Ueber Volkspoesie und Umdichtung, Barmen 1860. 
UHLAND, Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage, Stuttgart 

1865-72. 
W. SCHERER, Geschichte der deutschen litteratur, Berlin 1883. 
G. MEYER, Essays und Studien zur Sprachgeschichte und Volkskunde, 

Strassburg 1885. 
FRANZ M. BÖHME, Geschichte des Tanzes in Deutschland, Leipzig 1886. 

HEINR. HOFFMANN, Holländische Volkslieder, Breslau 1833 (= Hora3 
Belgicee, pars II). 

— — VON FALLERSLEBEN, Antzverpener Liderbuch vom Jahre 1544, 
Hannover 1855 (= Horas Belgiern, pars XI). 

J. F. WILLEMS, Oude Vlaemsche liederen, Gent 1848. 
M. A. BRANDTS BUYS, Nederlandsche Baker en Kinderrijmen, Te Lei-

den 1874. 
FL. VAN DUYSE, Oude Nederlandsche Liederen, 2 h., Gent 1889. 

BOB. JAMIESON, .Popular ballads and songs, Edinburgh 1806. 
Jos. RITSON, Northern Garlands, repr. London 1810. 

— A select collection of English songs, London 1813. 
A. CUNNINGHAM, Songs of Scotland, ancient and modern; London 1826. 
BOB. CFIAMBERS, The Scottish ballads, Edinburgh 1829. 
WILLIAM SANDYS, Christmas carols, London 1833. 
F. J. CHILD, English and Scottish ballads 1—VIII, Boston 1857-58. 
Biskop Percy' s Folio manuscript 	edit. by JOHN W. HALES and 

FREDER. J. FURNIVALL, London 1867-68. 
JAMES H. DIXON, Ancient poems, ballads and songs of the peasantry 

of England, 1846 (Percy Soc. LXII). 
F. W. FAIRHOLT, Satirical songs and poems on costume from the .23:th to 

the .r9:th century, London 1849 (Percy Soc. LXXXI). 
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J. B. KER, An essay on the archoology of our popular phrases ana 
nursery rhymes, London 1837. 

0. HALLIWELL, The nursery rhymes of England, London 1843. 
— — Popular rhymes and nursery gales, London 1849. 
Nursery rhymes, tales and jingles, 2 ed. London 1846. 
Euw. F. RIMBAULT, Nursery rhymes, London u. å. [1847]. 
[Rob. CHAMBERSJ Popular rhymes of Scotland, Edinburgh 1842. 
BOB. BELL, Ancient poems, ballads and songs of the peasantry of Eng- 

land, London 1857. 
W. CAREW HAZLITT, English proverbes and proverbial phrases, London 

1869. 
G. F. NORTHALL, English folk-rhymes, London 1892. 
CHARL. SOPH. BURNE, GEORGINA F. JACKSON, Shropshire folk-lore, Lon- 

don 1885-86. 
W. WELLS NEWELL, Games and sangs of american children, New York 

1884. 
En samling, som jag ej lyckats få se, är ROUTLEDGE, National 

Nursery Rhymes, London u. å. 

0. L. B. WOLFF, Alranzoesische Volkslieder, Leipzig 1831. 
BARTSCH, Altfranzösische Romanzen und Pastourellen, Leipzig 
1870. 

GASTON PARIS, Chansons du XF:e skcle, Paris 1875. 
E. ROLLAND, Recueil de chansons populaires, Paris 1883-87. 
DU MERSAN, Chansons et rondes enfantines, Paris 1846. 
M:me CELNART, Nouveau manuel complet des jeux de sockte, Paris 1867. 
M:me DE CHABREUL, Jeux et exercices des jeunes filles, Paris 1881. 
E. ROLLAND, Rimes et jeux de l'enfance, Paris 1883 (Les Litt. pop. 

