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Kg]. Bibliotekets visbok i 8:o är använd af Arwidsson och 
citeras af honom med WB (undantagsvis ett par gånger EB). 
Enligt Arwidssous företal till band I (s. vi) hade den »nyligen», 
det vill förmodligen säga omkring 1830, blifvit »omhäftad» och 
innehöll »uppteckningar, förut förvarade i ett grönmåladt perga-
mentsomslag, samt andra af lika format, som funnits lösa i 
spridda bundtar». En blyertsanteckning med Klemmings stil å 
frampärmens insida framkastar, på grund af hvad som meddelas 
om färgen, den gissningen, att den ursprungliga samlingen till-
hört Aschanwus, och upplyser i öfrigt, att s. 83-86, som nu 
saknas, uttagits »emedan de tillhöra ett isländskt stycke af 
sex blad, skrifvet 1641». 

Boken är nu bunden i skinnrygg och papperspärmar„ Rygg-
titeln En rijsebook är, såsom framgår af Geijer-Afzelius 
251, lånad från det tidigare bandets WijseBook. De olika partier, 
som nu ingå i bandet, växla i höjd mellan 14,7 och 16,5 cm. 	 'g 

Bredden är ungefär 10 cm. Bandet är icke skuret, men vissa 
partier klippta i kanten med sax, så att rader och bokstäfver 
delvis gått förlorade. Från och med s. 87 äro bladens hörn 
afklippta (upptill ha dock några undgått denna klippning). 
Pagineringen, som blott förekommer på högersida, är gjord 
efter den nya bindningen, sannolikt af Arwidsson, och med 
samma stil äro öfver de olika styckena hänvisningar gjorda till 
Geijer-Afzelius' och Arwidssons upplagor.  

Bandet innehåller nu följande partier: 
1) 16 blad, paginerade 1, 2 (rättadt till 3), 4, 5, 7, 9, 11 

o, s. v. till och med 29. S. 1—[14] bilda ett lägg med 8 blad, 
s. 15—[30] ett d:o med likaledes 8 blad. Partiet är för sig 
fullständigt. 
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2) 3 blad, s. 31—[36], jämte partiet 7 de niinsta i hela 
bandet, nötta och delvis trasiga. De två första bladen hänga 
ihop i ryggen. Fragment. 

8 blad, s. 37—[51 b], medelstora, i ett lägg. I margi-
nalen, som är jämförelsevis bred, stå siffror vid de fyra första 
visornas början: 9 (därunder 4 öfverstruket), 8, 7 (därunder 2 
öfverstruket), 6. Fragment. 

4 blad: ett opagineradt [s. 51 e och d], så s. 52 och 
en opaginerad sida, så s. 53-55 samt en sida [56] blank; i 
ett lägg. Versraderna äro här skilda. 

3 blad, s. 57—[62], med nedre delen af s. 61 och hela 
s. [62] blanka; de två mellersta bladen i ett lägg. Motbladet 
till det första bladet är bortskuret. 

4 blad s. 63—[70], i ett lägg; 2/3  af s. 69 och hela s. 
[70] blanka. Litet format. 

2 blad, s. 71—[74], sammanhängande, innehållande blott 
en visa. Mycket litet format (jfr 2). 

4 blad, s. 75—[82], i ett lägg; s. 75— förra hälften af 
s. 79 med ganska tarflig piktur, därefter annan, något bättre 
hand. Nedre delen af s. [82] är blank. 

7 blad, s. 87—[96] och 99—[102], i ett lägg. Mellan 
s. [94] och 95 är ett blad bortskuret. S. [88]-95 äro af gammal 
hand paginerade 16-22 öch 25 	s. 87-91 äro versinitialerna 
sirade med f. d. röd färg. Med samma färg äro verssiffrorna 
skrifna å s. 91 och hade troligen först varit skrifna å före-
gående sidor, ehuru de sedan ifyllts med svart bläck. Visan 
å s. 93—[94] är skrifven afdelad i versrader. Å s. 95 stå 
blott tre rader upptill, öfverstrukna. Med s. 99 börjar ny hand 
med annat bläck; s. [100]—[102] åter annan hand med annat, 
blekare bläck (senare rättelser med annat bläck) och versraderna 
afdelade; nedtill å s. [102] åter ny hand. 

-10) 11 blad, s. 103—[124], de tio första bladen märkta 
med romerska siffror (I—X) upptill till höger. Mellan s. [120] 
och 121 är ett blad bortskuret. S. 121 är blank. Följande 
sida innehåller ett register, hvaraf framgår, att ursprungligen 
funnits 14 visor, bland hvilka nu slutet af den 7:de samt hela 
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8:de, 9:de och 10:de samt 12--14 saknas, under det att den 
11:te fyllers. 123—[124]. De fyra första bladen (s. 103—[110]) 
bilda ett lägg och äro nedtill klippta en centimeter kortare än 
de följande bladen. De sju följande jämte det bortskurna bladet 
bilda ett lägg. 

4 blad, s. 125—[132], bilda jämte ett mellan s. [130] 
och 131 bortskuret (på båda sidorna skrifvet) blad samt ett d:o 
bortskuret efter s. 132 ett lägg. S. 131 innehåller blott en 
lekanvisning (nedre hälften tom); s. [132] är blank. 

1 1/3  blad, s. 133—[136] med ett till synes blankt bla 
mellan dem bortskuret; ha afdelade versrader. 

5 blad, s. 137—[146], bilda jämte tre därefter bort-
skurna blad ett lägg. S. [146] är blank. Dålig piktur. 

2 blad, s. 147—[150], genom klistring förenade med 
en fals af följande. »Drifven» piktur. 

1 1/3  blad, s. 151—[154], det sista på baksidan blankt. 
Med en omviken fals äro de fästa vid de föregående. Dålig 
piktur. 

2 blad, s. 155—[158] med blott fyra rader på sista 
sidan. Mycket tarflig piktur. 

2 blad, s. 159—[162] med blott en rad å sista sidan. 
Från och med s. 125 är ett och annat blad numreradt med 

blyerts. Kanske ha de följande partierna tillfogats vid ombind-
ningen omkr. 1830. 

Att döma af stilarna härstamma de olika partierna från 
mycket olika tider. Så t. ex. äro partierna 2 och 3 säkert ej 
yngre än 1600-talet — 2 möjligen från 1500-talet — medan 
t. ex. 1 och 4 mycket väl kunna vara skrifna på 1700-talet. 

1 fråga om återgifvandet i tryck ha följts samma principer 
som vid utgifvandet af föregående delar. Att här mera detal-
jeradt ingå på de många olika, partiernas grafiska egendomlig-
heter skulle förmodligen ej vara af något egentligt gagn. 

Genom förbiseende har den yttre pagineringen i första 
arket kommit att blifva 1-16 i stället för 111-116. 
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33 	Ebbe skienekte den långe dagh 
både Miödh och wyn, 
hwar den gång han på Bruden sågh 
runne honom tährar.på kind. 

34 	Däth lyder så fast åth afftonen 
at Bruden skulle gåå tu l säng, 
Ebbe och lyten Lucie 
the giorde sit tahl så länge. 

35 	Thet war Ebbe Skamelssen 
leder Bruden op för låffts broo, 
Minnes i lyten Lussa 
J låfwade mig edher troo 

36 	All den troo Jag låfwade Eder, 
den gaff iag eder Broder: 
J alla the dagar iag lefwa må, 
will iag eder wara för Moder. 

37 	Jag fäste eder ey tu l moder, 
ey heller tu l min Swära, 
ytan at wara min Fästemö 
och så min hiertelig kiera. 

38 	Thet war Ebbe Skam inelsson 
han sit Swerd vthtrog, 
thet [war] lyten Lucie 
hon vnder hans fötter dogh 

39 • 	Thet war Ebbe Skammelsson 
han springer i Stufwan ihn, 
han war så wreder i hougen 
och draget Swerd vnder skind, 

6 
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Nu haar Jag fölgdt tin Brud i säng, 	 40 
at hon skal intet drömma, 
och weta skal tu min Broder 
iag skal tig intet glömma. 

Thet war Peder hans broder 	 41 
han swarade honom så brått: 
Så gierna wil Jag tig vnna 
at sofwa nähr Bruden i Natt. 

Thet war Ebbe Skammelsson 	 42 
tog tu l sin brune brand, 
och thet war Peder hans broder 
han dödde för hans hand. 

Så högg han sin Broder ihiähl 
	

43 
och en sin Nährskylde Frände, 
och thet war Ebbe Skammelsson 
han måste åth Skogen bortryinma. 

Hans Fader fick sit Bahnesåhr, 	 44 
hans Moder miste sin hand, 
förty träder Ebbe Skamnielsson 
så mången willd stig öfwer land. 

Thet war Ebbe Skammelsson 	 45 
han springer på sin häst 
nu måste han åth Skogen rymma 
och Skogen skyler honom bäst. 

Thet war Ebbe Skammelsson 	 46 
han gick sedan tu l Smidje by, 
ther låter han slå sig ringar af Jern 
och alle wore the ny. 
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47 	Däth war Ebbe Skammelsson, 	 69 1  
låtte Jernslå bodhe händer och länder, 
så wil han Pelagrims reeser gå, 
och försohna sina Synder. 

48 	Däth war Ebbe Skammelsson 
han låtte jernslå sina händer, 
där sutte dhe så långan tydh 
tu dess dhe sielff sprunge sönder 
Förty träder Ebbe Skamelsson så mången Stig will. 

18. 
 

Her Nils och Vnge herr Tydeman 
	 71 

dhe wore twå Stallbröder Såte 
den lefde aldrig i werlden tul 
dheras wänskap åtskillja måtte. 
H Nils och Vnge H Tideman. 

 
Der tienar en Jungfrw i drotningens Hoff, 
heter Jungfru Jngeborg, 
H Nils och Vnge II Tideman 
bähra för henne stoor Sorg. 

 
Dee lade sig et Stalbröders lag, 
i otta wintrar och Sju, 
dhet skulle ingen i werlden weta 
mehr ähn dhe begge tu. 

1  Större delen af s. 69 samt hela s. 70 äro blanka. Å s. 71 börjar 
ny hand. 
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[72] 

 
Dee leggia sig et Stalbroders lag 
dhe wille dhe diuren beta, 
dhe ryda sig vth om en Midsomars morgon 
och finge dhet dhe effterleeta. 

 
Dee ryda sig om kyrkor och Clostre 
dhe toge inte Messan tu l giömma, 
dhe settia sig ned och tahlas wid, 
och seya hwar andra sine drömmarl. 

 
J nat drömbde iag min steen stufwa bran, 
och stod i liusan loge, 
dher inne bran min kiera Moder 
och den iagh haar kierast i houge. 

 
Och iag drömbde at min Sadelgiord brast 
och iag wardt slagen tu l Jord 
och bort så lopp min gode häst 
igenom dee Rosenskogar. 

 
Så ryda dhe lytet bettre fram 
igenom dec gröne hagar, 
för dem loph en lyten hind, 
dhe tänchte skulle want en hare. 

73 	 9. 
För dem lopp en lyten hind, 
dec mente skulle want en haare, 
dhet war ey annadt ähn den lede Sathe 
som lekte för begges deres skade. 

1  Hdskr. drommar. 
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10. 
Så ryda dhe sig lytet bettre fram 
igenom dee gröne lunder, 
Så hastigt föll dem en Trätt[a] emellan 
om begges deres höök och hundar. 

11 
Jag wil q achta dig så god 
at iag will med dig trätta, 
du äst ey annat ähn frille Sohn 
och Jag af kong!. Slächte. 

 
Jag wil ey achta dig så god 
at iag wil vthgiuta dit blodh 
du äst ey annat ähn frille barn 
och iag af kongl. blodh. 

[74] 
Är iag ey annat ähn frille Sohn 
dheraf haar iag ingen Skam, 
aldrig skal iag tilbaka stå 
i marken der du ryder fram. 

