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Kg!. Bibliotekets »Visbok i 4:o», som härmed publiceras 
är en kvartvolym med signum Vitt. Sv. saml. Ws 20, bunden 
i skinnrygg med »ströppladt» papper på sidorna och ryggtitel: 
krythiska Sånger och Folkvisor. Bandet härstammar från Arwids-
sons tid. En af honom 18530 daterad anteckning på för-
sättsbladets insida lyder: »Närstående anteckning befanns å ett 
gråpappers omslag, hvilket innehöll de 62 första i detta band 
upptagne blad. Derpå följande sånger, så in 40  som 8°, höra 
icke till föregående samling, utan hafva varit serskildt förvarade, 
intill dess de nu blifvit sammanbundne». Den anteckning, hvarpå 
A. syftar, skrifven på ett stycke papper, som nu är uppklistradt 
å ett andra försättsblad, lyder: 

Någre gamble Wijser aff allehanda 
Slagh, widh sin eigen gamble och enfaldige 
Composition, aldeles förvtan någor än-
dring eller Emendation. Såsom dhe öff-
werkombne och vthi hastigheet afskrefne 

äre 
Pagineringen t. o. m. s. 175, i regel blott å framsidan, är 

gjord af Arwidsson,_ som äfven i början af visorna hänvisat till 
aftrycken i sin samling. 

Bandet innehåller nu följande partier: 
1) S. 1-124 (i vårt aftryck nr 1-38) i kvart af en 

öfvad och flytande hand, utan tvifvel från 1600-talet, sannolikt 
skrifna i ett sammanhang eller åtminstone utan någon större 
tidsskillnad mellan olika partier. 

1:a lägget = s. 124, 12 blad. 
2:a 	» = s. 25-52, 14 blad. 



372 	1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 	 2 

3:e lägget = s. 53-86, 17 blad, af hvilka ett, s. 69-70, 
är inklistradt i midten af lägget. S. 86 är tom. 

4:e 	» = s. 87-104, nu 9 blad, har urspr. bestått af 14 
blad, men de blad som motsvara 1-5 äro 
utskurna. Wieselgren har å 1:sta försättsbla-
dets 2:a sida antecknat, att dessa 5 blad äro 
»utskurna före 1830 (efter 1816?)» och hän-
visar till G.-Afz. III, 251. Klemming skriver 
åter på samma ställe, att citatet hos G.-Afz. 
»är nog» felaktigt. 

5:e 	» = s. 105-124, nu 10 blad, har urspr. bestått 
af 12 blad, men de två sista äro nu bort-
skurna. S. 119 är tom. 

Det är detta parti, som enligt Arwidssons anteckning 
innehölls i det »gråpappers omslag», som hade ofvan anförda 
utanskrift. 

s. 125-152 (i vårt aftryck nr 39-45) i kvart, utan 
tvifvel alla af samma hand från 1600-talet (?), består af: 

s. 125-128 (s. 128 och undre hälften af s. 127 tomma) 
med öfverskrift å s. 125: »Synes svara af Edda Isl.» etc. se  s. 
350 (80); nr 39 här. 

s. 129-130, 1 särskildt blad (därefter är ett blad utrif-
vet, som måste ha funnits på Arwidssons tid, eftersom det 
ingått i hans paginering); nr 40 i vårt aftryck; 

s. 133-140, 4 blad, med anteckning af samma hand öfverst 
å s. 133: »Dässe twänne wyser synas wara af Ormssaga som Vor-
mius citerar»; nr 41-42 i vårt aftryck; 

s. 141-144 (s. 144 tom), 2 blad, med öfverskrift å s. 141 
af samma hand: »Ytan twifwel rättare: II. Offwe» etc. se  s. 
361 i vårt aftryck (nr 43). 

s. 145-148, 2 blad.; nr 44 i vårt aftryck; 
s. 149-152 (s. 152 tom), 2 blad; nr 45 hos oss. 
Nu uppräknade partier äro med blyerts upptill numrerade 

1-6, sannolikt till ledning för bokbindaren. 
s. 153-160 (i vårt aftryck nr 46, 47), 4 blad i 4:o, med 

upprättstående, vårdad stil; öfverst å första sidan med annan 
hand: »Hörer till II. Erik Sparmans bref af d. 4 Martij 1679». 
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Sannolikt afses Erik Sparman, adlad Sparrsköld, f. 1655, kanslist i 
Krigskammarkontoret, sekreterare hos. M. G. de la Gardie, slut-
ligen häradshöfding i Bohus län, d. 1698 (Anrep). 

s. 161-164 (s. 164 tom; i vårt aftryck nr 48),2 blad 
i 4:o, med anteckning öfverst å första sidan af annan hand, utan 
tvifvel Hadorphs: »En Gammal wysa» etc. (se s. 376). Den 
efteråt tillagda sista versen »Hon lefwer ännu» etc. tyckes 
också vara af Hadorphs hand. 

s. 165-196 (s. 196 tom; i vårt aftryck nr 49-53) i 
oktav af samma hand som första delen (s. 1-124); ett lägg 
med 16 blad; 

»XXXIV Tree Swenske wysor. Then första är om then 
Prophetien som är tagen vtaf Runestenen i Grönandahl som 
sägs wara millan Norrike och Jemteland. Then andra är een 
Dansewysa forn, fordom giordh Vpsahla konungsdotter Frödkyn 
Rosenmunda till kärlekstekns årninnellse. Then Tridie är och så 
een Fryare wysa, nyliga giordh vti Liflandh af W. I. I. R. H. 
till T och H. Trycht på thet åhr 1617». 8 blad i 8:o. Enligt 
blyertsanteckning af Klemming: »Tagen ur Peringskölds Monu-
menta Jemtland». Trycket anföres af Bergström i hans upplaga 
af G.-Afz. 1I, 430. Vi ha icke aftryekt dessa visor. 

2 blad (i vårt aftryck nr 54) i 8:o, ursprungligen sam-
manhängande, nu skilda i ryggen; af en hand från 1600-talet. 

2 blad (i vårt aftryck nr • 55) i folio, insatta i bandet 
på skaft och vikna, med oöfvad, oregelbunden stil från 1600- 
talet. Öfverst på första sidan är med blyerts antecknadt: »N:o 62»; 
på sista sidan står med Hadorphs hand: »Gambia Svenska wy-
sor. N 10». Vid tolkningen af notskriften ha vi att tacka 
direktör W. Lundgren för välvillig hjälp. 

2 blad (i vårt aftryck nr 56) i 4:o, från 1600-talet, 
upptill med gammal hand »N 2» samt en nästan utplånad rad (med 
Hadorphs hand), som vi med någon tvekan läsa: »Pär Jonsson 
uti Frössla söng denna viisan 1 Junij 1673» (Frössla by i Kärna 
sn, Hauekinds hd, Östergötland?). Enligt Klemming (å första 
sidan): »Hadorphs ex. och anteckningar»; enligt sammes anteck-
ning sammastädes »Hittadt 1879. 1816 fans ett tredje blad, 
innehållande slutet, 5 verser och anteckningen om Vänge brunn» 
[se G.-Afz. III, s. 2011 
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Giöta Kiämpa-Wisa om Kåningen å Herr Pädar, 10 
blad i 4:o, Dahlstiernas bekanta dikt. Arwidsson hänvisar i en 
anteckning å första sidan till Zetterströmska samlingen i UB. 
(vol. 25, visan 58). Har här ej aftryekts. 

4 blad (i vårt aftryck nr 57) i 4:o, ursprungligen allt 
(nu blott innerbladen) sammanhängande, med synnerligen vårdad 
stil, verklig skönskrift, från 1600-talet. Öfverst på 1:a sidan: 
»Ex. collect: fragm : J. Burrei. Prwsertina notata digna propter 
mentionem Imseburgij». 