T. XIV). 
(Societ6 d'ArclAologie Lorraine), Poisies populaires de la Lorraine, 

Nancy 1854. 
A. DURIEUX et A. BRUYELLE, Chants et chansons populaires de Cambresis, 

Cambrai 1864-68. 
A. COMBES, Chants populaires du Pays Castrais, Castres 1862. 
D. ARBAUD, Chants populaires de la Provence, Aix 1862-64. 
DE PUYMAIGRE, Chants populaires recueillis dans le Pays Messin, Metz- 

Paris 1865. 
ACHILLE MONTEL et Louis LAMBERT, Chants populaires du Languedoc, 

Paris 1880. 
PAUL SABILLOT, Littlrature orak de la Haute-Bretagne, Paris 1881- 

82 (Les Litt. pop. I). 
J. F. BLADÅ, Polsks populaires de la Gascogne, Paris 1881-83 (Les 

Litt. pop. V—VII). 
J. FLEURY, Littdrature orale de la Basse-Normandie, Paris 1883 (Les 

Litt. pop. XI). 



XVI. 1 	 ÖVERSIKT ÖVER KÄLLORNA. 	 235 

E. H. CARNOY, Littlrature orale de la Picardie, Paris 1883 (Les Litt. 
pop. XIII). 

L. DECOMBE, Chansons populaires d' Ille-et-Vilaine, Rennes 1884. 
[L'Abbtå Foul], Potsie populaire landaise, Inigmes, dictons, proverbes etc., 

Dax 1890. 
L. PINEAU, Le folk-lore du Poitou, Paris 1892 (Contes et chansons 

pop. XVIII). 
CHARLES NISARD, Des chansons populaires chez les Anciens et chez les 

.Frawais 1—II, Paris 1867. 
A. JEANROY, Les origines de la poisie lyrique en France au moyen eke, 

Paris 1889. (Jfr GASTON PARIS' anmälan i Journal des Savants 
1892.) 

W. SCHEFFLER, Die Französische Volksdichtung und Sag-e, 2 bd, Leipzig 
1884-85. 

PAUL LACROIX, Moeurs, Usages et Costumes au Moyen age, Paris 1871. 
Les FrarKais paints par Eux-Mkmes, eneyolophlie morale. T. II, III: 

Provinee ; Paris 1841-42. 

B(AILLEux) et NEJARDIN), Chansons et potisies Wallonnes, Läge 1844. 
ALEY. DESROUSSEAUX, Moeurs populaires de la Flandre fran(aise, 2 bd, 

Lille 1889. 

PAUL HEYSE, Italienisches Liederbuch, Berlin 1860. 
J. CASELLI, Chants populaires de l' Italie, Paris 1865. 

TIGRI, Canti popolari toscani, Firenze 1869. 
C. NIGRA, Canti popolari del Piemonte, Torino 1888. 

SCHUCHARDT, Ritornell und Terzine, Halls 1874. 

ÅKE W:SON MUNTHE, Folkpoesi från Asturien (i Språkvetenskapl. Säll-
skapets i Upsala förhandl. 1888-1891), Upsala 1891. 

CHR. FR. BELLERMANN, Portugiesische Volkslieder und Romanzen, Leip-
zig 1864. 

G. H. F. NESSELMANN, Littauische Volkslieder, Berlin 1853. 
K. ULMANN, Lettische Volkslieder, ilbertr., Riga 1874. 
L. HAUPT und J. E. SCHMALER, Volkslieder der Wenden, Grimma 1841. 
WACLAW ZALESKI, Piesni polskie i ruskie, deutsch, Leipzig 1833. 
W. VON WALDBKÖHL, Slazvischc Balalajka, Leipzig 1843. 
W. GERHARD, Serbische Volkslieder, 1—II, Leipzig 1828. 

Sv. landsm. XVI. 1. 	 16 
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S. KAPPER, Gesäng-e der Serben, Leipzig 1852. 
ANASTASIUS GUN (psevd. för A. A. AUERSPERG), Volkslieder aus Krain,. 

Leipzig 1860. 
AUG. Dozow, Chansons populaires bulgares, Paris 1875. 