 
Är iag ey annat [ähn] frille Sohn 
giör iag migh ey deröfwer harm, 
Så haar [iag] fört Baneret om i Marken 
der du ey thorde fram 

 
Så ryda dhe lytet bettre fram 
vnder dec gröne lyder, 
deth war stoor ynke at see vppå 
alt huru twå Stalbröder stridde 
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Dhen ene fick sit Bahne såhr 
den andre blef slagen tu l Jorden, - 
bort så loph hans gode häst 
igenom dee Rosenskogar. 

 
Dhen ene han fick et döde Såhr 
den andre föll strax tu l Jorden, 
dhet hade dhe för sit öffwerdådh 
at dhe förachtadt Guds orde . 
Her Nilss och Vnge H. Tydeman. 

19. 

75 	Stölz Marita går j höga löfft, 	 1 
nu uille uy alla, 
sina 1  dottrar tre wächer 2  huri 1  
te ädele jumfrur rika. 

j standan nu up mina dottrar tre, 	 2 3 

nu uele ny alla ganga4, 
skullen i till Laga5  kiörka gå 
te ädle junfrur rika. 

1  Sista bokstafven uppfriskad med yngre bläck. 
Så ändradt från något annat. 

3  Verserna äro i handskr. införda i följd utan ny rad, men verserna 
2-5 antydas genom i den fortlöpande texten insatta siffror. 

4  Denna rad skrifven med yngre bläck öfver följande, dels under-, 
dels öfverstrukna ord : te adle junfrur rika, nu wille 

5  Skrifvet med yngre bläck öfver kikna (understruket). 
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suarade tål then 2  y[n]gsta, 
wy uelle e 3  alla gonga 4, 
wy gångom ey uthan oss lyster 5, 
the adle junfrur rika. 

te satte sigh på senga stod, 
nu wille uy alla gonga 6, 
te fletta (sigh) huars annars gula lockar' 
te adla junfrur rika. 

5 
	

te klädde 8  på sigh sina silkesserker 2  
DU uille uy alla gonga 6, 
te uore uell femten junfrurs uerk 
te adle junfrur rika. 

6 
	

te kläde p .
a

10 sigh ten kiortelen plå 
nu wille wy alla 
tett röda kullet j huariom trå 
te adle jumfrur rika 

rett som te komme sigh [nide på" skogh 
nu wille uy alla 
så" mötte tem te röffuare tre 
te adle junfrur rika 

1 Skrifvet med yngre bläck öfver utstruket nu 
2  Först skrifvet te 
8  Änelradt från nu uelle uj)- 

Senare tillsatt öfver raden, men så åter utstruket. 
5  Ändradt med annan hand från uj gå/n om uy ISYStotn 

6  Senare tillsatt öfver raden. 
7  ar senare tillsatt. 
8  Rättadt från klade 

Rättadt från silkeserker genom att ett s tillskrifvits öfver raden. 
10 Hdskr. klade pa 
n Hdskr. pa 
12  Hdskr. sa 

[76] 
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Hillemot junfrur tre 
nu wille uy alla 
huart wt skullen' j gånga 
te adle junfrur rika 

tå nu äre uy komnes j frå uegne 
nu wille ny 3  alla 
tu l gierna kiörka skulle uy gå 
te adle junnfrur rika 

willen j uara uollerrauiff 4  
eller willen j mistas edert onga liff 
te ädle junfrur rika 

först uore te uollerrauiff 
nu wille uy alla 
och sedan lotte te sitt onga liff 
te adle jumfrur rika 

te lade teras huffuodh wid en stog 
nu wille uy alla 

77 	te hogge teras hoffuod i frå teras krop 
te adle junfrur rika 

så tage te teras silke sarker 
nu wille uj alla 
te lade tem. j sina roffuare ueskor 
(nu wille) te adle jumfrur rika 

1  Hdskr. skullem 
2  Hdskr. komme 
3  Första strecket i u saknas. 
4  Hdskr. -uid 
5  Hdskr. nni sta 
6  Hdskr. -uidh 
7  Hdskr. sa 

8 

9 

lo 

11 

12 

13 
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14 	så taga te teras röda gull 
nw wille uy alla 
så bleffue teras ueskor fölle 
te adle jumfrur rika 

15 	wandrade te så" lenge 
nu uille uy alla 
(ter te) så 1  komme te 2  frem till uegne 
te adle junfrur rika 

16 	te kommo sigh i Toresa gård 
nu wille uj alla 
toresa hustra wtfore tem stödh 
te adle junfrur rika 

17 	Hillemott onga (lift) wir 
nu uille uy alla 
willen j uara wår4  uollerrauiff 
te adle junfrur rika 

18 	willen j uara wår4  uollerrauiff 6  
nu wille uy alla 
tre silke serker giffue uy är 
te adle junfrur rika 

19 	(nu) finge iag nu te serker sid 
nu wille uy alla 
wist soffue iagh hos eder alla tre 
te adle junfrur rika 

Hdskr. sa 
2  Skrifvet öfver raden med samma bläck. 
3  Hdskr. widh. 
4  Hdskr. wid. 
5  Hdskr. uollerrauidh. 
6  Helger. uollerrauid. 

[78] 
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de satte sigh på senga stock: 
n: v: v: 
så fletta the huars annars gula lock: 
d: ä: 

[80] 	 de klädde på sigh sina Sylke serker: 
n: 
derpå war wel femton jungfruer werk: 
d: 

De klädde på sigh sina kiortlar blå: 
n: 
det röda gullit i huarje trå: 
d: ä: j: r: 

När de komme sigh mit på skogh: 
n: v: 
Så komme dem tre röffuare emot. 
de: 

Hillemot, hillemot jungfrur bålla: 
n: 
Huart hedan wth då skole i gånga. 
d: ä 

Suarade då den yngsta: 
• n: v: alle 

och wy skole gånga till kyrke: 
d: ä: j: ri. 

Antingen wele i wara wår wollar wyff: 	 10 
eller j wele mista eder wnga liff 

Welen i oss med wollom taga: 	 11 
n: v: a. 
det skole wy för wår fader klaga 

1 Eldekr. Suårade 

7 

8 

9 
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12 	Wy passe icke på tin fader, eller frende.i 
wy skole hugga eder i Stöcke sönder 

13 	De hugge dem aff wid Börcke stock:: 
der då sprunge pre käller wp : 

14 	Så toge de af dem både kläder och gull 
der air bleffue deras skreppor full 

15 	Sådan wandrade te så lenge: 
n: v: 
at the om sider komme till wenge: 

16 	De ginge sigh j Törissar gårdh 
wthe fru meritha för dem står 

17 	Höre du fru mertha huad jagh seger digh 
wilt tu kiöpa nogra kläder aff mich 

18 	 Dem haffuer jagh efter Min Moder erfft 
både gul kjortlar och Silke Serek 

19 	När fru Mertha fick de kläder see 
Då gjorde det hennes 2  hierta stor vee 

20 	Fru naertha går j höga3  lofft 
Töris j wenge då wecker hon wp 

21 	Jagh weeker eder Töris af Sömne 
ty här ära kompne tre röffuare gröme 

22 	Det monde mith hierta sära wereka 4  
Hoss dem finner jagh mina döttrars serker 

1  Hdskr. möjligen frender 
2  Hdskr. hemes 

tidskr. hoga 
Eller mereka 

81 
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Töris han gånger j Stuffuan in 	 23 
med et dragit suerd wnder sin skin 

[82] 	 Först hugh han j hell then äldsta: 	 24 
n: 
Och sedan hogh han then yngsta: 
d:.ä: j 

Melingen later han en liten stund leffua 	 25 
Ty han wille aff honom.  tiender wetha 

Huadan då äre j kompne: 
n: v: v: 
eller huart då wele j gånga: 
d: ä: j. 

Det haffue wy sport så lenge: 
n: 
wår fader hether Töris j wenge: 

Töris han Suartnade som en jord 
gud nåde migh för gerningh jagh haffuer giorth 

21. 

871 
	 rögda tigh thu christen Brud/1 

9 enioth thin herra 2, Och gudh// 
e../ för handen är hanz nåde, 

SOM thigh Proplieterna spåde; 

1 S 83-86, d. v. s. två blad, saknas numera. 
2  Lidskr. väl icke herrå, utan herra med plump över a. 

26 

27 

28 

1 
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gszianna heder, och äre, 
skall thenna wår konuna i wara. 

2 
	 Es' n åsz[n]inna honom 2  Bar, 

som thig enn herre är, 
hanz prål är ganska ringa, 
dogh kunde han döden tuinga, 
gszianna heder, och ära, 
skal thenna wår konu[n]gh 1  wara: 

3 
	 y, ack wth afr thin pauelun och see, 

then gladelig thydende, 
här kommer3, äronez konung, 
gled thigh thu syonz drötni[n]g 
gszianna häder och äre, 
skal thenna wår konungh wara: 

Man är sactrnodig och from, 
Både J sinne 4  och modh, 
salighett ha-Eliter han att föra, 
thett skal hanz Brud thillhöra: 
Oszianna heder och ära, 
skall thenna w k 

5 
	

Sett wp 2  then porthen thin, 
thy Christus will thai [tigh] Ju, 
han actar tigh att gesta, 
thin salighett thill thett Besta, 
oszianna heder, och ära, 
skall t. w. k. w. 

1  Hdskr. har ett u med tre staplar. 
2  Hdskr. houOutOM. 
3  Hdskr. komner 
4  Hdskr. sime 
5  w bar fått en stapel för mycket. 
6  lidskr. har siffran 16. 

[886] 
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gitrygh quistar på hanz wegh, 
och spar thin kleden ey, 
Beken honom wppenbarligh, 
thy werden hon är farligh: 
gszianna heder, ock' ära, 
s. t. w. k. w. 

'Thin Barn deygelige och små, 
skolle giöra lyka så, 
thett ganska folk thill hopa: 
skolla högt siunga 2  och ropa: 

szianna heder och ära, 
skal thenna wår konung 2  wara: 

Amma. 

22. 

!ghen signade dagh som wy nu 3  seem, 
aff himelen 4  ned thill osz komma% 
han lyser för osz ju lengre och mer, 
osz alla thill glediä och froma, 
Gud låte osz ey [i] dag ske, 
huarken last skam el/er wåda: 

Then signade dag then signade thidh, 
wår herre hans födelse thima, 
doch kom thett liusz aff hirnelen Ned, 
så wit öffuer werden att skina, 

1  Skrifvet öfver raden. 
2  n har blott en stapel. 

u (eller n) har fått tre staplar. 
4  Hdskr. hinnelen 
5  Hdskr. komna 

6 

2 
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thett lyser för osz ju lenger och mer,- 	 891  
osz alla thill gledie och froma: 

gud faderz son och then helige and, 
medh alla sina 2  engla skara, 
Beuare3  osz J dag och J alla stund 4  
från alskionz dieruulenz nåda, 
för all then affuund 4  han thill oss bär, 
uårt liff och siel thill fara 

If hett heliga korz wår herre han Bar, 
för wåra synder och ey för sina, 
thett sätter jagh emellan dieffuulen och migh; 
jagh menar hanz werdiga pino, 
Thett blodett som vpå korsett ran, 
thett slecker wth syndene mina; 

(em alla the trä J werdene ära, 
löff gräsz, och sand, wppå haffsenz grund, 
och hade the mål. och kunde the talla, • 
och sjunga med Engelsenz stempna: 
dogh kunde the aldrig thil fyllest loffua, 
Jesu maria son then Rena, 

Nhen lisle fugel. han flyger så högt 
	

[90 
att wedrä Bär wnder hanz wingar, 
thett [är] ful ondt med lithen maktt, 
mot höga 6  Bergen att springa, 
the strömar thee rynna7  så frögdelig, 
wp wnder the gröna lunder: 

1  I Eldskr, ändradt från 17. 
Hdskr. sirna 

3  Hdskr. beu uare 
4  n med blott en stapel i hdskr. 
6  Hdskr. 18. 
8  Hdskr. hoga 

Hdskr. rymna 
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Dagen han är ju aldrigh så lång, 	 7 
man skall ju afftonen wentha, 
liffuet thett endez med dödsenzl tuång, 
Ehuem thett will rett Att Beten kia, 
wy Bliffua wth föst, och dören göriz trång, 
osz följer ingen ända; 

Whett giffue nu gudh wy haffue så tient_ 
J werdene wäl thill måtå 
när werden 'hon haffuer osz sin Back thill went 
att wy mista ey gudz nåde: 

8 

¥är wy skolle thill wårt fädernesland, 
och skylliaz wid thetta älende, 
thå Befaller jagh min sid l wthinnan gudz hand, 
J himelen glädie att senda, 

912 	Gudz faderz son och then heliga and, 
giffue wårt måll en godh enda: 

Am men. 