Aftrycket återger handskrifterna så noga som möjligt. Att 
säkert afgöra, hvad som i hdskr. skall anses vara stor eller liten 
bokstaf, är ofta omöjligt, och valet vid återgifvande i tryck ej 
fritt från godtycke. Likaså är det omöjligt att alltid afgöra, 
hvad som är a eller o (eller e) . Där läsningen är särskildt 
osäker, ha vi begagnat kursiv, som äfven användes för upplösta 
förkortningar. För öfrigt ha vi i noter — kanske alldeles för 
utförligt — redogjort för hvad som står i handskrifterna. 



Någre gamble W3iser aff allehanda Slagh 
widh sin elgen gamble och Enfaldige Composition, aldeles för-
ytan någor ändring eller Emendation Såsom dhe öffwer kombne 
och vthi hastigheet afskrefne äre 

k 

1 





 

1 
Herr Oloff ryder om Otte 

drifwer dagg faller rihm 
Liuse dagen honom tychte 

H Olof kommer hem När skogen giörs löffwegröen 

 
H. Oloff ryder för Bergie. 

drifver dagg etc. 
Finner en dantz medh Elfwer: 

her Olof kom:r hem etc. 

 
Där dantzer Elff och ElfweMågh. 

drifwer dagg etc 
Lefwe Kongens dotter medh vthslagit håår. 

4 
Elfwe Kongens dotter rächte hand från sig 
Kom hyt H Olof trådh dantz medh Migh 

5 
Jntet träder Iagh dantz medh tigh. 

Driff:r d: f: R. 
Min Fästemö haar thet förbudit Migh 

H 0: k: h: n: sk: 



• 

[2] 

278- 	 1500- OCH 1600- TALENS VISBÖCKER. 	 8 

 
Jntet Iagh will ey heller Iagh 'må 

drifwer dagg faller Rihm. 
J morgon skall mit Brollop stå 

H Olof kommer hem när skogen giörs löffgröeni. 

 
Will tu intet tråda dantzen medh Migh 
En Olycke skall Jagh ställe på tigh. 

8 
H. Oloff snodde sin häst omkring 
Siukdom och Soth fölgde honom hem. 

9 
H Oloff reedh i sin Moders gård 
V the hans Moder för honom ståer 

10 
War wählkommen kier Sohnen min 
Hwy ästu så bleek i blomme kind? 

3 	 11 
Min fälle war snabb och Jagh war seen 
Jagh stötte migh moth en Eekegreen. 

12. 
Min kiere Syster bädda min sängh 
Min kiere Broder hälle hästen i Engh. 

13 
Min k: Moder borsta mitt håår 
Min kiere Fader giör Migh en båhr 

14. 
Min kiere Sohn du se y ey så 
J morgon skall ditt Brollop stå. 
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15. 
Stånde nu när thet stånda will. 

drifwer dagg faller rihm 
Aldrig kommer Jagh til Fästemö min 

II Olof kommer hem när skogen giörs löfwegröen. 

2. 

1 	 [4] 
Däth war intet långe, 
Men däth war i gåhr 
Däth spörja Hoffmän och knechtar, 
H Mårten war lagd på Båhr. 
Så döder ryder Mårten igenom fougle sångh. 

2. 
Däth war Waldemar Skytte 
Han ryder i Rosenlund. 
Mötte honom H Mårten 
i dän samma stund. 
Så döder ryder Mårten igenem fouglesång. 

3 
Höer du Waldemar Skytte 
War intet för migh rädd 
Emädan Jagh lefde i werlden tu, 
Jagh hölt tigh så mycket kier. 

4. 
Swarter war hans sadel 
och swarter war hans häst 
Och swarte wore dhe Rackerna 
som luppe H Mårten -näst 

1  Hdskr. Marten. 
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5 

[6] 

5 
Swarte .wore hans stöflar 
och swarte wore hans sporrer 
Och swarte vore dhe Rackerna 
som luppe H Mårten före. 

6. 
Höer .du herren Mårten 
Hwy ryder du så slyk 
Här är intet mehra ähn dagar twå, 
Sedan wj bore digh iyk. 

7 
Jagb fåer intet liggia 
och Jagli fåer ingen Roo 
För ähn jagh haar want [i] fouglesångh 
bytt från migh den orätte Jord. 

8 
Och se y thet för min hwstro, 
om hon will wäl migh 
Så beedh henne taga den lilla Tompt 
och leggia bort från sigh. 

 
Och sey thet för min hwstro 
om hoon digh icke will troo 
Beedh henne see vnder min Nat stufwe säng 
mine Skoor stå fulle med blodh. 

 
Tack H Mårtens hwstro, 
Mon wille H Mårten wäl 
Mon låtte 70 Messor seya 
för H Mårtens Siähl. 
Så döder ryder Mårten igenom fouglesångh. 
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3. 

 
Däth hafwer fuller want dhet blifwer fuller ähn, 
däth blifwer medh werlden kan winna 
At sorgen hoon så mången twingar, 
bodhe Fruer och höfwiska qwinnor. 
Här sofwer en Riddare så lyten. 

 
Min Fader gall migh sadel och häst 
och badh Migh åth Hoofwa ryda 
Min Moder gråter så bitterlig, 
och badh Migh hemma bliffwa. 

 
Jagh reedh migh åth wägen fram, 
Jagh trodde migh ingen skulle kienna 
Där kommo tre Jungfruer vhr kiällaren vth, 
medh Sölfkahr på hwyta händer. 

 
Dän ena hoon fattar min häst i Mihla 
och beder mig hålla och byda. 
Dän andra klappar mig på min kind 
badh migh hwarken sörja eller qwyda 

 
Dän tridie begynte en wysa at qwädja 
så fagert öfwer alla Qwinnor 
Den stryde Strömmen stadna der widh 
som förr war wahn tu l at rinna 

 
Så ledde dhe Migh i Stufwan ihn 
lyka som Jagh want en Fruga 
Taket däth war medh Silke belagdt 
Rätt som däth want en Wallmoga 

[8] 
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7 
Där inne fick Jagh både Öhl och math 
Däth mästa Jagh wille tigga 
Dhe bäddade vp ed Silckes säng 
som wy skulle båda i liggia 

8 
Men rätt som Gudh den Nåden gaff 
at haanen flaxad sine wingar 
Dän leeda Gyger i Barnsängh Ifigh 
hennes hierta monde sönder springa. 

9. 
Hade icke Gudh den Nåden gifwit 
at haanen hade flaxat sine wingar 
Aldrig haar Jagh kommet vhr Berget blåå, 
Jfrån dhe Elfweqwinnor 
Här soffwer en Riddare så lyten. 

 

 
Däth war herren Peder 
han -ryder i Rosenlund 
Så wille giordes honom stigarna 
vti så lastelig stund. 
Dy honom bödz mödan för Elskogh. 

 
Alle willtes honom vägarna 
dhe woro medh silke bredd. 
Däth war herren Peder 
han blef i Berget ledd. 

 
Dhe togo fram Dwergens dotter 
och satte henne på en Stohl 
Så fagert af henne glimmar 
som rödaste Guld emot Sohl. 
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Jagli längtar och Jag tränchtar 
efter min Fästemöö 
Kommer Jagh intet tu l henne i qwell 
Så haar Jagh wist min dödh. 

 
Längtar du och tränchtar 
effter din Fästemöö 
Så gack och tagh dina Gåfwor igen 
och kom tillbakes här 

 
Däth war herren Peder 
han drager sin brune brand 
Så hugger han hennes hufwudh aff 
och så hennes högra hand. 
Dy honom bödz Mödan för Ellskogh. 

5. 
 

Grant weth Jagh hwar den Skogen Star 
som kallas Apellafloden 

Där inne wexa dhe lustigste trää 
at fägre ey finnas på Jorden 

Medhan Swenen må wänaste winna 

 
Och grant wet Jagh hwar skogen är 

som kallas Apella Linde 
Der inne spela dhe fågresta diur 

Som kallas hiorten och hinden. 

3 
Där inne spela två lustige diur 

som Man kallar hiorten och hinden 
Där effter gåer H Nilss lagesson 

han achter den hinden at winna 
Medan Swenen må wänesta winna. 