H. NEUS, Ehstnische Volkslieder, Reval 1850. 
KERTBENY, Ausgewählte Ungarische Volkslieder, Darmstadt 1851. 

JULIEN VINSON, Le folk-lore du Pays-Basque, Paris 1883 (Les Litt. 
pop. XV). 

N. QUELLIEN, Chansons et danses des Bretons, Paris 1889. 
CROFTON CREKER, The popular song-s of Ireland, London 1839. 
H. R. MONTGOMERY, Specimens of the early native poetry of Ireland, 

Dublin 1846 (Percy Soc. XXVII). 

D. CRANZ, Historie von Grönland, Leipzig 1765. 
G. vow DLIBEN, Om Lappland och lapparne, Sthm 1873. 
GEORGES BOUSQUET, Japan, öfvers. af  A. STUXBERG, Sthm 1892. 

W. SCHERER, Poetik, Berlin 1888. 
CL. WILKENS, Poesien, en .Fremstilling- af Poetikken, Kbhvn 1893. 



Årgången 1887: 
!VII. 2. Huskurer ock signerier från Ångermanland, af E. MODIN. 

27 h1VII. 3. Getapulianare, af N. SJösTaAND. 
Om svensk aksentuering, af A. Kock. 

28 h.1 	Södra Luggudemålets ljudlära, af N. OLANI. 
29 h. VII. 4. Gåtor från Norra Vadsbo, af P. A. SANDEN. 
30 h. Bih. II. 2. Bröms Gyllenmärs' visbok. 

Årgången 1888: 
31 h. VIII. 1. Vandringar i Skåne ock Bleking, af E. WIGSTRÖM. 

j VI. 3. Lule-socknarnas person- ock ortnamn, af E. 0. NORDLINDER. 
32 h.1VI. 5. Folketymologier, af A. NOREEN. 

VI. 6. Degerforsmålets ljudlära, af P. ÅsTaöm. 
33 h' {VI. 	Smärre meddelanden, s. 101-220. 

j VII. 1. Lefnadsteckningar, s. 3-40. 
34 h.1VII. 5. Lapparnas sommarlif, af 0. P. PETTERSSON. 

Årgången 1889: 
35 h. VI. 7. Fört. öfvet svenska dopnamn af K. ock S. NORRMAN. 
36 h. VII. 8. Småplock, af J. NORDLANDER. 
37 h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E. S. 5-196. 

I
X. 1. Ordlista öfver Vätömålet, af A. SCHAGERSTRÖM. 
X. 3. Bidr. till svensk ordforskning, af A. KOCK. 

38 hl X. 	4. Växlingen 1: é i forngutniskan, af A. KOCK. 
131. 5. Sprogkårt over Sonderjylland, af H. V. CLAUSEN. 

Årgången 1890: 
3.9 h. X. 	2. Åsboinålets ljudlära, af G. BILLING. 

1VII. 6. Visor upptecknade i Bleking, af S. TEIOMASSON. 
40 h. VII. 9. Åländsk folktro, af L. T. RENVALL. 

VII. 11. Härjedalens fäbodar, af S. ÖBERG. 

JV. 6. 41 h IV. 7. 
42 h. VIII. 2. 

(XII. 1. 
43 11. ),XII. 2. 

IXII. 7. 

Årgången 1891: 
Medeltidsberättelser, af G. CEDERSCHIÖLD, s. 97-155. 
Bärgsmanslif i början af 1800-talet, af E. BORE. 
Allmogeseder i Rönnebärgs härad, af E. WIGSTRÖM. 
Burträskmålets grammatik, av J. V. LINDGREN. H. 1. 
Gamla Karlebymålet, av K. J. HAGFORS. 
II-omljudet i fornsvenskan, av A. KOCK. 

Årgången 1892: 
(VII. 1. Lefnadsteckningar, s. 41-57 med tit. 

44 h. •V.11. 7. Visor ock melodier, af V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD. 
IVII.10. Hälsingesägner, av V. ENGELKE. 2:a saml. 