23. 

Ign dulci iubilo, 
wy &unge och haffue goth mod, 
thy wår hiertanz glädie, 

liger 3  jn principio, 
som solen är wprwnen, 
matriz (gre) in gremio, 
alfa esz et o, 
alfa ess et 0: 

1  Etdskr. dodsenz 
2  Hdskr. har dessutom 19. 
3  er (ger?) bortskuret. 

9 

[1] 
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[2] 	 0 Jesu paruule, 
eptter tigh är mig stor we, 
styrck 1  mig J mitt sinne, 

puer optime, 
giönom nåder thin e, 

princeps glorie, 
trahe me post te, 
trahe me post te; 

{3} 	 Patris caritas, 
matris lenitas, 

wy wore alla förlorade, 
per nostra crem ina, 
nu haffuer osz gud förwerffuat, 
cmlorum gaudia ; 
eya wore wy ther, 
eya wore wy the[r] ; 2  

[4] 	 3;0).j sunt gaudia, 
ingestedtz mer ther, 
ther som änglanar siunga, 
nona cantica, 
ther som sielanar springa, 
Regis in curia 
eya wore wy ther, 
eya woro wy ther: 

men: 

1  Tidskr. stryck 
2 r bortskuret. 
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24. 

[92] 1 	 Trösta gud thäm allä 	 1 
som sigh glade giöra 
och them som gud y på kalla, 
them will han gierna höra, 
Gud singne them som glader är, 
Herrän christus ware honom när: 

För then samma saeken skull 	 2 
käre broder lille, 
thu skenck migh thenna skålen ful, 
thett är Bon danz willia, 
gud signe et[c] 

Thenna skålen thoma, 	 3 
kommer thill min nästa, 
thu lätt henne' Jgen Bekomma 3, 
med thett öle Bästa, 
gud s. t. s. g. är, et[e] 

För then samma sacken skull, 
Thu tag thenna skåll med äro, 
them Bör osz altid tacka, 
som osz sådant giöre, 
gud signa then som glader är, 
Herrän christus ware Honom när: 

Ammen. 

' Tidskr. 20. Ordet Gillevisa är tillskrifvet med blyerts af ny baud. 
3  tidskr. heme 
3  Hdskr. Bekomna 
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25. 
En wisa om gudz sonn 

och hansz wellgerningar 
Emotth meniskionn: 

1 	Jag wetth itth Blomster är lustiga och fyllt, 
thett mon migh weil Behag[ha] 2  
Thett blomstrett älskar jagh aff hierta och synn, 
wthan all skenn, 
För alla Blomster andrä: 

Thett blomstrett är 3  thett Helige ordh, 
som gudh osz haffuer giffuitt, 
Thett lyser giönom thenn mörka portt, 
Her och på all ortt 
alltt thill thett ewiga Liffuett: 

3 	Han är wegen och then retta dör, 
sanningen och så liffuett, 
Thenn ånger för sina synder här giör, 
och icke tuifflar, 
Honom warder synden thilgiffuin : 

4 	Han säger sielff kommer thill mig här, 
I alla som syndare äre, 
Jag will epter iders Hiertans bäger, 
som en Broder kär, 
Ider wederquekia och Läre: 

Hdskr. äfven 21. 
2  ha bortskuret. 
8  Hdskr. ar 

Hdskr. 22. 

931  

[94]4 



212 	1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 	 102 

Thett skeer giönom Hans sacrana ent, 	 5 
som Han osz med sin pine, 
Haffuer förwerffuat giffuit och skien[k]t, 
Och aff nåde Bätenck[t], 
Att wy måge Ilaffue Liffuet : 

Hnilke äre the medell god, 	 6 
ther igiönom wy nåde Bekomma', 
och få i trone styrke och mod, 
så och kerlighetz Bodh 
Fulkompn e osz thill froTe : 

Thetta haffuer gud osz meniskiom 
	 7 

wppenbaret på Jordericke, 
Att wy igiönorn christum Hans sonn, 
J Himmels tronn, 
Måge ärffua Hinamelricke; 

Wy tacke tigh Herre Jesu christ, 	 8 
giönom 2  thin Bytra pina, 
Att (wy) tu för osz döder worden List 
Herre Jesu christ 
Vick ey ifrånn oss rnedh nadher thina 

Amen 3  : 

i Hdskr. Bekonma 
2  fldskr. gionom 
3  Ordets nedre del bortskuren. Före och efter ordet rester af något 

ornament. 
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26. 

1 

Om förgängelighett: 	 [9611  

Al
ltingh som på Jordhenne ähre, 

möödhe 2  osz och3  tuingha, 
ärh dågh wndher sollene, 
slem fäferigh och Ringha, 
som änn 4  Röck3  wårtt leffuerne är6, 
kan här snartt försuinna, 
verdhen som vy haffue kär, 
giör osz alla Blindha; 

'2 
	 Ogatt hierta, hugh, och sinne 7  

ähre obehändige(ligh)8, 
I thett goda mörk och Blindha 9, 
thill dhett vrånga vändher, 
Ingen dragher J Il[i]erta Jnn, 
thetta vårtt älendha", 

1 	95 (i hdskr. äfven signerad 25) är tom, så när som på följande 
öfverst å sidan stående, öfverkorsade rader (jfr str. 4 nedan): 

markar äta kiötett wp, 
'Sene. Benu och tändher. 
Allt thu satter thill that Hop, 
går J 

2 öö rättadt från något annat. 
3  Rättadt från något annat (med annat bläck). 
4  ä ändradt till E(?) • 
5  R ändradt från något annat. 
6  Tillsatt öfver raden med annat bläck. 
7  Hdskr. sime 
8  Först skrifvet obehändig 
9  Först skrifvet Blindhä 

1° Först skrifvet älendhä 
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Hiuletth Löper snart om kringh, 
döden ärh alles ända': 

Arme 2  mann J mykin Nödh, 	 3 
sägh mig thine tanckar, 
huadh will du medh Gullett Rödh, 
som du sammann3  sanckar, 
Menar du thett vara er nödh, 
Jtt föruaratt anckar, 
Nej när thu äst Hädan dödh, 
Jtt annat Byttä vanckar: 

Siälenn Jfrån thinom krop, 
Jn till pinon lendar, 
alltt thitt kosz och samman Lopp, 
Byta thina frendher, 
Marckar ättha köttett wp, 
sener, Benn, och tänder, 
alltt thu sätter thill titt Hop, 
oiår J annars hendher. 

99. 	 Hustrun och thin käre barnn, 	 5 
som ärhe medh sorgen skencte, 
Jfrå sinom') grått och harm, 
åter° thill gledien läncthe 7  
Hustrun, tager en annan man, - 
thett thu alrig tenckte, 
altt thett goda brukar hann, 
som thu Henne skenckthe. 

1  Hdskr. anda 
2  Rättadt från Armö 
3  Hdskr. samnann, 
4  Hdskr. äger åtminstone numera intet med 97E-98:1 signeradt blad. 

Med s. 99 börjar möjligen ny hand. 
5  Skrifvet med annat bläck öfver ett utstruket thinom eller thiiine. 
6  Skrifvet öfver ett utstruket Jn 
7 e ändradt från a. 
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Barnen som thig vore kär, 
taga gulle Röda, 
alf them ästu snarliga, 
glötnder med the död[a], 
the glädias med them som glade ärhe, 
vthann sorg och Möde 
aff thett gosz och peninger, 
haffu[a] ther sin närha: 

Viltt thu Reslig vara klock, 
och thett goda lära, 
haffuer thu dogh alrigh nog, 
ther thu kan tig nära, 
haft' J allom thinom hug, 
spar thän häder ock ärhe, 
christi ord och Salomons bok: 
giffua tigh thenn Lära 

A mmen 

27. 

[1] 
	

J
agh will läre migh skriffua, 

%wo 

J wärldenne 2  ther jagh ähr 
Ångest och sorg 5  bortdriffua 
Altt både fler och när 

eya 4  klaffel' . tu äst så ondt en gäst 
alls then stund tu s äst migh näst 
lät s. fara 
Ty iagh haffuer thett funnit 6  så, 
Att iag må frögder fåå, 
lät S: fara 

1  Här börjar nytt bläck (och möjligen ny hand). 
2  Hdskr. wärldemne 
3  8krifvet öfver raden. 
4  Åndradt, med annat bläck, från ej,'. 

Tillokrifvet med annat bläck. 
8  Hdokr. funnit 

[ I 00]' 
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Ondtl är honom kärleck lära, 	 [2] 
thenn ey karm före sinn ord, 
thett kostar hans häder och ähra, 
ther hann sitter tu l bord, 
eya 2  man finner så mångens Man, 
Som sin 4  ord Ej rett föra' kan, 
1. s. f. 

Huart klafferenn seer en quinna, 	 [3] 
Att talla wid en Mann, 
honom tencker6  så j sitt' sinne, 
Och säger hann Elsker8  henne, 
eya 2  ville nu hwar man tenckas medh, 
thå talade ingen illa om migh, 
lät" s fare" 

101 	 Jngenu skall '2  thett besinna, 
tu l hum nu' står '3  Min" aht, 

	 [4] 

' Ändradt, med annat bläck, från om. 
2  Ändradt, med annat bläck, från thy (?). 
3  Skrifvet med annat bläck öfver utstruket ond en 
4  Ändradt, med annat bläck, från något annat. 

EY rett föra skrifvet med annat bläck öfver utstruket wäll 
göma(?). 

6  Skrifvet med annat bläck öfver utstruket tyckez. 
7  Tillskrifvet med annat bläck öfver raden. 
8  Skrifvet med annat bläck öfver utstruket liger när, 

Ändradt, med annat bläck, från ey. 
1° Hdskr. låt 
" ville . . . fare skrifvet med annat bläck nederst på sidan i st. f 

utstruket: 
klaffer tu äst så ond en gäst 
Ehuart tu sitter migh näst 
Lätt sorgenn fara 

12  Skrifvet, med annat bläck, öfver raden i stället för något annat, 
som förut stått, likaledes öfver raden. 

13  tå ändradt, med annat bläck, från något annat. 
14  Ändradt, med annat bläck, från nu och ännu ett annat ord. 
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huad thett Mann eller quinna, 
Jag haffuer thett För Jngen sacht 
era' Ehuart tu äst så tenckt På migh, 
så (th) vet thett och iagh gör så tigh, 
1 s f 

Man skall sig wäl bätenckia, 
För än han sätter sigh nidh 2, 
Thet willia honom falskhett 2  skenckia, 
Thett är så klafferens sed, 
Eyas mången recker migh fram 4  sin hals, 
Hans mun han leer, hans hierta 5  ärh falskt 6. 
lat sorgen fare 

Skogenn och sommars tida, 
han frögdes ther hann står, 
hans gränaf vexa så wida, 
Både lönligh och wppenbar, 
eya.7  Jtt stadigt hierta 5  med digders *fuldt 9, 
Thett är" fast bätter än silff och gull 
1: s: f. 

Huad Hielper nu guida, 
Jagh fåår ej mere bött, 
Jagh hörde. thett för länge tida, 
Att Sorgen war then största -sotth 

Skrifvet, med annat bläck, öfver raden. 
2  Ändradt, med annat bläck, från något annat. 
3  Ändradt, med annat bläck, från Ty. 