11 

[121 
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13 	 4. 
Däth war H Nilss lagesson 

han låtte Guldtråer spinna. 
Där af låtte han snaror giöra, 

och mente den hinden at binda. 

5 
Skam få den fuhla Trollkiering 

hon räddes för vngerswens liste 
Hoon skapte henne i en willande höök 

som flyger så högt vp i qwiste 

6. 
Ikon skapte henne j en willande höök 

som flyger så högt vp i tälle 
Däth sporde H Nilss lagesson 

Han aehtar den Skogen nedhfälla 

7 
Där då komme dhe bönder fram 

som Skogen tilhörde medh rätta 
hugger du nedh wår Fädernes skogh 

derom så blihr en stoor trätta. 

	

[14] 	 8. 
Men höör du H .Nilss Lagesson 

Wy willje [seya] tigh Rådh 
Huru du skall den höken fåå 

giff honom en blodig br'åå. 

9. 
Så skaer han den bråden vhr sit bröst 

Och kastar så högt vp i qwiste 
Så ynckelig gielde den.  wille höök 

At han den så skulle mista. 

10 
Höken togh den blödande bråå 

och satte sigh i på en tufwa 
När han hade ätit den bråden vp 

war han stoltz Juugfruga. 

1  Hdskr. sig sigh. 
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11 
Hören J min skiöne Jungfru 

Jagh vndrar J wille migh swyka. 
Wy äre begge af Kongligit blodh 

	
15 

och wäl hwars annars lyke. 

 
Jagh satt uti min eigen buhr 

och lade däth Guldet i fålle 
Jhn då kom min Styffmoder 

hon mig den skaden wålde 

 
Ho« skapte migh i en willande hind 

och badh migh åth Skogen löpa 
Och alle mina Möyar i Vlfwar grå 

Som Migh skulle dageligh föösa. 
• 

 
Så toge dhe hwar andre i fambn 

Medh begges deras godhe willje 
Den är icke född eller födas kan 

Som oss både skall åthskillja 
Midan Swenen må wäniste winua 

6. 

[16] 
Jagh bleir född förr ähn Toppen gohl 

Mine stigar dhe liggia så wyda 
Min Moder blef dödh ihnnan vprann Sohl 

Sielf måste hoon sorgen förbyda. 

 
Min Fader drager så wydt om land 
Så ond en Styfmoder han på fann. 
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3. 
Först skapte hoon Migh i Nåhlar 
Och sade Jagh skulle trana. 

4 
Så skapte hoon Migh i knyfvar 
Och sade Jag skulle icke trifwas 

5 
Så skapte hon tnigh i Saxer 
Och sade Jagh skull' icke wexa 

6. 
Så skapte hon Migh i Vlffwen grå 
Och bödh Jagh skulle åth Skogen gää. 

7 
Och sade Jagh skulle aldrig fåå booth 
Förähn Jagh hade drucket min Broders blodh 

 
Så lade Jagh migh vnder Lyda 
Där min Styfmoder skulle framryda 

 
Si lade Jagh migh vnder spånge 
Der min Styfmoder skulle framgånga 

 
Där tager Jag tu l medh måste 
Min Styfmoder vthaf häste 

 
Så togh [Jagh] till medh harme 
hennes foster vhr hennes barme 

 
När Jagh hade druckit min Broders blod 

Mine Styger liggia så wyde 
Wardt Jagh en Riddarre bold och godh 

Sielf måste hon sorgen for4da. 
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7. 

 
Intet wille Blacken stå på Stall 

Sadell af Marmorstena 
Ytan skulle ståå på förgylt Pall. 

han rinner och j Silkes Guldtöm mar. 

 
Intet wille Blacken i Spilltan ståå 
Ytan förgylt Täcke skulle wara derpå. 

3 
Konungen skulle åth Norje draga 
Blacken wille medh honom fahra. 

4 1 
Konungen reste tu l Jssland 
Blacken Lade sigh i Sundet och samm. 

5 2 

Femtan Mihl hade han tu l land 
Brune bloden efter honom rann. 

6 
Konungen wacknar i höga lofft 
Nu hörer Jagh ljudet effter min Black. 

7 
Konungen gåhr för höga lofts broo 
Medh ånger fult hierta och sorgfelt rnodh 

8. 
Ware nu fattigh eller ware ryk 
Gudh nåde den sin barn seer slyk 

[18] • 

19 

   

' Hdskr. 3 
2  Hdskr. 4 
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Wiste Jagh thet spordes tu l tinge 
Jagh låtte wist för Blacken ringa. 

 
Wiste Jagh däth spordes så wyda 

Sadell af Marrnorstene 
Jagh låtte honom swepa i Sillke 

Han rinner och i Silkes Guldtömmar 

8. 
[20] 	 1. 

Moderen lärde Sohnen sin 
Sy diuren vnder öö 

Huru han skulle beta en hind 
Så lusteligh så rinna dhe 

 
Du skiuth hjortar och du skiuth Råå 
Men lätt den fagra hinden gåå. 

 
Du skiuth hiorter och du skiuth bara 
Men lätt den fagra hinden fara. 

4 
Hennes Styfmoder togh fram Sax och iyn 
Och skapte din Fästemö vti en hind. 

5 
H Peder lade Bogen på Axlen sin 
Så gåhr han åth skogen igen 

21 	 6. 
När han kom i Skogen ihn 
Så lustelig spehlte för honom den hind. 

18 
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7 
H Peder lade Bogen för sit bröst 
Den hinden skiulte sigh för en qwist 

8 
H Peder lade Bongen för sit låhr 
Den hinden skiulte sigh för en lågh. 

9 
H Peder lade Bogen mot sin foth 
Den hinden skiulte sigh för en roth. 

10 
H Peder lade Bougen emoth sit knä 
Skiöth så sin eigen fästemöö ihiehl. 

11 
H Peder lade af sine hancisker twå 
Så finner han sin Fästemöes hårlocker små. 

12 
Hr  Peder slåer sine knifwer i Jord 
Nu hafwer Jagh sannadt min Moders ord 

13 
H Peder spände Bongen emot sin Footh 

Sy diuren Vnder öö 
Och skjuter sigh sielff i hierterooth. 

Så lustelig så rinna clhe 

9. 

1. 
Jagh war Migh en fager Vnger Swen 

och skulle ryda tu l Hofwa. 
Rider Jagh vth om en affton stund, 

legger Migh i Rosen lund at soffwa. 
Sedan Jagh henne föst sågh. 

[22] 

23 
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[24] 

 
Jagh lade migh vnder en lind så gröen, 

Mina ögon fingo en dwahla. 
Der kommo twå Jungfruer gåendes fram 

Dhe wille alt medh migh tahla. 
 

Den ena klappar migh på min kind. 
Andra hwiskar J mit öra, 

statt vp fager vnge Swen 
Om tigh lyster Elskogh pröffwa 

 
Dhe ledde fram en Jungfru, 

hennes håår däth glimbde som Guld, 
Statt vp fager vnger Swen, 

om du äst frögdefull. 
 

Dän tridie begynte en Wysa at siunga 
thet giorde hoon af en godh willje 

Der vedh stadnade den stride Ström 
som föer war wahn at rinna. 

 
Stadnade då den stride Ström 

som föer war wahn at rinna 
Och hinden medh sine brune håår 

förgath hwart hoon skulle springa. 
 

Jagh stegh migh af Jorden vp, 
och stödde migh widh mit swerd 

Dhe Elfwe qwinnor dantza ihn och vth, 
alt hade dhe Elfwe ferd. 

 
Hade icke lyckan want migh så godh 

att hanen slagit vth sine wingar 
Så hade Jagh soffwit i Berget den Natt 

allt hoos dhe Elfwe qwinnor 
Sedan Jagh henne först sågh. 
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10. 