45 h. X. 6. Personnamn från medeltiden, af M. F. LUNDGREN, s. 3-86. 
46 h. XII. 3. Kökarsmålets ljud- ock formlära, av A. KARSTEN. 

47 h. IX. 1. 
h.  (XII. 5. 48 'XII. 6. 

{XIII. 2. 
XIII. 3. 

49 h' XIII. 4. 
XIII. 5. 

50 h. XIII. 6. 

Årgången 1893: 
Folkminnen, af H. & E., s. 197-308. 
Om polskemelodiernas härkomst, av ADOLF LINDGREN. 
Alundamålets formlära, av G. BERGMAN. 
Degerforsmålets formlära, av P. ÅSTRÖM. 
Sekundära nasalvokaler, av N. BECKMAN. 
Om behandl. av a framför rt, av E. WADSTEIN. 
Till läran om n-omljudet, av E. WADSTEIN. 
Sverges sista häxprocess, av E. FRIES. 



Årgången 1894: 
(XIII. 1. Lidmål, av K. H. WALTMA 
1XIII. 7. Bohuslänska folkmålsdikter 

51 h  )XIII. 8. Om några svenska ord, av 
1XIII. 9. De östskand. folknamnen hos 
I XIII. 10. Kardegille. Av Eva WIGS' 

1.I.. Akcentueringens invärkan på 
52 h.1Bih. II. 3. Barbro Bandrs visbok. 

1.Bih. II. 4. Per Brahes visbok. 

Årgången 1895: 
53 h. Bih. I. 3. Om Allmogen i Wässbo härad, af GASLANDER. 

JXI. 1. Om folksagorna, av A. AHLSTRÖM. 
54 h. 1XI. 3. Finska lånord i östsv. dialekter, av R. SAXEN, s. 5--100. 
55 h. XIV. 1 81 2. Skånska melodier, musik ock danser, av N. ANDERSSON, 

s. 5-132 ock 1-34. 

56 h. X. 6. 
(XI. 2. 
XI. 5. 

I  XI. 6. 
57 h.1XI. 7. 

iXI. 8. 
9. 

(X. 10. 

Årgången 1896: 
Personnamn fr. medeltiden, af M.F. LUNDGREN, 9. 87-166. 
Värmländska ordspråk, ordstäv ock talesätt, av E. H. LIND. 
Smålandslagens ljudlära, av E. BJÖRKMAN. 
Medeltidsordspråk, av E. WADSTEIN. 
En folksägen från n. Skåne. Af A. STILLE. 
Studier i svensk grammatik, av A. KOCK. 
Allmogespråkets ordförråd, av A. SMEDBERG. 
Skogsbyggarlivet i Edsveden, av A. KULLANDER. 

Årgången 1897: 

58 h 
{XI. 3. Finska lånord i östsv. dialekter, av R. SAXEN, 9. 101-278. 

. XI. 4. Från Delsbo, av A. HJELMSTRÖM. 
59 h. XV. 3. Alfabet för Jämtland och Härjedalen, av H. WESTIN. 
60 h. XVIII. 2. Skuttungemålets akcentuering, av K. P. LEFFLER. 

Årgången 1898: 
61 h. VIII. 3. Folktro ock sägner, av E. WIGSTRÖM, s. 5-84. 

XV. 5. }list. bidrag till svensk formlära, av A. KOCK. 
62 h.XV. 6. Om formerna ba(d)stu, förstu, ret(d)stu. Av E. HELLQUIST. { 

XV. 7. Om folkets hushållning i BolIebygden, av A. E. 
63 h. XVI. 1. Enstrofig nordisk folklyrik, av R. STEFFEN. 
64 h. XVII. 1. Relation om Lapparnes Lefwarne, aff SAMUELE RHEEN. 

Stockholm, 1899. Kungl. Boktryckeriet. 

N. 
samlade av FRANS BUSCK. 
AXEL KOCK. 
Jordanes, av L. F. LÄFFLER. 

Ta ÖM. 
sv. vokalisation, av A. KOCK. 