Tillskrifvet, med annat bläck, ofvanför ordet migh. 
5  öfver midten af ordet är ritadt ett bjärta. 
6  Ändradt till fals? 
7  Tillskrifvet med annat bläck, före raden. 
8  Ändradt, med annat bläck, från dig5lene. 

Åndradt, med annat bläck, från full. 
Skrifvet öfver raden. 

[102] 
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Eya i emot Sorgen') skall man frögder fina 
Jbland ju[n]gfruur2  och höffuiske quinna 
Lätt Sorgenn fara Amenn 

Thenna wise som j nu hafuen hördt, 
then iag hafuer quadit ann 
Ehuru iag hafuer henne frarnfördt, 
Gudh bevare os för last och skam, 
'Eya hoo som täncker på ähre och dygdh 
Honom skeer evigh 4  glädje och frödh 
Lätt sorgen fare Amen 

Fastus inest pulchris sequitur superbia firmum, 

28. 

103 	Wnger suenn speltte skacthaffela af guld 6, 
then longa sommar dagh, 
han lechtte alltt medlas thenn skiöna 9  Jungfru, 
som honom bäst 1° behagar". 
Nu lengest rnigh thill min Jungfru: 

1  Ändradt, med annat bläck, från något annat. 
2 jug tillskrifvet, med annat bläck, före fruur. 
3  Hela strofen och den följande hexametern med annan hand och 

annat (yngre) bläck. 
4  Läsningen mycket osäker. 
5  I hdskr. förut signerad 1. 
6  De två sista orden tillskrina, med annat bläck, öfver raden, 
7  Här börjar ny hand. 
8  De två sista bokstäfverna tillskrifna med annat bläck. 

Skrifvet, med annat bläck, öfver utstruket stålthen. 
1° Tillskrifvet, med annat bläck, öfver raden. 
11  r tillsatt med annat bläck. 

[8]3  
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Mith wppå medie gården, 
ther agslar han sin skin, 
och så gånger han J frustugunl Jn, 
thill käre' (foster-)moder sin 3, 
Nuu lengest mig thill min Jungfru; 

Höre J kiäre moder 
J giffuen 4  mig godh Rådh, 
alt huru jagh skall mighb en' ju[n]gfru fåå 7  trolofna," 
förvtan all Hd, 
Nu lengest mig 

Thu lätt tig så ädelig kläden skere, 
med roser och lylier, 	, 
thu spar och icke the röda guld, 
kärg Jungfrun thill willie, 
Nu 1. m. 

Tbv lätt thig ärlig kleden skära, 
NU" springa thin häst", 
Ehuart thu seer fruer och" Jungfruer, 	 [104113  
thitt Ryder thu helst, 
Nu I. m. 

1 fru skrifvet med annat bläck, i st. f. sten. 
2  Tillskrifvet med annat bläck i marginalen, före moder. 
3  Skrifvet öfver raden. 
4 Rättadt, med yngre bläck. från giffuer? 
5  Åudradt, med annat bläck, från then. 
6  Skrifvet, med.  annat bläck, Ofylinför utstruket skiöna. 

Skrifvet, med annat bläck, ofvanför utstruket få. 
8  Skrifvet, med annat bläck, öfver raden. 

Ändradt, med annat bläck, från giör. 
1° Eldskr. latt (eller lett?). 

Åndradt, med yngre bläck, från hest. 
12 Skrifvet öfver raden. 
13  Ildskr. II. 
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Ehuartt thu ser fruer och jungfruer, 
the gå wthy dantz, 
thu lett [dån] hest weil springa, 
thu holltt thig sielff stolz, 
Nii lengest mig thill min: 

Hiörthen löper J hagan, 
han kröker sin halz, 
acthar thu thigh en Jungfru tro loffna, 
thu snaka ey falsktt, 
Nu lengest m ti 

Hior[t]hen löper' J lunden, 
han kastar sin Ben; 
förnimmer 2  thu goth aff thin goda weil, 
giör honom thet Jgen, 
N. 1. mi. t, m J 

Ryder thu thig wthy rosen lundh 
th.0 byntt weil thinn Hest, 
thu tro fast weil thin stal Broder 
thu tror thig sielffuer bäst: 
Nu lengest mig thill min Jungfru: 

Amen 

29. 

105 3 	Allrigh sågh iagh. Thett gräsze groo, 
om winterzens thidh, 
alltt sådan jag sågh. J dansen tråda 
så wenhe wiff: 

1  Skrifvet, med annat bläck, öfver utstruket speler. 
2  Hdskr. förninner 
3  Hdskr. äfven 

8 

9 

1 
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2 
	

Jagh paszar ey på. the andra alla, 
som solen öffuer skin, 
christe Gåffuo thett woro min hierteligh kär, 
hon hörde migh Till: 

3 
	

Är Thett sant J seien för migh, 
J haffuen mig [kär], 
thu rid (uhy) wthy min faderz gård, 
thu bed om migh: 

4 
	

Jagh [war] wthy thin faderz gård, 
han sade migh Nej, 
thager orloff tager orlof min skiöne Jungfrw, 
och fölge Bort migh: 

5 
	

Tager jagh Orloff wtaff migh siellf, 
och fölgie Bort tigit, 
Når såsom thu.  kommer på fremande land, 
så sweker thti migh: 

6 
	

Säthia will jag min bulta hand, 	 [106] 
alltt wthy Bant, 	• 
att thett kom aldrig wthy min hug. 
eller tanka: 

7 
	Hwilken som kastar enn sten J watn, 

han sjunker thill grund, 
och huilken som mister En fultrogen weil, 
hanz hierta giörz tung: 

8 
	Huilken som kastar en sten J watn, 

han sjunker ther nedh, 
Och huilken som tnister en fultroowen, 
hanz hierta giörz wee: 



222 	1E00- OCH 1600-TALENS VISBÖCKEH, 	 112 

Hwilken som kastar. enn fledier j på waten, 	9 
han flyter ther på, 
och huilken som haffuer enn fultrogen wen, 
han thenker ther wppå: 

Flygh Bort, flyg Bort liten små fugäl, 	 10 
aff lilye gnist, 
och sägh thett för min hertelig kär, 
jagh komma skall wist: 

107 1 
	

Flygh Bort et[c], lithen små fugel, 
J divpan dall, 
och sägh thett för min herteligh kär, 
jag. komma ther skall: 

Amen: 

30. 

Thee woro och thuu konu[n]ghe Barn, 
the Loffua huar androm sin troo; 

elskogh och en godh willia, 
thett them thill sammann drogo: 

1 

Höre3  J och min skiöne Jungfru, 
huru skall jag thill ider [komma], 
her faller så starke strömar, 
allt emillan Jder och osz : 

J kleden aff ider kleden, 
J sämmer alltt med ider Hand, 
iag tänder wp itt Liusz [j] Lycthenne, 
ther j skulle komma3  J land: 

1  Åndradt från 106. Hdskr. dessutom In 
2  Hdskr. Hore 
3  Hdskr. komna 

11 

2 

3 
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Ther stog och enn ondh menniskia, 
hon Lyddesz filer wpå 
then wenskap skall Jag åttskillia, 
then stund jag leffua må 

0 skam få onda meniskior, 
o Herre gudh giffue them skam, 
som slecthe wtt Liusz J lycten, 
ther Konungens Barn epter sam: 

Jn kom och thenn lithen små dreng, 
Han staddesz wid brede bordh, 
så snill war han på sin tungå, 
så weil förde hann sin ordh: 

Ji sitien Her fruer och mör 
J sömen altt om J må, 
lag såg itt så ädle konu[n]ge Barn 
sjunka J Böllien blåå: 

Alle såtto the sköne Jungfru[r] 
the 'ädel alle wnder sin skin, 
for ytan then ädle konunge dotter 2, 
Hon fäller" tårar wnder kin: 

Min käre moder 
J loffuen mig (wttgå) thill stranden gå, 
weck wp then yngste Broderen 3  thin, 
han skall med tig gå: 

i Hdskr. lade 
2  Kustod dötter 
3  Hdskr. äfven 1111. 
4  Hdskr. faller 

Ändradt från Brodern? 

[108] 

109 3 

8 
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Min Broder är så lithen, 
Han kan sig inthed förstå, 
han rycker wp roser och lylier, 
som wtt med weien stå: 

Then Jungfru går så sårgiandesz, 
alltt till then wide sjö strand, 
filer fan hon på en fyskare, 
Allt ther han fyskia iland 

Höre J min käre fiskiare, 
alltt huadh jag spör ider åtth, 
såge J någå edle konunge Barn 
siuncka j Böllion' blåå 

Fyskia haffuer iag alla natt, 
alltt wid lande med mitt skip, 
iag fik' så ädle konunge Barn, 

[110] 
	thet war weil eder lyck 

Jungfrun stryker guld band aff sin arm, 
och guld ringar aff sin finger, 
thett gaff hon ått then fyskiare, 
thill itt årninselsz3  Band: 

Then Jungfrun tåg lyke vthy sin fanpn, 
hon språng med honom i siön 
J seien god natt, min fader, 
iag kommer aldrigh hem: 

J säge,n 4  god natt min fader, 
j bider honom haffua ingen harm 
så sencte hon sig J siögenom, 
alltt på then hertugens arm 

1  Hdskr. Ballion 
2  Rättadt från något annat 
s Hdskr. ånninselsz 
4  Hdskr. sagen 

10 

11 

12 

[13] 

14 

15 

16 
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17 	J sien god natt min moder, 
bidie henne inthet guida, 
senete [hon] sig i siögenom I 
alltt uid Hertugens sido 

18 	0 skam få onda rnenniskior 2  
o Herre gud giffue thetn skam, 
som forrådde therasz inga Liff, 
helst tuu edeliga konunga Barnn 

Amen 

31. 

Om kleders 	 i1 i 3  

narnpn en wisa. 

1 
	Där Boor enn Junfruu på wårtt Land, 

then wy prisa må, 
alla sina 4  kleder thå gaff Honn nampn 
Hennes snak och hennes Nöd, 
hennes Lyka wetth Jagh ey: 

2 
	

J hemter migh hitt min wegä wisz 
then wy et: 
hemter mig hit min ja hey 
hennes snack ett 

Hem.  ter migh hitt min åkast, 
thenn wy: 
hemter migh hitt min sätte fast 
hennes snak et 

1  Hdskr. sigon (jfr str. 16). 
2  Något är utstruket efter detta ord. 
3  Hdskr. äfven "Sr. 
4  Hdskr. sima (och så flerstädes orätt antal Dstafvar» vid n och m). 
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Hemter migh hitt Min falle Ram 	 4 
thenn wy: 
Hernter migh enn by[nt]' ther om 
hennes snak et 

Henter migh hitt min lyllie Rosz 
thenn: 
hemter mig hitt enn hen[g]t 2  ther hosz 

Hemter migh hitt min lille pin 
thenn: 
hemter migh hitt enn styck ther inn 
hennes 

[ 1 1 2] 	Hemter migh hitt min varme husz, 
thenn: 
Hemter mig min fotte krusz, 
hennes snak: 

Nuu haffuer iagh quedit min wiso thill ende, 
thenn: 
nu skall jag henne wmwende: 
hennes: 

Resten kallade hon wege wisz 
thenn: 
salen kallade hon iahey 
hennes 

9 

Hukle kallade hon åkast 
thenn 
Nållen kallede honn sätte fast 
hennes snack 

1  Hdskr. by . . i slutet af raden (jfr str. 11). 
1 Ändradt från bint (jfr str. 12). 

5 

6 

lo 



117 	 K. BIBLIOTEKETS VISBOK 	8:o. 	 227 

	

11 
	

Kiortellenn kallade Hona falle Ram, 
thenn: 
Bälltte kallade Honn Byntt ther Om, 
hennes: 

	

12 	Pungenn kallade Honn lillie Rosz, 
thenn: 
nålhuse kallade hon Hengt ther Hosz, 
Hennes snack: 

	

13 	slidann kalla hon lile pinn, 
thenn: 
knyffuen kalla Hon styck ther in, 
Hennes snak: 

	

[14] 
	

Sockan kalla Honn warme Husz 	 113' 
Thenn: 
Skona kalla Hon fote krus 
hennes snack och Hennes nödh 
Hennes Lyka wetth iag ey. 