	

1 	 Ribbolt han war en Konungzsohn så bold 
Sin Faders Ryke han hade i wåld 1  

	

2 	Han kunde skjuta och han kunde spänna 
Så wäll ähn bettre på Wallen Vthränna 

	

3 
	

Han kunde Runer och han kunde book 
Och alle dhe konster han sigh företogh 

	

4 	Ribbolt han ryder i Giöthe-lille gård 
Vthe lyten Giöta för honom star 

	

5 
	

Statt här liten Giötha swept vti Skind 
J affton skal Jag wara aller kieraste din 

	

6 
	

H Ribbolt H Ribbolt J stucker icke så 
Här ståer min Fader och lyder därpå 

	

7 	Lätt honom lyda medh han lyda will 
Jagh snacker medh den min hong leker tul 

	

8 	Lätt honom lyda med' han lyda må 
Jagh snacker medh den min houg leker på. 

	

9 
	

Dee sombnade både så såtte 
och wackna i Bloden den wåte 

	

10 	Du tagh nu en af din dyra hwyf 
och bindt honom om mit sargiade lyff 

	

11 	Bint honom hårdt och bindt honom tröst 
Om du wilt lefwa skulldalöss. 

	

12 	Sadla så hyt min Gångare gråå 
Och lätt migh komma i min Faders gård 

25 

[26] 

1  I slutet af raden står ett tecken, möjligen ett G (versal) — början 
till omkväde? 

19 
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Ribbolt ryder i sin Faders gård 	 13 
Vte hans Moder för honom ståer 

Ståer här min Moder swept i Skind 	 14 
Är Konungen hemma kier faderen min 

Din fader sitter och dricker wyn 	 15 
Wetandes så lytet af hemkompst din 

Ribbolt ihn gienom dörren steegh 	 16 
Hans Fader honom medh ögonen neegh. 

27 	 Ribbolt satte sigh i Bencken nedh 	 17 
Bediandes Barskier och Skrifter mäld widh. 

Konungen tahlar tu l Swenerne twå 	 18 
See till um Ribbolt är sink eller såhr. 

Är han sjuk eller är han såhr 	 19 
Så haer han thet fått i Giöthe-lille Gård 

Jnnan tu l är han medh hwasse Junger stungen 	20 
Vthan tu l är han medh dyre hwifwer bunden 

Tager och grafwer mig nedh vti Muld 	 21 
Och gifwer Giöte-lille ingen skuld 

Skyller ingen annor ähn min Rinnare rödh 	22 
Som haer migh dyth burit efter min dödh 

Dy Fållen war snabber Jagh war seen 	 23 
Jagh stötte mig så illa moth en apel gren. 
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[28] 

Här liggia så månge stigar tu l byes, 
dhe äre icke alle slätte 

Wäll är den i werlden tul 
som råkar på den rätte 

Den Elskogen gånger dem wäl aff. 

 
Vnger Swenn ryder i Rosenlund 

han binder sin hest widh Ränne. 
Så gåer han i höga lofft 

och snacker medh Jungfruer i löndom. 

3 
Dec låge tilhopa den långe Natt 

widh hwars annars syda 
dän dagen dagas alt för brått 

dhe skiltes medh ångest och qwida 

4 
Dhe låge tilhopa den långe Natt, 

alt på hwars annars arm 
dän dagen dagas alt för brått 

dhe skildes medh ångst och harm. 

5 • 
	 29 

Du stigh så lätt för höga loffts broo 
lätt icke sporrer klinga 

Och stigh så lätt på gångaren grå 
och lätt så honom springa. 

6 
Ridh så warliga gienom dän Skogh 

öfwer dhe långe heeder 
Achta tigh för mine Bröder siu 

som alle äre wrede. 
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[30] 

7 
Vnger Swenn ryder gienom Rosenlund. 

och gienom dhe långe heeder 
Där mötte honom Jungfruens bröder sju 

som alle wore wrede. 

8 
ilwar är din höök, hwar är din hund, 

hwar äre dine raske dränger 
nwj ryder du allena så wth, 

igenom dhe gröne Engier. 

 
Min hund min höök mine willande diur, 

som Jagh j Skogen hette 
Gaff Jagh alt min kierast i dagh, 

J gröna lund migh mötte. 

 
Swarade Jungfruens yngste Broer 

som den Mannen wäl kiende 
Ähn ästu den samme Man 

som wår Syster skiembde. 

 
Antingen wil tu skambliga fly 

eller bort i skogen rymma 
Eller wil tu hålla och werja dit iyf 

för wår Syster du skiembde 

 
Jntet wil Jagh skambliga fly 

eller i Skogen bortränna 
Men Jag wil hålla och werja mit lyff 

för kieraste willje hennes. 
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13 
	 31 

Vnger Swen drager sin brune brand, 
skyner som Guldet röda 

han hugger ihiehl hennes bröder sju 
dhe liggia i lunden döde. 

14 
Vnger Swen stryker sin brune brand 

och sticker honom i slyda 
Så ryder han ta bakes igen 

ta allekieraste sina. 

15 
Waker vp bådhe Fruer och Möer 

medh edre kinder röda 
Nu haar jagh slagit edre Bröder ihiehl 

dee liggia i lunden döde. 

16 
Haer du slagit mine bröder ihiehl 

och giort migh thet tu l hååen 
Så hålt den troo du haer mig loffwat, 

Jagh dölljer medh tigh ähndå 
Den Elskogen gånger dem wäl• aff. 

12. 

[32] 
Herr Hiällmar war en lyten Små drängh 
han tiente lyten Kirstin för sin Säng 

Så frommer redh hielrner i Sadelen 

 
Han tiente henne i Otta åhr 
Stoltz Kirstin blifwer medh Barnen små. 
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31  
H Helmer gåer för liten Kirstin at stå 
Ach lyten Kirstin seyer migh Rådh 

42  
Jagh seyer tigh rådh dhe bäste Jagh kan 
Sadla din häst och ridh af land. 

5 
H Hiälmer ryder söder för by 
Mötte honom Jungfruens bröder2  Sju. 

6. 
H Hiälmer hwy rider du oss emoth 
du locka wår Syster och giorde ingen both. 

33 
	 7 

Jagh är så wäl skapat en Man som du 
din Syster tigger Jagh gärna ähnu. 

 
Wy willja intet hafwa annor booth 
Ähn högre hand och wenstre footh. 

 
Förr ähn Jagh skal mista hand och footh 
Förr skall Jagh fächta medh ett fritt Modh 

10 
H Hiälmer han drager sin brune brand 
hugger af dem både halss och hand 

11 
Den yngste Broderen badh för sigh 
H Hielmer y skona Migh 

i Står i hdskr. efter följande strof, men är rätt numrerad. 
2  Rättadt från 3. Jfr föreg. not. V. 3 och 4 genomstrukna hvardera 

med ett streck snedt öfver. 
8  Hdskr. broder eller brader. 
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12 
Fuller wille Jagh skona tigh 
wiste Jagh du wille icke swglia migh. 

13 
Vnger Swen swähr på Christi dödh 
Jagh drager ey Swerd ytan migh gieller Nödh. 

 
H. Hiälmer satte sigh på en tufwa 
Där lade han sigh nedh at soffwa 

 
Vnger Swen drager sin Bryngia blå 
så hugger han hans hufwudh aff 

 
Vnge Swen ryder i Jungfrueris gård 
Vte stoltz Kirstin för honom ståer. 

17 
Statt här Kirstin Syster min 
Nu haar Jagh iehielslagit Belaren din 

18 
Vnger Swen gåhr i höga lofft 
Lyten Stoltz Kirstin wachter honom vp. 

19. 
Hon tager honom widh sin gohla lock 
Skier af hans Strupe widh sängestock. 

Så frommer redh Helmer i Zadelen. 

[34] 

35 
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13. 
[361 
	 1 

Gamble Hoof och Tofwa Slätt 
dhe ryda från Giöterbo ting 

dhe hade så mycket at snacka 
om lyten stoltz MagdelYn. 

Gudh råder ähn så wäl, 
för lyfwet råder lyten Magdill. 