AMEN. 

32. 

1 Ther ständer en Lyndh för sunder åå, 
Bär blomster Boll, 
honn skyller sin grener ifrå sniö och fros[t] 
then vinter så kåll; 
Thett waller migh then Enna som Jag haffuer kärist Öffuer alla: 

2 Ther Jnne thå siunga the nectergal[ler12  (små) 
ther rögler så små, 

1 Hdskr. äfven VI. 
2  ler synbarligen bortskuret, 
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en siungiir' han mere som mer förmå, 
then ly[n]den 2  skall få, 
Thettwmtesi 

Then falken grå, som Byger ther på, 
med alla sin machtt, 
han' vi[]li 4  fördriffua the lysle små fugler, 
th[et]5  är hansz acthtt, 
twmtesihk 

Then lille sparffhöck, som falk[en] haffuer tientth, 	 4 
J lunden så grön, 

114 han haffuer J sine, then lynden fånga 
i tienstenn sin: 
thett w m t e: 

Thett är icke lynd thy jag så queder 	 5 
Villie J mig troo, 
thett är en stolz Jungfru mitt hierta skall gledia 
christ giffue henne roci, 
thett waller thenn ena som Jag haffuer keirist 7  öffuer alla, 

Wylle hon sleckia then Brynande låga, 	 6 
honn haffuer wptendh, 
thå vill henne min tienest att gifrua, 
till liffuet warder entth: 
Thedh valer migh thenne Enä som Jag haffuer karist 7  Öffuer alla 

Am en 
1  Hdskr. simga (Slunga) med två stora prickar och ett otydligt r(?) 

öfver och efter de två sista bokståfverna. 
2  n förmodligen bortskuret 
3  Shia. thatt 
4  11 bortskuret. 
5  et bortskuret. 
6  en bortskuret. 

Hdskr. twist 
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33. 

Samsingen tallar alltt thill sitt wiff, 
huartt wacker eller 'soffuer all käresten min: 
J lyden wppå råden: 

	

2 
	Allrigh såg jag then sötan sömpn 

alltt sådan jag hörde then stora heste dönn, 
J lyden w råden: 

Konu[nlgen tallar thill homenen sin, 
J Rider Och gryper then vnge samsingen, 
J Ly wp Råden 

Homen 2  the Rida på samsingens gård, 
wthe samsingen[s moder] för them står 

J stånden här samsingenz moder frögde ful, 
wissen osz samsin,g wy [gine] Jder gull: 
J Lyden på Råden 

	

6 	Samsingen sitter altt vthy sin bur 
han lecthe skactaff1a 3  med sin fru. 

	

7 
	Thee Rende på dören med sköld och spint, 

höre J samsing J komme her wtt; 
J Lyden wp44  Rriclen 5  

1  Tidskr. äfven 
1 Hdskr. Honnan 
3  Hdskr. skacfftala 
4  Hdskr.. wpa 

Hdskr. Raden 

115' 



230 	1500- OCH 1600-TALENS VISHOCKEtt. 	 120 

Min käre Hornen J töffuen1  det 2, 
så lenge Jag drager min skörta på, 
J lyden wpå Råden: 

[116] 	Min ärlige homen j töffuen 1  en stund, 
så lenge jag får klede mig annor lund, 
J L w Råden 3  

En samsingen tager sin bryniad Rödh, 	 10 
en Jungfrun hon fåster 4  hona 3  thill 
J ly w Rådens 

J lyden vpå Råden. 
han giörde ther Rum som för war trång: 
Och Samsingen wt giönom dören [språng] 	11 

Han slår ihiell 4 han slår [ihiell] 5 	 12 
han slår ihiell 50 konu[n]genz men 

Och Samsingen springer på gångaren grå, 	13 
så rider han J konu[n]gens gård: 

lyden 

Och höre tu samsing huad jag säger tig, 	14 

lyden 
huar äre mine hoffmen jag sende epter tig: 

Jder hoffmen ligie alle slagne vthy en ring, 	15 
the ville nu gripe then wnge samsing: 

liden 

1  Hdskr. toffuen 
2  Hdskr. da 
3  Hdskr. Raden 
4  Hdskr. fästr hon, hvarefter något utstruket (bryniad?), 

Första bokstafven ändrad från något annat. 
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16 	 Jder hoffmen ligie slagne wppå vår gård, 
hundar och korpar the hålla om them wård; 
J: 

17 	Och samsingen springer på gang[a]ren 2  gråå, 
och så rider han på samsingUnsz gård 
J lyden 

18 	J standen här samsingens moder, frögde full, 
här hanen J igen samsingen J sålden för gull 
J lydenn wppå Råden: 

Amen 

34. 

1 3 
	

Leonett Löper J Lundenona, 
Så wäll kröker dett sin Halsz, 

rider Bortt Her Peder Pallebosonn, 
Lecker q widh mig 4  så falsktt, 

Så gleder Honn mig Thett Blomstrett: 

J riden Bura Her peder paleboson, 
altt med ider Hester så röde, 
är ider öde att komma 5  igen 
wy finnoms 6  söder wnde ödh: 
SågHmt B: 

i Hdskr. äfven VIII, hvaraf dock de två sista siffrorna bortskurits. 
2 a bortskuret i kanten. 

Hdskr. har alla stroferna signerade med romerska siffror. 
4  Hdskr. fmig 
5  Hdskr. konna 
6  Helår. fiMOnS med förkortningstecken. 

117' 

118 
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Når som the kommo J rosen lund, 	 14 
ther hörde the klockår att klingra, 
huilken små suen håller sin hest 
mig tyckttes som mith Hierta sunder springer, 
Så gleder: 

Når som T. k. J rosen lund, 	 15 
Iller hörde the klockor att gåå, 
J höre1  thet alle mina hoffmen, 
(mig tykte mith 2) 

[122] 	Vnngswens Spelte skac: 
Alrig såg iag thett grasz: 	II 2 
Thet voro 2 edle kogn: 	III 3 
Her bor en Jungfru: 	IIIIV 4 
Ther ständer en lynd: 	VI 5 
Samsingen talar thil: 	 VII 6 
Läonet löp[er] J lundenom: 	IXI 7 
Thett red en riddar: 	XIIX 8 
Jag wet så dygdelig: 	XIIIX 9 
Vngersuen rider J rosen: 	XIIIIX 10 
Wngersuen snaka thill: 	IXI 11 
Her Bor en Ju[n]g. på4  vårt: XVI 12 
thett war e5.7* longa: 	XVII 13 
Her bor en Ju[n]gfru: 	XVIII 14 

Hdskr. hore 
2  Kustod till ett bortskuret blad af byars strofnummer XVI och 

XVII delvis äro kvar. Nästa sida, dignerad 121 och X, är för öfrigt 
blank. 

3  Hdskr. Vnngsewn 
4  Hdskr. pa 
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35. 
En rosen visa med elskogh 

Wungersuen snaka thill käristen 2  sin: 
Min hiertans frödh, 
wille J Rida3  [J] lunden Jdag, 
Roser och saluier lilyer och persilier 
krusade mynte och hiertans frödh: 

Jag haffuer want J lunden idag 
min h. f. 
och Lytte på then fögle sång, 
Roser och s. 1. och p. 
k. m. Och hiertans frög 

3 	Thuu haffuer ej lyt på fögle sång 
m. h. f. 
mer haffuer thu stått epter vngersuens gång, 
R. och s. I. och p 
k. m och hierte: et: 

4 
	Jag hafuer ey ståt epter ungesuens gång, 

m. h. f. 
jag hafuer lytt på fögle säng, 
R. och s. 1. och. p. 
k. m och hiertans frögd 

5 
	Han binder sin Hest uid lilye rot 

m h. f. 
han snacka så myky Jungfrun emot, 
R och s. L och p 
k m och hertans frög 

1  I stället för något annat, som delvis borskurits. 
2  n (eller något annat) bortskuret. 
3  Skrifvet i marginalen med hänvisningstecken. 

123' 
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Så we! Hey : 
Smedesz mans Hustru Håller J tångh, 
011e kona honn håller stort Bångh 1, 
såå hör 2  

Så weil Hey : 
• 011e konna håller J tap, 
Pipare Hustru war glad hon slap, 
så hör man thett 

Så uell Hey : 
Pipare Hustru blås J Röö, 
Bakare Hustru Bakar Bröö, 
såå Hör Mann thett 

Så weil Hej: 
Bagare Hustru Bakar strutt 
Baste konna hon Leckier lutth, 
såå Hör Mann 

Så tiel Hey 
Baste konna hon giör wel knast, 

127 

	

	 Skredare Hustru honn Hueszer sin sax, 
så hör 3  man 

Så uell Hey : 
Skredare H: honn sker well kledhe, 
köpmans H: honn skodhar sitt werde, 
04.4  

1  Hdskr. Bangh 
2  Hdskr. saa hor 
3  Hdskr. hor 
4  Tidskr. saa. 

10 

11 

12 

13 
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14 - 	Så wel 
köpmans lEE: sitter J Bått, 
fiskiare H: hon är titt wådt, 
så hör man. 

15 	 Så weil Hey: 
fiskiare H: fiällar fisk, 
Suaruare H: suaruar disk, 
så hör man. 

16 	 Så weil Hey: 
Suaruare H: suaruar fatt, 
Preestens Hv: redher Matt, 
såå Hör. 

17 	 Så uell Hey: 
Prestens Hustru går J sengh, 
Klockarens Hy: kinklar j strengh, 
sa. 

18 	 Så uel Hey: 
Klokarens H:stru Hengher J strengh, 
klokaren Löper sin egen sprengh, 
så hör Mann thetth. 

Amen 

37. 

jagh går Migh i Orthegård 	 [128] 
tidhenn görs migh så långh, 
ther7faann Jagh thå the nesle stå, 
Ibland the röda Rosenn. 

9 
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Jag tagher thenn neslen J min hand, 	 2 
Jag kastar Henne öffuer gärde, 
Nu haffuer Jag mig så illa brenth, 
Allt för min Heerteligh käre 

Min kereste Haffuer migh the breffuen sennth, 	3 
ther jnne står så' sckriffuitt, 
Hon Hafuer enn annan fast kärer änn migh 
Honn will migh öffuergiffua. 

Will Honn migh öffuergiffua, 
ther paszar Jagh inthe vppå, 
thett må nu aldrigh regna så, 
Att solenn, skiin, och måne. 

Solen skiin och dagen driffuer 
Öffuer Bergh och diupa daller, 
thå Jagh kommer till min Hierteligh kär, 
Jag kann Både snakä och talle 2. 

129 	Thu tagh tigh enn wen tu Håla Honom kär, 	6 
en och inga flerä, 
så giör Jagh min Hiertelige käre, 
thett kann migh ingenn förmene. nekä 

Amen. 	Finis. 

Skrifvet öfver raden. 
Nederst på sidan är i marginalen tillskrifvet: AM:e11:, under ett 

streck: (om man vill, så quedä ten halffua visen — de kursiverade 
bokstäfverna mycket osäkra), hvarefter följa några rester af en bort-
skuren rad. 

4 

5 
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38. 

	

[1] 
	

Jungfrun skule vatne hemta, 
uur then kolle Brunne', 
Hon Hadhe en snöhuidh kiortel på, 
och solenn skiin ther wnder. 

	

2 
	

Hona sågh sig om Bådhe Hit och titt 2, 
hon mente sigh wara allena, 
Ther kom En vngersuen ridande, 
han Helsa then Jumfrun skiöna. 

	

3 
	

J stånden Här min skiöne (ju[m]fru), 
Hui stån I Här Allena, 
ville J Bliffua 3  min Hiertelig kär, 
Och föllia migh öffuer 4  Heede. 