2. 
Hörer .du H Tofwe Slätt 

du hetes wara min Mågh 
Hwy håller du liten Magdill 

för så mycket hådh. 

3 
Jagh håller kierare Magdill 

ähn mit eigit lyff 
Wore icke Adolph Carlsson 

haar henne för Bohlskap sin. 

4. 
Gammal Hoof och Tofwe Slatt 

ryda i Magdelyns gård 
Wie lyten stoltz Magdil 

hon der för dem star. 

37 	 5 
Statt här lyten Magdill 

war2  wel swept i Skind 
Huru må Adolph Carlsson 

kiereste Bolaren din 

6. 
Hören J min kiere fader 

Jagh vndrar J sådant willje troo 
Jutet är Jagh den förste qwinna 

som lögn är Ingen vppå. 
öwerst på sidan, synbarligen med samma stil som texten: forsan 
Tufwe Slatte! 
Hdskr. wär. 

Offwe: 
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7 
Däth war H. Tofwe Slätt 

han skulle till sängen gå 
Thet war lyten Magdill 

hoon wachtade fast dervppå. 

8 
Däth war lyten Magdill 

tager honom i sin lock 
Så skier hoon hans hufwudh af 

widh den siingie stock. 

9. 	 1381 

Så tager hoon hans blodige hufwudh 
och sweper thet j et kläde 

Och sänder till Adolph Carlsson 
och mehnar wara stoor glädie. 

10 
Skam få du stoltz MagdelSrn 

moth din herre giöra så, 
alle dhe dager Jagh lefwa far, 

alldrigh skal Jagh tigh troo 
Gudh råder ähn så wäl, 

för lyfwet råder lyten Magdill 

14. 
1. 	 39 

Däth war herren Pedher 
han kommer från tinget hem. 

Stoltz' Inga hans dotter 
gåhr honom sielf igen. 

Däth haar ingen wållet vthan hennes Owän. 

1  Efter z har hdskr. ett : och däröfver ett förkortningstecken af oviss 
betydelse. 
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J waren wählkommen kier Fader 

ifrån tinget hem. 
Hwadh är nu på tinget tych 

eller såge I Fästeman Min. 
Däth har ingen vråla etc. 

 
Däth är tydast från tinget hem, 

och däth är måst i ordh. 
At lyten Inga min dotter 

haar giordt både hoor och Mord. 
Däth haar ingen wållit 

4 
Hören I kiere Fader 

I skulle aldrig sådant troo. 
Däth haar min Owän 1 ugit på Migh 

som wil min Fästeman fåå. 

[40] 	 5. 
Däth war herren Peder 

han tahlar tu l Swener twå 
J skolen Eder i Skogen gåå, 

och hugga migh der it båhl. 

 
Så toge dhe lyten Inga 

och löffte på Gångaren grå 
Så sorgeful monde hon ryda, 

sin k: fader ifrå. 

 
Dhe toge lyten Inga 

och satte på timberstock 
Fram gåå Frwer och Jungfrwer 

och lösa vp hennes lock. 
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Mitt Bröllopp är nu drucket, 

Jagh sitter på Brudebenk. 
Gack nu H Ehrchebiskop fram, 

och wygh min Brudesängh. 

41 

Dhe toghe lyten Inga 
och kasta på brinnande båhl 

Både Röök och loghe, 
slåer lyten Inga ifrån. 

10 
J frestelse haar Jagh want, 

J Elden kan Jagh ey bränna. 
Nu skall Jagh migh j Clostret gifwa, 

och ti ena wår herre så gierna. 
Däth haar ingen wållit, vthan hennes Owän. 

15. 
[42] 

H Oloff kom från Scholen hem 
J waken vp Edle Hofdrängier 

Hans Moder gåhr honom gråtande igen 
Med' J soffwe alle för länge. 

 
Hwadh gråten J Sadel eller gråten J häst 
Eller at Jagh haer den Jungfru fäst. 

3 
Gråten J Miödh eller gråten J wyn 
Eller Gråten J hem kommen min. 
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Jutet gråter Jagh Miödh eller wyn 
Fast mehra gråter Jagh drömerne min. 

5 
Jagh drömbde om wär Steen stufwa rödh 
Där inne brann H Olof med sin Fästemö. 

43 	 6 
Min kiere Moder gråter ey så 
J sju åhr skole dhe drömmer stå. 

7 
H Oloff skulle tu l sängen gåå 
Otrogne Swener fölgde honom då 

8 
Dhe settia ljuset på Sängia fiehl 
H Oloff fåhr så ynckeligh ferd. 

9 
Dhe settia liwset på Sängia stock. 

J waken vp Edle Hoffdränger 
Där inne brann H Oloff medh sin fästemö frack 

Medh J soffwe alle för länge. 

[44] 	 16. 
1. 

Sohlfoger war så wähn en Möö 
Mädan J äre Vngh. 

At fagrer' • war ej, på denna öö 
Migh lyster både dichta och rimma 
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2 
Sohlfager war så wänt et wyff 
däth war stor fahra om H Davidz 

3. 
Han stöter Guld korss på Sohlfagers hand 
at hoon skulle kiennes på fremmande land. 

4 
Sohlfager ståhr widh Borgeleedh 
kommer Nougårds konung lidande der widh. 

5 

Statt H Sohlfager fager och fyn 
är David hemma kier Mannen din. 

6. 
H David han drogh af gården i gåhr 
kommer icke hem i dätta åhr. 

7 
Sohlfager om.  J willje Migh loffwa 
hwer dagh skole J på röda Guld tråda 

8. 
Sohlfager lofwa Mig din troo 
hwer dagh skall du tråda på röde Guldsko. 

9 
Huru länge thörste J hålla Migh så 
at Jagh skal hwer dagh på röde' Guld gå 

10 
Så länge thörste Jagh hålla digh så 
at land och Ryke wil medh 2  migh stä. 

I Hdskr. rode. 
2  Hdskr. har punkt öfver e; kanske widh? 

[45] 
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[46] 	 11'. 
Nej Jagh thet ingalunda giör 
dy Jagh haar H David af hiertat kier. 

 
Så gifwer han henne dwahledrick en 
hoon dånade och föll tu l Jorden der widh. 

 
Så gifwer han Sohlfager d waledricker twå 
at Sohlfager dånade dersom hon ståhr. 

 
Så swepa dhe henne och leggia på Båhr 
och bära så henne i kyrckegård. 

 
Dhe settia henne på grifftesteen 
och löffte så henne i Jorden Nedh. 

16 
Dhe bära henne i kyrkegård 
H David ståhr i lunden och seer derpå 

47 	 17 2. 
Dhe settia Röhr Piper i Sohlfagers Mund 
at hoon skulle haffwa anderum. 

 
Dhe löffta Sohlfager af Jorden vpp 
och föra så henne af landet bort 

 
H David låtte giöra skräppa och spyk 
Gåer om kring landet en Pelegrim lyk. 

i Vv. 11 och 12 i hdskr betecknade som 10 och 11 (senare rättadttill 12). 
Vv. 17 och 18 urspr. betecknade som 16 och 17, men rättade av 

samma hand. 
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20. 
H David gåhr j konungens gård 
Vthe Nougårds konung för honom ståhr. 

21 
	

[48] 
Statt her konung fager och fyn 
will du Vålma Iwss en fattig Pelegrirn. 

22 
Gack du digh i Stufwan ihn 
där skall du få både Miödh och wyn 

23 
Dhe settia tillhopa en Pelegrims ring 
och Sohlfager bryter brödh för dem 

24 
Höer du Sohlfager fager och fyhn 
hwy bryter du ey bröd medh bahra hand tin. 

25. 
Fulle ästu så gammal en dåhr' 
Will du icke äta så gack her ifrå. 

26 
Konungen satte sigh i sängen nedh 
Hwadh är som den dåre seyer 

27 	 49 

Min kiere herre leggen Eder nedh 
däth är ey åth hwadh en dåre seyer. 

28 
Alle dhe sombna j Säten sin 

Medan J äre Vngh 
Sedan fölgde Sohlfager H David hem 

Migh lyster både dichta och rimma 
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17. 
[50] 

Ballerman ryder i Stoitz Ingeborgs gård 
Vti löndom 

Vthe stoltz Ingeborg för honom star 
Men dätta war mig timadt i min Vngdom. 

2. 
Höör du stoltz Ingeborg hwadh Jagh seger tigh 
Will du römma af landet medh Migh 

3 
Så gierna Jagh thet gjorde 
Om Jagh för min Fader thorde 

4 
Dhe ryda sigh i Rosenlund 
Där lyster H Ballder hwyla en stund 

5. 
II Ballder lade sigh i Stoltz Ingeborgs skiött 
lopp honom på en Sömbn så söth. 

51 	 6. 
H Ballerman yl J soffwen intet nu 
Nu hörer Jagh min Faders hästagny. 

7 
H Ballerman y1 J soffwen icke ähn 
Nu hörer Jagh min Faders Hoffmän 

8. 
Hwadh J ser Migh gåå vppå 
Så nämbne ey Migh i Nambn ähndå 

1  Tydligen afsedt att utgöra repristecken. 
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Han högg ihiel fyra han högg ihiel fem 
Han högg ihiel 50 kongens hoffmän. 

 
Han högg ähn flerre ihiel ähnu 
han högg ihiel Stoltz Ingeborgs bröder siu. 

 
han giorde stoltz Ingeborg mehre qwahl 
han högg hennes eigen Fader ihiel. 

 
H Ballerinan yl I stiller Eder nu 

	 [52] 

Eder stille Gudh Fader och så hans Sohn 

 
H Ballerman ryder i sin Moders gård 
Vthe hans Moder för honom ståer. 

14 
Höer du H Ballerman kier Sohnen min 
hwj förer du kierast medh bleka kind. 

 
II Ballerman gåhr ihn med sorgfult modh 
han swarade icke sin Moder ett ordh. 

 
Arla om Morgon för ähn dager war liuss 
Der fans 3 lyk i II Ballerman,s hwss. 

17 
Dän ene war H Balderm.an, den andre hans festemö, 

vtj löndom 
Den tridie hans Moder af sorgh war (dödh) dödh. 

Men dätta war Mig timat j min Vngdom. 

1  Repristecken; jfr. föreg. not. 
3 
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18. 

53 	 1. 
Blekman och Alf vnder öö 

Om Nätters tyder 
Dhe troolofwad' både ena Möö 

wecken intet Migh sedan Jagh war lagd tu l at soffwa. 

 
Bleckman gaf henne Tiortel blå 
Alf gaf henne Bällte på. 

 
Blekman gaf henne guld och få 
Alf got henne Sohn j knä. 

4 
Hon är intet mehra din ähn min 
Ytan hon är begges gode wän. 

5 
Blekman på sit Swerd han drogh 

Om Nätters ty-de 
Alf han för hans fötter doo 

J wecken intet Migh sedan Jagh war lagd tu l at soffwa. 

 

[54] 	Juman brygger och blandar wyn 
Om Nätters tjde 

så binder han Blekman kier Broder sin 
J wecken intet Mig sedan Jagh war lagd at soffwa. 

 
Dhe dricka i dagar dhe dricka i twå 
Jntet wille Blekman tu l Sängen gåå. 

 
Höör du Blekman k: Broder min 
Twå mine Swener skole föllja digh hem. 
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Hwadh skal Jagh medh tine Swener giöra 
Jagh weth ingen fiend i wägen wara. 

 
Så låhnar Jagh digh min luhr så rödh 
Du blåes j honom om tigh gieller nödh. 

 
Rätt som han kom i Rosenlund 
Hans fiende mötte i samma stund. 
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Blekman du slogh min Fader ihiel 
Jagh lährer wist at löhna tigh här. 

 
Wil du töffwg en lyten stund 
Så länge Jagh blåes i min luhr i lund 

 
Blekman blåste j sin luhr 
Wacknade Juman i sin buhr 

 
Juman tahlar tu l Swener twå 
Råde nu Gudh huru min broder må 

 
Juman språng på Rinnaren rödh 
Han ryder fastare ähn Foglen flögh 

 
När han kom i Rosenlund 

om Nätters tyder 
Dödh war Blekman i samma stund 

J wecken intet Migh sedan Jagh war lagd tu at soffwa. 

55 



310 	1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER 	 40 

19. 

	

[56] 	 1. 
Salmon brygger och blandar wyn: 

Salmon 
Bjuder han konungen hem tu l sin: 

Medh: Fåhlen han rinner gienom skogen. 

 
Han bjuder konungen och alle hans men. 

Salmon 
Och drottningen fölljer och sielf medh. 

M. f. h: Skogen. 

 
J thet giorde Salmon illa 

Salmon 
han bödh begge sine frillor. 

4 
Den ena gaf honom af denn Math 
Medh oroo han widh bordet satt. 

5 
Den andra gaf honom af den drick 
Medh oroo han på golfwet gick 

6. 

	

57 	 Salmon gåhr till wegga 
Salmon 

tahlar til branden den snegga. 

7 
Hör du brand ästu godh. 
lyster digh dricka manna blodh 

8 
Bloden Jagh gierna dricka will 
Men du skall hielpa sielfwer ti 1 
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9. 
Salmon högg vthe och ihnne 
han högg ihiel man och qwinna. 

10 
Däth roopade Jungfru Anna 
du stilla din Fästemanne. 

11. 
Stille honom Gudh och den helige and 
Jntet Jagli honom stilla kan 

12 
Salmon högg till medh willje 
Högg af sin Brudh i Midia. 

13. 
dhe toge Salmon och ledde 1  i sängh 
där sombnade han så trött en dräng 

14 
Salmon wacknar om sigh sågh 
Hwar är den Brudh Jagh feste j gåhr. 

15 
J afftons du så russgahlen war 
Din eigen Brudh du bahna gaff 

16. 
Salmon satte Knoten emot en steen 

Salrnon 
Och vdden emot sit hierte been 

Medh Fåhlen rinner öfwer Skogen 

[58] 

1  Hdskr. ochledde. 
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20. 
59 	 1. 

Samsing och hans Moder sittia öfwer bord 
J roo och i land 

dhe snacka så månge skiemptes ord 
Med' Bölljan leker så' wyda 

2 
Hör du Samssing hwad Jag spörja2  må 
hwar wil du dricka tu l Juhl i åhr 

3 
Jagh dricker ej Juhl på denne öö 
Förr ähu Jag kommer tu l min Fästemö 

4 
Samssing drager tu l Siögerstrand 
alle Skiepen wore lagde från land 

5 
dhe toge3  sigh en lytn båth 
där war hwarcken stambn eller styre åth 

6 
När 8°4 dhe komme vth för sund 
där wexer et wäder som rörer i grund 

[60] 
	 7 

dhe ösa medh Ember dhe öste med så 
Samsing öste som andre twå 

8 
De ösa medh Ember dhe öste medh spenn 
Samssing öser som andre fem 

1  Hdskr. sa 
2  Hdskr. snarast sperja eller sporja. 
3  Hdskr. möjligen tage. 
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9 
Sams sing sitter på Skiepper bord 
Nu h aar Jagh ööst at Jagh spotter blodh 

10 
Kommer n ågor af Eder tilbakas 
han see godh natt åth min fader 

11 
J seye dhet för min Moder 
Jagh dricker min Juhl vti flodel 

12 
J seye deth för min broder 
Jagh dricker min Juhl icke goder 

13 
J see däth för min Syster 
Jagh dricker mehr ähn migh lyster 

14 
J seye däth för min fästemö : 

J roo och i land 
Jagh dricker min Juhl at Jagh bleff dödh 

Med' bölljan leker så wjda 

21. 