	

4 
	

Weil will jagh [bliffua] tin Hierteligh kär 6, 
Tu hemta migh tree Rosen 	 [130] 
som än 6  äro voxne J thetta Här åår, 
och stånda på sina rötter. 

	

5 
	

Vngersuen Rider Bergh och diupa dallar, 
han kunne ey Roser finne 
Så Rider Han till målarens dör, 	• 
och målaren var ther Jnne. 

Hdskr. Bruume 
2  Skrifvet under raden. 
3  Åndradt från bliffua 
4  Hdskr. offuer 
5 Kustod: och-
'. Hdskr. an 
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Ästu här Jnne kom Här vth. 	 6 
thu måla mig 3 Roser, 
som äro voxne J Lhetta åår, 
och stånda på sina rötter. 

Som Han och the roser Bekom, 	 7 
Lätt Han sin gånger springa, 
fröd friidh: Eder min skiöna jungfru 
Jagh Haffuer the Roser Bekome. 

Som honn och the Roser fick see, 
Hon Begynte till Att guida, 
thetta Här Jag med skiemter sagtt, • 
Jag trode thett skulle ey så Bliffua. 

91 

      

haffua 
1 3  lbuar sitt namp i 

rad 

Then sitt 
Namp icke 
Minnes bäre hann 

alles 
there ved 
trä som i 
dansen äbre 
omkring til thetz 

han 
Minnes 	• 

Här Dansar 

Timberman, 	/utenn. 1 
/utenn, 	och Bagen. 2 

Baggens, 	Bädell. 3 

Bädelenn, 	siällfuer 4 
Lasens, 	Fubbe. 5 
Gubbe, 	skrulte. 6 

Keringe, 	Rulta. 	7 

Fubbe, Fubbe, huar man 8 

 

dansa med hu[ar]5  
sitt väd trää8  

      

Ju manibus Domini sorsque salusque mea. 4  
1  Emedan bladet är bortskuret, synes af denna strof endast siffran 

och rester af radernas begynnelsebokstäfver. Af den en gång härpå föl-
jande visan synes å bladets framsida diverse bokstäfver hörande till ra-
darnas början, å baksidan tillhörande radernas slut. 

2  ar bortskuret. 
3  Hdskr. träa, emedan de sista prickarna bortskurits. 

Med annat bläck (pentameter). Nedre hälften af sidan samt hela 
den följande — s. [132] — äro blanka. 
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39. 

Eli 
	

Thenn weehter bleff af Sinnet wredh, 
Hann begynthe thill att tånge, 

Jagh har tiänt ider långan tydh, 
Och pläger för ider Ey liuge, 

J achten den gäst, som J kunne bäst, 
Welen J er rätt besinne, 

0 Jungfru godh, warer vid frytt modh, 
Gott rådh wele wy På finne. 

Sammans kommo thee wnge thw, 
Rätt wthj denn samme stunden, 

Medh glädie, frögd och mykin trou, 
Theras sorgh bleff öffuerv[u]nden 

Jtt wänligt thaall begyntes medh frögdh, 
Jngen Mester kan thet beskriffue 

Medh glädje och rätt hiertans dygdh, 
Thern lyster tillsammans leffue. 

Thenn Wächter hoff ann en wisa och quadh 
Thett hördis öffuer bärgh och dale 

Och' är här någon fremmandegäst, 
Som rädes för dagzens fhare, 

Han wachte sigh väll som han kan bäst, 
Will han sigh väll förvahre, 

1  Kustod ähr. 

 

 

[134] 

133 
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För sumer han sigh, thå gäller thet migh, 
Godz, Lyff heder och ähre. 

Thenn Jungfrun fick en hiertans sorgh, 	 [7] 
Wppå wngersuens Arme, 

The röde kinnder bläcknade ther vider, 
Thett •Gudh sigh öfuer förbarme, 

0 wechter godh huy beropar thw migh, 	 [8] 
Thett är tigh lithet till fromme, 

Än haffuer Natten Ey förlopit sigh, 
Sådan wy till sammens komme. 

Jungfrun slogh wpp sitt fänster thå, 	 [9] 
Hon giorde thet vthan Gammann, 

Hon [sägh] then Morgon stiernan wpghå, 
Som skyn öffuer werlden Alsamman i, 

135 	Minn hiertans wänn, Jugh befaller. ider Christ, 	[10] 
Thenn dagh skyn öffuer Alle, 
Ehwart J ähren J werlden wist, 

Skall iagh ider Aldrigh vndfalle. 
Finis a  

Kustod Min. Ett härpå följande oskrifvet blad är till största de- 
len bortskuret. 

2  Resten af bladet bortskuret. öfverst å a. 136 är blott följande 
bevaradt: Hvad ing införde til mitt bröllop Anno 160 Are rym 
på thet sköne brudens Nampnet Gertrodh (bruden till till pryd) 
på så hederders dagh, hvarpå följa tre till största delen oläsliga 
rader. 
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40. 
[1] 

Håbart och siwert konungh son 	 137 
the begyntte kiff, 
Alt om stälten signelin 
hon war så wente wiff 
fast h. 

 

Håbort låter sitt hårr wäxa, 
och iungfru kläder skära, 
så drager han i siwert konungz land 
han skule ther slögda i lära 
f. h. 

 

Är degh till glädjen lagt 
at tu skal winna then möö, 
så ärä degh till sorgen lagt 
tu skal för henne döö 
f. 

 

Är det migh [till] glädie lagt 
at jagh skal winna thet wiff 
så haller iagh för ingen konuugh son 2  
som 3  rädes om sit liff 

i Hdskr. slogda 
g Hdskr. som (möjl. ändradt till sann?). 
3  Skrifvet öfver raden. 
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Han drömde som han i lunden redh 
Alt med sin bryn[jja så tungh 
der wax En ros på hans Arm 
hon war både 1  spee och wngh 
fast. 

 
[138] 	 han kasta wth [sith] Ankar 

och brydde på huitan sand 
och dedt war håbart konungh son 
han steg der först i land 
f. 

 
Och det war håbort konung son 
han Axla skadel och skin 
så ganger han i buren in 
till steilten signelin 
f. 

 
J sittien i gudz fred stålten signelin 
både i och edra tärnor 
min fader hafuer sändt migh hit 
iag skal både slögda 2  och lära. 

 
Hafuer eder fader sand eder hit 
i skolen både slögda och lära 
så skolen j äta till bordz med migh 
och soffwa hos mina tärnor 
f. 

1  lidskr. bade 
3  Hdskr. slogda 
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Jagh är wan sofua i silket 
och ädle konunga barn 
sskal iag sofua hos edra tärnor 
the[t] är mig een stor skam 
f. 

 
Är i wan sofua i silket 
och ädla kon unga barn 
så skulen i äta ur fat med rnigh 
och sofua på min arm 
f. 

 
Alle sutå the ståltz signelillas mör' 
the sömade thet the kune 
foruthan konung håbort son 
han lechte med nåll i munnen 
fast. 

 
Alla sutå the ståltz signelillas mör' 
the hullo sin söm på knä 
foruthan håbort kon unge son 3  
han skar een hiort af trä 
f. 

 
Han skar wth hiort han skar wth hind 
och andra djuren med 
åp steg stålten signelin 
hon kunde icke thet 
fast 

1 Haskr. staltz signelilla smör 
2  Hdskr. signelilla smor 
3  fidskr. SOM 

139 
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15. 
Och thet war kirstin tieneste quinna 
hon tala ord för hårdt 
Aldrig såg iag ett konung[aP barn 
som minder kun sy med nål!. 
f. 

[15, b.12  
Aldrid såg iag een konunge barn 
som mindr[e]3  kune sy 
aldrig såg iag ett konunge barn 
som dristugt . .  sin ögon . . 4  

16 
Tig tu kirstin tieneste 'pinna 
tu talar icke om mig 
ehuart iag seer med 6  min ögon 
iag ser dom icke på dig 
f. 

17. 
The åtå och the 6  drucko 
thet war icke nästan for länge 
hören 8i stålten 7  signelin 
wellom wi gå till sänge 

a bortskuret. 
2  Hela strofen skrifven med mindre stil (men af samma hand) mel- 

lan strof 15 och 16. 
e bortskuret. 

4  Hela raden osäker, delvis otydbar (efter ögon ännu två ord.) 
Skrifvet öfver raden. 
Hdskr. horen 

7  Hdskr. stalten 
8  Hdskr. sange 
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The ging° nu till sängen' 
thet war them Alt for brått 
hören 2  i ståltens  signelin 
Alt huad iag spör eder åt 
f. 

 

hören 2  i stålten signelin 
Alt huad iag spör eder åt 
är hiir 4  någon i werlden till 
eder bog leker wppet 5. 
f. 

Jngen är här i werlden till 
min hog leker wppå 
foruthan habort konung son 
then iag ey kunde få 
f, 

 
Åre  6  det i saningh wist 
iag håller honom kär 
eder will iag för saningen säja 
han ligger eder när 
f. 

 
Ghud förlåte eder håbort konung son 
hui hafuen i 7  aehtat mig skemma 

' Hdskr. sangen 
Hdskr. horen. 

3  Hdskr. stalten 
4  Hdskr. ar  har 

Hdskr. wppa 
Hdskr. Are 

7  Skrifvet öfver raden. 
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i riden i min faders gård 
och hök på edra händer' 
f. 

23. 

'Teka tår iagh rida i eder fader gård 
och hök på mina händer 
eder far han är 2  så wred 
han låther mig wp — — — 

141 	 24. 
kören i håbort konung son 
i snacke icke så 
här ligger wid wåra fotter 
the 4  falska tärnor tuå 
f. 

 
Ligger här wid wåra fotter 
the falska tärnor tuå 
så ligger här i wår hufuugäll 
både swerd och brynia 5  blå 
f. 

 

Och thet war kirstin tieneste quina 
hon achta ther wppå 
först stal [hon] hans goda suerd 
och så hans brynia blå 
f. 

1  Hdskr. hander 
2  Hdskr. ar 
3  En hel rad bortskuren så när som på några staplar. 
4  Åndradt från tu. 
5  Åndradt från brynior. 
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Först stal hon hans goda suerd 
och så hans brynia blå, 
så går hon i höga låft 
ther sibort konung lågh 
f. 

 
Wake åp i sibort konung son 
i hafuer suui een tid forlänge 
och thet war habort konung son 
han souer hos eder dotter i sängen 
f. 

 
Och det var sibort konung son 
han ropa öfuer sin gård 
i stånden åp min stålte håmen 
i kläden 2  eder i ståll 

 

f. 

 
J stånden wp min raske håmen 
i kläden 2  eder icke falst 
her springer een hior[t] i signelillas bur 
han hafuer så hårdan hals 
f. 

[142] 

 

 
Och ded war steilten 2  signelin 
hon seer ofuer sin sengh 
iag seer wthi min faders gård 
så monge stålte hdtmen 4  
f. 

 

1  Hdskr. han' 
2  Hdskr. kladen 
3  Hdekr. staken 
4  Hdskr. hamen 
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Sir i Wthi eder faders gård 
så monge stålte håmen 
så ligger 1  i min 2  hufuugell 
både sverd och brynia blå 

 
Och det var håbort konunge son 
han togh i hufdegel 
bårta war hans brynia blå 
och så hans fulgod suerd 
f. 

 
Bårta war hans brynia blå 
och så hans fulgod suerd 
råde gud fader i him — — 	3 

 
Slut han med 4  handen slog 
och somt han spiena med foten 

fem tusen war sivert[s] håmen 
som för hans foter låg 
f. 

 
De .sette på 5  honom bojor 
och huart och eet war nyt 
och eder will iag för saningen säja 
han sliter them i try 
f. 

1  11 ändradt från ig. 
2  m ändradt från f. 
3  Återstoden af strofen bortskuren. 

m ändradt från h. 
p ä.ndradt från h. 