1 
Stoltz Kirstin och hennes broder 

där siunger en Fogel i Skogen 
Dee leka Guldtaffel i bure 

Migh wecker en Stoltz Jungfruga. 

1  Hdskr. tillägger inom parentes :icke goder: 

61 

[62] 
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63 

21  
Höör du Kirstin kier Syster min 
Wil du giöra godh willje min 

3 
Jntet Jagh wil och intet Jagh må 
Där gåå så grofwe laster der af,  

4 
Wil du icke giöra god willje medh mig 
Så skal Jagh stella en lögn på tigh 

5 
Jagh achter ey hwadh du wil liuga 
Däth må både din ögon vtbflyga 

6 
H Peder gåhr för k: fader sin 
Dichtar en lögn på liten Kirstin 

7 
höör du kiere fader min 
hur' illa du född vp dotter tia. 

8. 
J fiohl så giorde min Syster hoor 
J åhr satt qwick kind i Jord 

9 
Wore thet sant du seyer för Migh 
så skull hoon bränna på Lindebergz heed 

10. 
huru skulle Gräset på Jorden groo 
Om Faderen will icke Sohnen troo. 

Hdskr. 3 och i följd däraf alla följande strofsiffror ett nummer för höga. 
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F641  11 
Kongen tahlar tu l Swener två 
J gåhr i Skogen hugger et båhl 

 
J huggen den weeden af Eeke 
Så brinner den Elden dest heeter 

 
Dhe löffte liten Kirstin på gångaren gråå 
Så sorgeligh reedh hoon sin fader ifrå 

14 
När hoon kom i Elden fram 
Ropte hoon dricka i Jesu Nambn 

15 
Dhe settia Sölfkahr på et spinth 
II Peder slåer den dricken vth 

16 
Wäl kommer stoltz Kirstin tu l himelryk hoon 

däth siunger en Fogel i Skogen 
Men Peder sjunker tu l Flelwetes grund 

Migh wecker en Stoltz Jungfruga 

22. 
1. 

Palne drömbde en dröm om Natt, 
Som Gudh den drömmen råde 

Jagh tychte ey sannar' ähn leyon tu 
dhe stridde emot Migh både. 

J thörn och i blomma. 

65."'" 
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Dän ene spände migh för mit bröst 

medh sine hwasse Rambner 
Den andre migh i Median togh 

och både kriste och kramma. 

 
Minnes du Palne hwadh förr war tidt 

i min faders gård 
At du slogh min fader ihiel 

och förde migh af medh hådh. 

 
Minss du slogh min fader ihiel 

och förde migh af medh håde 
Mine sju bröör wore illa dher widh, 

och så mine Ellefwa Swågrar. 

[66] 	 5 
Palne gåhr på sin gård 

fåhr höra däth häste gny 
Hielp Gudh Fader i Himmelryk 

Jag kunde denne skieppna fly. 

6 
Palne löpper Måsser och Palne löpper Moo 

öfwer dee höge låger 
Effter föllja hennes Bröder sju 

och så hennes Elloffwa Swågrar. 

7 
Palne löpper både Måsser och dy 

och öfwer dhe diupe dyke 
Rffter föllja hennes bröder' siu 

at hugga och intet gripa 

i Hdskr. snarast bräder. 
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23.- 

1 
	 67 

Herr Hindrick och Kongen dhe sittia öfwer bord 
J waken vpp Ehrliges Män 

dhe snacka så månge skiernptes ord 
den Jungfru wähn 

 
Jagh weth ingen wähnare Möö 
Ähn Kirstin min Syster på Tullingens öö 

 
Hörer du små dräng i Tiortlen rödh 
Må H Hindrichz Syster må wara möö? 

4 
H Hindrick swarade orden så 
Hwadh willjen J då om hoon är icke så? 

5 
Jo henne skal Jagh fresta 
För ähn Sohlen gåhr från östan 

6. 	 [68] 
Jo henne skal Jagh pröffwa 
Förr ähn Jagh legger migh at soffwa 

7 
H Hindrich sände vth budh från sigh 
du bedh min Syster sätta Migh. 

8 
Bedh henne sigh swepa i Silke rödh 
Leggia sigh på båhr som hoon wore dödh. 
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9. 
Beedh henne sigh swepa i Silke hwyth 

J waker vpp Erliges Män 
Leggia sigh på båhr som hoon wore Ijk. 

den Jungfru wiihn. 

24. 

1 
69 	 Jagh war Migh så lytet et barn 

vti min fägraste glädie 
Fader och Moder fälle Migh ifrå 

som Migh skulle föda och.  kläda. 
J falle nedh löffwen af alle gröne skoger 

2 
Fader och Moder fölle Migh ifrån 

dhet war emot min willje 
Riddar' och Swehner dhe ginge på Rådh, 

huru dhe min ara skull spilla. 

3 
Jagh skall Migh i Clostret gefwa 

och lefwa som en Closter wigd Fruga 
Aldrigh skal af migh blifwa sport 

Jagh skall hoos Någor Man soffwa. 

4 
dhe ledde henne i Clostret ihn 

der mötte henne tränne Rätter 
Däth ene war hunger, den andre war törst 

den tridie wak om Nätter. 
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[70] 5 
Herr' Gudh gifwe wårt Closter wore brändt 

och alle wåre Nunner döde 
Så (När) skal Jagh fiy migh en fager vnger Swen 

som Migh kan kläda och föda. 
I falle nedh löffwen af alle gröne skoger 

25. 

1 
H Peder kom från tinget hem. 

Vnder lyde. 
Stoltz Inga hans dotter gåhr honom igen. 

Så serie om afftens tyde 

 
Waren wäl kommen kier fader min 
hwadh är tydast från tinget hem 

 
Däth är tydast och däth är måst 
H Laghman är dödh som digh haar fåst 

4 
Stoltz Inga blihr så illa der widh 
hoon dåhnar och faller til Jorden nidh 

5 
Min k: dotter gif digh intet så 
H Laghman leffwer fast han illa må. 

6 
Min k: fader är däth någor skam 
at Jagh rider til min Fästeman. 

71 
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[72] 

73 

7 
Min k: dotter däth är ingen skamm 
du rider tu l honom När illa må han 

8 
H Peder leder fram gångaren grå 
Förgylt Sadel lades derpå. 

9 
Sadlen af sölf och betzlet af gul 
Så ryder den Jungfru så sorgefull 

10 
Stoltz Inga ryder i H Laghmans gård 
Vth för henne ståhr en wacker Mård 

11 
Den wackre Mård i Stufwan gåhr 
här håller en Jungfru på wår gård 

12 
Gulldet däth drager nedh på Jord 
där sitter den Jungfru och glimmer som sohl 

13 
Sadelen är medh röda guld sprängd 
der leeker en hind på Fåhlans länd 

14. 
Min kiere Moder fägna henne wähl 
Jagh hörer däth är min Fästemö kier. 

15 
Jagh fägnar henne hwarken illa eller wähl 
Men min kiere Sohn du fägna henne sielf 

16. 
Stoltz Inga igenom dörren stegh 
H Laghman henne medh ögon negh 
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17 
II Lagman klappar på hyende blå 
Kom hyt lyten Inga och hwyla derpå. 

18 
Jagh är hwarken trött eller Modh - 
Ett sorgefult hierta giör Migh oroo. 

19 
H. Lagman tahlar tu l Swenen sin 
härnpta Migh hyt mit röda Guldskryn 

20 
Han gifwer lyten Inga ringar små 
Förgylte Bråtzer der ofwan vppå. 

21 
Min k: Sohn du giff intet så 
Kom hough du haar månge bröder små 

22 
Mine bröder hafwa både åker och Eng 
Min kieraste mister sin gode wänn 

23 
Mine Bröder få både åker och Jord 
Min kieraste mister sin wän så godh 

26. 