143 	 k. kikilOTEkETS visnok 1 fi:o. 	 25ä 

 
Och det war kirstin tieneste quina 
hon fan på eett oråd 
i tagen hår af signellillas hufuu 
och binde ther med hans händer 
f. 

 
The togo et hår af' signelillas hufuu 
the bundo ther med han[s] händer 
för 2  will iag låta migh wphängies 
för 2  iagh wil slita thet sunder 

 
The togo håbort konunge son 
the ledde honom i rosende/und 4  
ther skule the honom wphengia 
uthi then samma stund 

 
hören i stålten signelin 
i låthen eder god wilia kenna 
der i få see min kappa hengia 
i lathen eder brenna 
f. 

 
och det war stålten signelin. 
hon feck see hans kappa hengia 
tende hon elden på buren 6  
ther låther hon sig inne brenna 
f. 

1 a ändradt från s. 

2  Hdskr. for 
3  Hdskr. wphangie 

irosendehund 
6  De tre sista orden till största delen bortskurna. 
5  Hdskr. burne 

[144] 
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42.. 

J hengen åp min kappa 
hon är 2  af skadelen röd 
der fruger och möer the få henne see 
the gråta. ofuer min döö 
f. 

43. 
J tagen ned min kappa 
hon må nu wäll liggia 
fast iag åtte fem tusen liff 
iag will inthet thera tiggia 
f. 

145 	 44. 
somliga låp i buren 
och tå war signelill3  glöd 
och somliga låp i rosende 4  lund 
och tå war håbort döö 
f. 

 
Och hade iag nu thet förra weeta 
theras kärlek ha 5  wari så stark 
icke skule håbårt wari död idag 
för 50 tusen mark 

 
hade6  iag thet förra weeta 
theras 7  kärlek ha wari så stor 
icke skule håbårt wari död i dag 
för8  50 tunor gull 
f. 

1  Ändradt från något annat (ar?) 
2  Hdskr. ar 
8  Hdskr. signelig 
4  Hdskr. rösende 

5  Skrifvet öfver raden. 
6  d ändradt från f. 
7  Ändradt från något annat,. 
8  Hdskr. for 
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47. 
J tagen kirstin tieneste quina 
i grafuer hene quicka i jord 
som skilde mig ifrån m[in] goda dotter 
och så min goda rnåg 
fast heller hafuer han ahtat wi[nna] sigh then skiöna 2  

41. 

In hac papYro sunt reperiuntque pulcherrimx cantelinEe 147 3  
vari x collectx 4  

Må Jagh icke olyckan omgå, 
måste onader få 

1 
Weil weet iagh huar thet slothet thet står, 
thet står i lunden gröna, 
der inne och boor then stållsen Jungfru 
then fägresta och then Sköna, 
men hoo loszar min tuångh. 

2. 
Ther wtan före ther spela the fägersta diur, 
Som kallas vid hiorten och hinden, 
filer inne ther boor och then stollszen Jongfru 
Crist goffue hon vore alt kärestan minn 
men hon loszar min tuongh. 

in bortskuret. 
2  De fyra sista orden delvis bortskurna. 

S. [146] är blank och tre därpå följande blad bortskurna. Å 8. 
147 börjar ny hand. 

4  Före och efter detta ord är med annat bläck skrifvet:Propheten 

magh och all ratzla for fiender få 
10 
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Halz haffuer hoon som huita hertnelyn 
och ögon klarl Som en duffua, 
och*.  hår haffuer hon som spunit voro gull, 
och 5utho punder rödegulhufuo 
men hon loszar etc. 

 
Bröst haffuer hon som Suane dun 
och helst rätt' Som thet blötha, 
och mun haffuer hon så skön, 
allt som thet Sokret Söta; 
men hon etc. 

 
Om än thet woro en eld 
som brunnu i tusende logo 
iag ville gärn.a igenom honom gå 
och finge iagh hos then Jungfrun Soffua; 
Men h. 1. och m. t a. 

 
[148] 	Ther stånder en Jungfru och lyder ther vppå, 

och helst om en affton så Serla, 
hui mon then suennen nu roosa migh så 
han skall migh nu rätt aldrigh fåå 
m. h. 1. m. s. aff. ' 

 
Och haffuer iagh för roosat tigh 
iagh kan väll återvenda 
thet ähr icke alle Jungfrur Som flätat haffua håår 
the äro somma iilskoger 3  quinnor 
m. h. 1. m. s af. 

1 k ändradt från något annat (fager?) 
2  rätt (och SOM?) tyckes vara öfverstruket. öfver raden har at 

samma hand skrifvits vthaf aff. 
3 Hdskr. alskoger (eller -en?) 
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8. 

Haffuer iagh for rosat tigh 
iagh kan vell återvenda 
thet är icke l alt gull som gliimar klart 
thet är som ineszingh i blande. 
men hon loszsar min sorgh aff. 

Versus 3 tius2  
Ther vthan fore ther stånder the trä 
som kallas 3  lindena gröna 4  
ther innan före boor then stollszen Jungfru 
then fiigersta och then Sköna 
men hon loszar min tuångh. 

42. 

Alia. 

[0 a] 5  
Thet var sigh en vngersuen 
han ganger sigh åth vägen fram" 

[0 b] 
han går sigh rett vägen fram 
han lade sigh sofrua rätt vnder en lind 
så vida gånger ther ord aff. 

Ändradt från något annat (är?). 
2  Skrifvet i marginalen af samma band. Man har sålunda velat ange, 

att den följande, icke numrerade strofen skall insättas mellan strof 2 och 
3 ofvan. 

3  Skrifvet öfver raden. 
4  Hdskr. grona 
6  Strof I och 2 äro i hdskr. hopskrifna i en, onumrerad, strof. Num-

reringen börjar med 3:dje strofen, som är signerad 1, o. s. y. 
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han lade sigh soffua rätt vnder en lind, 
och ther lågh han så liten en stund 
så vida gauger ther orden aff 

 
Der lågh han så liten en stund, 
så lengi hans ögon' the fingo en blund: 
så vida ganger ther. 

 
Der kom gångandes en gammal man 
i femton åhr för dödh var han: 
så vida 

149 	 4. 
Och hör tu vnger suen ästu eichta 2, 
tu bär nu min bodh väll rätta, 
Så vida ganger filer ord af. 

 
tu bär min bodh tu l medelby 
ther bor nu alla mina frend[e]r vthi. 
Så etc. 

 
ter bor min fadher och så 3  min moder, 
och seedan min söster och så min brodher 
Så vida ganger: 

 
ther bor liten Ke[r1stin mit venna viyff, 
och hon för radde mit vnga ljff 
Så vida etc. 

1  Hd8kr. ögön 
2  Hdekr. achta 
8  Hdekr. sa 
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Hon for rade mit vnga lyff 
alt med sina ternor tuå 
Så vida etc. 

 
Hon for radde mit liff med sina ternor tu, 
the quaffde migh nider vnder bålstren blå: 
Så: 

 
Nu bär han min Sölff bonat knyff, 
som var med och forradde mit vnga liff. 
Så: 

 
Min barn the stå rätt for hans bord, 
the lidha så mången' hådens ordh. 
Så: 

 
och vill icke han then spåten förlata, 
och gästa skall iagh honom öffuer måtton: 
Så: 

43. 

Alia 

[1] Her lanmans (han segla sigh soder) kastas terninger 3  vnder öö, 
then förste 4  terningh aff taffvelbol ran 
11. 3  Tore han tappade och lanman han van 
så måste min sårgen bortgånga. 

1  Före detta ord är en bokstaf (e) öfverstruken. 
2  öfver raden står: Her tore 
3  Skrifvet öfver raden. 
4  Et &År. foste r forste 
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Her Lanman talade till' festermön sin 
huru lenge velen i bida effter migh 
så måste min sårgen bortgånga. 

Jagh bidar vell i nyo åhr, 	 [3] 
så lengi H. lanman han betenker sigh om råd 2  
Så: 

Jagh bider vell om än iagh skulle 	 [4] 
i eleffue arr the fulle, 
så: 

[150] 	När elleffuo åren voro kringh gången3 	 [51 
iuthet kom her lamman änn tå, 
Så 

Jongfrun och 4  bröder the dröftade 5  rådh, 	 [6] 
och huem skulle vy gifte vår syster i åhr : 

Wy giffue henne Vnge Her tore, 	 [7] 
han äger mera gull ån 6  lamman Jord, 
så moste 

Han äger mera gull i bryste 	 [81 
än lanman äger i kiste. 
så moste : 

Han äger [mera] gull vppå sin hand 	 [9] 
än vnge her lamman 7  i all sin land, 
så 

1  Skrifvet öfver raden. 
2  Hdskr. rad 
8  Åndradt från gåt 
4  Hdskr. Jongfru noch 
5  Hdskr. droftade 
6  Hdskr. an 
7 

 

Hdskr. laramam 
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[10] 	the drill«) i dagar the druku i tuå, 
och inthet wille bruden [t]ill sengene gå, 
så: 

Tredje dagen mot quelle 
så togo the bruden med velle. 
så moste min sårgen b: 

112] 	Bruden ståuder i hogelofft suala 
och sågh hon the skipen i sunden fara 
så 

11311 	nu ser iag the segel gul och grön 
som iagh haffuer sömat med minn finger i lön 

[14] 	Åtthe nu iagh så fultrogen ven, 
som boro min bod Mill her lamman igen. 
så måste min 

Suara en håffrnan i mantelen röd, 
boden bär iag för så ven en mö 2  

Hoffrnanen springer på rinnaren röd, 
han ryder fast snarare än fogelen flögh 2. 

Små drengen ryder tu l siöge strand, 
the[r] laman han lade sin skep [t]ill land. 
så m 

[18] 	Höre tu landeman huadh iagh seger tigh, 
huar haffuer tu want Så lengi 
Sa, 

i Hela denna strof är inkilad med något mindre stil mellan sk. 
12 och 14. 

2  Hdskr. möjligen må 
3  Hdskr. fiogh 
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lille mot små dreng i mantelen röd 
och huru må stållstz i jnga min festermö. 
S. 

Stålst inga liten later sigh icke forsaka 
och hon haffuer tagit sigh annan maka 

44. 
1512 	Kan tu min wen nu tänckia vppå; 

alt huadh som glädier migh, 
ty tydhen sigh befogar så, 
att iagh skall äga tigh, 
ty tu äst migh skäneht 
af wenner wäll betäncht, 
doch skall tin ägin ähra, wara tigh oförkrängt. 

Annat iagh ey tänekia kan, 
än tin willia ähr godh 
kommer här något annat fram, 
forråder tu meenlöst blodh, 
ty miit hierta är bespent 3, 
aff 4  kerligheet till tigh went, 
af glödandes skarpa pylar tuert egenom rent. 

Reent 	ta wtan arga list, 
till tigh min )tans wen, 
will iagh haffua och draga vist 
gör migh thet samma igen, 
i Haskr. stallstz 
2  Här börjar ny hand. 
3  be skrif vet öfver raden. 
4  öfver raden är med annat bläck skrit vet medh 

[19] 

120] 

 

 

1-31 
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ty tu äst migh kär 
ehuar iagh stadder ähr, 
j skoger och marker gröne iagh omsorgh för tigh bär 

Ålen löner tu migh illa igen, 
för sådan' welgärningh min 
ther öfuer må guida stockar och steen 
och klaga hårdheet tin, 
ty iagh beklagar fast, 
at iagh så med en hast, 
mit vnga 2  mitt vnga 2  lyff skall ända för sådan veneris last. 1152] 

J alla tingh är måttan god, 
plägar vara it gammalt ord, 
men kärligheet haffuer fast annat modh, 
som mongan slår till jordh, 
iag fruehtar thet och så, 
thet will migh officer gå, 
genom klaffarens falska tungo, vill falla mig vppå 

Nu moste iagh draga af thetta land, 
ty tydhen seger så till, 
haf migh [i] tanckar huar tu far fram, 
thet samma iagh göra will, 
min egin tröst 
miit hierta i mit bryst, 
wthan tigh är ingen i werlden mit 9ta kan göra lust. 

11 71 
	Nat och dagh iagh täneker vppå, 

och haffuer ingen roo, 
huru iagh skall edher willia få, 
och komma till edher att boo 
endoch iagh icke veet 
genom huad medel eller sätt, 
vy skolom samman komma, ytan mongom till fortreet. 

Hdskr. sadan 
2 mit vnga skrifvet nedtill å s. 151 och :mitt vaga upptill e. 152. 
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Ährligit hierta iagh draga will, 
then stund iagh leffua må, 
och icke ahta klaffarens spell, 
huad the säja till ella frå, 
ytan hålla migh till tigh 
som venus skencke migh 
fast migh ther igenom mot ginge togo iagh ingen annan for tigh. 

Her med önsker iagh tin roosen mun, 
1 53 förutan . Flåån och spott, 

en kärligheet kyss aff hiertans grund, 
till thes vy finnoms åth, 
min ägin siäll, 
tu far nu här med Wäll. 
haf gud altyd i tanckar både' morgon [och] quai 2. 

Finis huius cante1inte. 3  

46. 

1554 	 [1] 
Wnger suen hade en Jungfru kär 
i hågen och alt sitt sinne 
han tänker på henne både dagh och nat 
ehuarest han änn 6  hänne finne 
tär hon wille sielf wa[ra]s min 

Hdskr. bade 
2  Hdskr. quai. 
3  Resten af sidan är bortskuren. Den bevarade biten af s. 154 är blank 
4  Hår börjar ny hand. 

Skrifvet af samma hand öfver något utsuddadt (honom?) 
Hdskr. ann 

7  e till största delen bortskuret. 
8  ra bortskuret. 
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Then Jungfrun hon haver sigh för låwat 
mitt hierta thet gör migh stor guida 
ty lägger Jagh sadell på gongare grå 
till hänne dogh lyster migh rida 
tär hon wille sielf wara min 

[156] 

Wnger suen rider till muren 
alt ther the Vechtare Stånda, 
Han helsade them så blideligh 
och Suarade 1  thet bästa han kunde 
Ther hon: 

 
Tigh Will iagh gifua min kappa så blå, 
wäll fodra med Sable skinne, 
om tu will bära min budh idagh 
för fruer och Jungfru här inne, 
ty hon. 

 
Jagh passar Ey på tin kappa så blå 
wäll fodra med Sabble skinne 
wäll will iagh bära tin bud idagh 
för fruer och Jungfru[r] här inne 
ty hon: 

6 2.  

Här håller En vnger Suen för wår port 
hans kläder ähre idel gröne, 
och huar och en Suen han hafuer med sigh 
the hålles för Riddare sköne 
ty. 

öfver och SUa är någonting skrifvet, men utsuddadt. 
2  Strof 6-8 äro i hdskr. därjämte a yngre hand numrerade 7, 8 

och 6 (med siffrorna inom parentes). 
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157 	Här håller en unger Suen för wår port 

hans hästar ähre Apelle grå, 
och huar then Suen han hafuer med sigh 
the hafua blancht i harnesk vppå 
ty: 

 
Wechtaren in genom dören Steegh, 
han Stanar widh brede bordh, 
han war så Sneller i tungan sin 
wäll kunde han föra sin ord 
ty. 

 

J tagen af migh mitt hufuudh gull, 
i huyffuen mitt huita änne 
och ähr thet then Suennen som migh hafuer fäst 
Lät see om han migh kenner. 
ty hon. 

10 
Jn kom Harquall gångandes 
Han bar hööck på Sina hender 
och herren wellsigne tin ögon tu 
så wyst som iagh tigh kenner 
ty. 

11 
J Sittie här peder widh brede bord 
i dricken både miöd och wyn 
och Harckwall drager till Norie 
han förer bort fester mön tin 
ty 

i  Där n står, bar förut skrifyits något annat. 
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12 
Och thet war Liten Smådrengh 
han gjorde sigh ingen huyla, 
han rider then korta Sommar nat 
wäll femton Suenska miler 
ty. 

13. 
Och dragom wy nu till Norrie 
till att then Lillian hempta, 
så wy få henne aldrigh möö igen 
th et må wy aldrigh vänta 
ty. 

46. 

[11 
	

Konungenn 9  talla till Riddar stigenn sin, 
tu skalt nu föra min phana wthi krigh, 
Menn Riddar stigenn rider in för wålle. 

Huru skall iagh föra tynn phana så tungh, 
min hest ehr för litenn, och iagh ehr sielf för wngh. 
Rid: 

Huru skall iagh föra tynn phana såå blåå, 
min hest ehr så litenn, och iagh ehr sielf så lågh, 
Riddarstig : 

Rid dar stigen rider sigh öfuer eenn Engh. 
Efter kommo fienden, som nederfaller regen n, 
Riddarst : 

i Här börjar ny hand. 
2  Hdskr. Konumgenn 

[158 

1591 
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Riddarstigen rider sigh öfver eenn siöö, 	 [5] 
Effter föllo fiendenn, som neder faller Snöö. 
Riddarstig: 

	

[160] 	Riddarstigenn rider sigh öfuer een broo, 	 [6] 
Effter kommo flendenn som fallande flood. 
Ridd. 

Konungenn tala till riddarstigen sin, 	 [7] 
tu släp neder tin phana och wärr tytt Wnga 
Rid: 

Det skall alrigh Spörias wthi mit land, 	 [8] 
det iagh skall sleppa phanann wthur min egenn hand 
Riddarstig: 

Det skall allrigh spörias till wår by, 	 [9] 
det iagh skall sleppa phanann med skammenn till at fly, 
Ridd: 

Riddarstigenn rider sigh öfver eenn öö, 
Efter föllo flendenn de slogo honom till dööz 
Menn nu ligger Riddarstigen slagen 

	

161 	Som de finge wätta, Riddarstigen war dööd, 
Efter honom' greto så mången fru och möö, 
Men nu: 

De Lade Ridderstigenn vpå Högan båår, 
fruer och Jungfrur de felle så mången tåår, 
Menn nu: 

1  Ildskr. snarast hononn 

[10] 

[12] 
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De lade Ridderstigen i Svarta Muld, 
Fruer och Jungfrur de ofrade gull' 
Menn nu: 

Tröste nu Gud huar fattigh krigs Mann, 
som mister sit lif för fienders hand, 
Meny nu ligger Rid: 

Det ehr Ende, 
Gud wende, 
Alles bedröfuades Elende, 
och deres Sorgh till eenn god Ende, 
och dem sine Nåder sende 

Ehuardt werdenu wyker eller wender 
allt mit Hop setter iagh i gudz hender, 
Gud ehr mild och iagh thet weet 
honom sk[e priss]2  i Evigheet 
hielp herre gud så rykeligh 
ifrånn Alt ondt thet beder iagh tigh 

Ändradt från gud? 
2  Till större delen bortskuret. 

[162] 





Nya böcker. 

Meddelanden från Norra Smålands forum innesförening. 
i. Jönköping 1907. T + 192 + 48 s. samt 27 pl. 8:o. Pris 3 kr. 

Inneh. bl. a. 0. v. FRIESEN, Två småländska runstenar (Forsheda-
stenen ock Tunastenen); historik över »Föreningen för Smålands min-
nen» i Lund, grundad först 1861 ock sedan 1905 rekonstituerad; 
en uppsats av A. U. »Undersökning af Smålands ock Ölands folk-
mål», samt början av »Jönköpings stads tänkebok, utg. af Axel 
Ramm». Herr A. U. [-= A. Uggla] redogör i korthet för vad som 
tidigare åtgjerts för studium av Smålands ock Ölands folkmål samt 
utvecklar planen för den systematiska undersökning som — i an-
slutning till liknande undersökningar av andra landskap  2— nu är 
planerad ock börjad under ledning av en särskild styrelse, bestående 
av intresserade personer i Uppsala, Lund, Göteborg, Jönköping ock 
Växjö. »Tänkeboken» innehåller åtskilliga bidrag till kännedom om 
näringslivet, om seder ock bruk, ock framför allt naturligtvis om rätt-
skipning. Boken har även språkligt intresse ock är upplysande i 
fråga om namnskick. 

Gnosjöborna, deras hemslöjd, seder och lefnadssätt, 
skrock och vidskepelse In. 113. af F. J. E. ENESTRÖM. Halm-
stad 1906. V + 123 s. 8:o. Pris 75 öre. 

Gnosjö socken, i Västbo härad i Småland, är bekant för sin 
egendomliga hemslöjd: tråddrageri ock vävning av trådduk samt andra 
trådarbeten (hakar ock hyskor, hårnålar m. m.) ock för sina skinn-
pungar med metallås. Numera är hemslöjden ersatt av fabriksdrift. 
Nära halva häftet handlar öm denna intressanta sida av småländskt 
folkliv. Följa så skildringar av levnadssätt, seder ock bruk — bl. a. 
oin de märkvärdiga »Gnosjöringarna» av råmjölk ock vetemjöl —, 
»kronbröllop i Gnosjö för 100 år sedan», »vidskepelse, skrock och 
sägner» samt till slut om tusenkonstnären Sven Nilsson Morin, 
skräddare, målare, byggmästare, snickare ock träsnidare. Boken ut-
gör ett värdefullt bidrag till vår etnografiska litteratur. 

Skeemålets ljudlära. Akad. afhandlinga_ K. HLINDBERG. 
Göteborg 1906. 2 bl. + 212 + XXIII s. 8:o. 

Innehåller Ordlista s 3-93; deskriptiv ljudlära s. 94-154; 
kortfattad etymologisk ljudlära s. 155-212; register till etymol. ljudlära 
s. I—XVI; samt rättelser ock tillägg. 1 den deskriptiva ljudläran 



anföras under varje ljud, akcentform o. s. v. de ord i målet, som 
innehålla ljudet eller akcentueras på angivet sätt o. 	v. Akcent- 
läran är relativt utförlig. Den etymol. ljudläran utgår från forn-
språket. -- Arbetet ingår •i »Bidr. t. kännedom om Göteborgs och 
Bohusläns fornminnen och historia». 

Vi hoppas, att även de experimentalfonetiska undersökningar, 
som dr E A. Meyer i Uppsala gjort rörande Skeemålets ljudför-
hållanden, måtte bli publicerade. 

Dr Am. B. Larsen: Kristiania bymål. VulFersproget 
med henblik på den utvungne dagligtale. Utgit av bymålslaget. Krist. 
1907. XI + 131 s. 8:o 

Den kände ock framstående dialektforskaren Am. Larsen lemnar 
här en noggrann ock utförlig vetenskaplig framställning av de olika 
språkformer, som talas av de undre samhällslagren i den norska 
huvudstaden. Efter en »oversigt om sprogudviklingen inom talesproget 
i Kristiania» — en kompromiss mellan danskt-norskt bokspråk ock 
norskt folkmål -- ger förf, målets ljud- ock formlära, ett språk-
prov på 2 sidor samt en kort ordlista (snarare ett register). 

Kort over de danske folkemål med forklaringer, ved V. 
BENNIKE og M. KRISTENSEN. 6 luefte. Kobenhavn 1907. S. 89--96 
o. kart. 45-52 samt 4 »swrkort». 4:o. 

Häftet redogör för w (wr, dw, tw, kw, sw, hw) i uddljud, 
sammansatt uddljud (hj. hv, 1j, mj, bj, sj), initialt th; vidare för 
äldre postvokaliskt p, t, k (gripa o. s. v.). w finnes kvar, åtminstone 
före bakre vokaler, i hela Jylland samt västra Slesvig. Ungefär inom 
samma område kvarstår h i hj, hw. Mot äldre p, nydanskt b 
(gripa o. s. v.) svarar ett b-ljud i Jylland, v eller f i Slesvig, w på 
öarna. De moderna reflexerna av äldre -t- förete en mycket brokig 
tavla. -k- ger i Jylland i allmänhet g-ljud, i Slesvig ock på öarna 
yngre former. 

Uppsala, Edv. Berlings boktryckeri, 1907. 