1. 
H Peder ryder söder om Öö 
han fäste lyten Kirstin som intet war Mö 

Den Edle rafn 

[74] 

75 
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[76j 

2 
När dhe komme i Rosenlund 
der lyster lyten Kirstin hwyla en stund 

3 
Antingen är betzl eller Sadel för trång 
Eller tykz eder leeden wara för långh. 

4 
Jntet är betzl eller Sadel trång 
Fast mehra tyks leeden wara för lång 

5 
Där (bred') breder hon vth kappan blå 
där föder lyten Kirstin Söhner twå 

6 
hör lyten Kirstin hwadh Jagh seyer nu 
hwem är fader åth desse barnen tu 

7 
Kongen i danm[arlk en herre så båld 
han bröt vp min buhr och togh •mig med wåld 

8 
H Peder han snodde sin häst om kring 
så fort skal Jagh ryda tu. Konungen 

 
H Peder ryder i Konungens gård 
Konungen sielf vthe för honom ståhr 

 
Statt här Konung swept i Skind 
hwadh will du giöra af lyten Kirstin 

11 
Ty migh är gefwen en lillje wand 
Men tistel och Törne finnes der bland. 

1  Eller kanske snarare lade 
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Migh är gifwen en lillieqwist 
Den bästa Perla haar hoon mist. 

 
Rydh hem H Peder och älska den Möö 
Digh gifwer Jagh Guld och Samssingzöö 

14 
Jagh achtar ej Guld eller Sarnsingsöö 
Jagh såge fast heller lyten Kirstin wore Möö 

15. 
Jagh achtade q om den öen wore bränd 
Om lyten Kirstin wore icke så skiembd 

26. 
 

Pelegrimmen ryder i bethe 
Så hederligen effter Eder wahna. 

Han effter sin kiäraste leter 
Månger drifwer Elskogh i löndom 

 
Pelegrimmen ryder om qwelle 
han legger sin häst i hälle. 

3 
Pelegrimmen ryder i Konungens gård 
Konungen vthe för honom ståhr 

4 
Du statt här Konung swept i Skind 
Will du låhna hwss en fattigh Pelegrim 

5. 
Du gack digh nu i Stufwan ihn 
ospard skal wara miödh och wyn. 

77 

[78] 

4 
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79 	 6. 
Pehlegrimmen ryder (gåhr)3  åth Båhrgården fram 
han finner den stigen åth Jungfru buhren rann. 

7 
Han klapper på dörren medh fingrar små 
Statt vp skiöen Jungfru tagh låsen ifrå. 

 
Jungfruen togh på sigh tofflorne små 
Så hasteligh togh hoon den låsen ifrå. 

 
Dhe soffwo tillhopa den långe Natt 
dhe snacka så mycket dhe soffwo icke alt. 

10 
Budh kom för Konungen ihn 
Pelegrirn soffwer hoos dotter din 

11 2  

Kongen tahlar tu l Småswener twå 
bedja Pelegrim ihn för Migh gåå 

12 
Pelegrim ihn gienom dörren 3  stegh 
Kongen honom medh wredh ögon ahnseer. 

[80] 	 [13] 
Höer du Pelegrim fager och fyhn 
Hwy haar du soffwet hoos dotter min. 

14 
Om Jagh haar soffwet hoos dotter din 
Så war hennes willje så godh som min. 

Skrifvet i margen inom parentes med hänvisning till textraden. 
2  Står i hdskr. sist å s. 80 med öfverskrift 11 vthlåten. I följd däraf 

äro i hdskr. strofsiffrorna för 12, 14 och 15 ett nummer för låga. 
3  Hdskr. dorren. 
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15 
War hennes willje så godh som din 

Så hederligh efft[e]r ed[e]r wana 1  
Så skal du äga kier dotteren. 

månge drifwer Elskogh i löndomi. 

27. 
 

H Peder han sitter i höga lofft 
han kan både diehta och märekia 

Fru,  Margreta sitter i högan Guldstohl 
Så swåra hennes hierta mond' wercka. 

Min herre haar gefwit rnigh Orloff. 

 
II Peder sitter öfwer brede bord 

han kan både 2  diehta och rimma 
Frw Margre ta gåår på Steen stufwe golff, 

så swåra hennes ögon rinna 

 
Planterat haar Jagh migh en Ortagård 

bland rooser och andre små lilljer 
Där är kommen 3  en Tistel ibland, 

Jagh weth icke hwadan han är kommen s 

4 
Däth haar sigh en hiort i min hage wahnt 

han bläder dhe bladen så nähra 
Blifwer han icke snart dädan drifwen 

Jagh skjuter honom wisserlig til döda. 

5 
Äpplet sitter aldrig så högt på trä, 

deth stundar till Jorden at falla 
Däth faller så snart vti blötaste pöhl 

såsom på hårdaste halle. 

i Omkvädet efteråt tillskrivet och insigneradt å sin plats. 
Hdskr. bade. 

3  Snarast kummen, men utan det vanliga tecknet öfver u. 

81 

[82] 
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6 
Äpplet (faller) henger aldrig så högt vpi trä 

Däth stundar til Jorden falla 
Hwilken som hafwer en hiertelig kier, 

han önske henne godt öfwer alla. 

7 
Frw Margreta gåer för H Peder at stå, 

J sware Migh nu så blyda 
J seye Migh nu vthaf Eder Mund, 

Jagh will til min Fader ryda. 

8. 
Du haar däth aldrig förskyllat af Migh 

Jagh skulle swara tig blyda 
Men skynda dig snarlig af min gård 

och kom aldrig för migh mehra. 

83 
	 9 

Min Fader gaf migh vti eder gård 
medh femton förgyllande karmar 

Om däth hade want tusend dertil, 
du hade dem alle förlohrat. 

10 
H Peder tahlar til lyten små dräng 

du töfwa icke förlänge 
Du kasta Guldsadel på Rinnaren rödh, 

för henne gienom gröneste Enger. 

 
Sielf redh hoon den långe wägh 

" hem til sin faders gård 
Vte för henne hennes Fader ståhr, 

han war wähl swept i Mård. 

 
Du war wäl kommen kier dotter min, 

du swara migh nu så blyda 
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Hwar är H Peder kier herren din, 
som förr pläger för digh rYda. 

13 
H Peder han drogh åth Roma i fiohl, 

.Jagh wä,nte honom aldrig igen komma 
Wår yngste stall swenn haar lockat Migh, 

Mig sielf tu l lyten fromma. 

14. 
Herre Gudh tröste Migh arme Man 

så skamlig du nu kommer här 
Du skynda dig snart vthaf min gård, 

och kom alldrig för migh mehr. 

15 
Frw Margreta snoor sin häst om kring 

hennes ögon dhe runne så stryda 
Vth då kom hennes Moder kier, 

J affton må du wäl byda. 

16 
Om Morgonen arla för dager war liuss 

Sohlen skiner så blyda 
Tre iyk dhe wore i H Lages hwss 

17 
Däth ena war frw Margreta 

däth andra war hennes barn 
Däth tridie war hennes Moder, 

Som dödde af sorg och harm 

18 
0 herre Gudh tröste Migh arme Man: 

så illa Jagh hafwer leffwet 
Min hwstro och barn dhe äre nu dödh, 

Jagh effter i Jemmer och harm. 

[84] 

85 
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19. 	- 
När lyckan hon wille medh Migh stå 

så wille dhe alle migh kienna 
När sorg och bedröfwelse kom Migh på 

Monde dhe sin bak tu l migh [wenda] 
Min herre haer gefwit Migh orloff. 

28. 
87  1 	 1. 

H Peder kom från tinget hem 
Stoltz Inga hans dotter gåer honom igen 

her dantzer både Fruer och Möhr 

22  
War wäl kommen kier fader min 
Hwadh är tydast från tinget hem. 

3 
Däth tydast och däth är måst 
Stoltz Inga min dotter är nu fäst 

4. 
Är däth sant däth Jagh är fäst 
Christ gefwe däth wore den Jagh vnner bäst 

5 
Ey weth Jagh om du honom vnner bäst 
H Tydernan heeter den tigh haer fäst. 

6 
H Nilss så hafwer Jagh min tro gefwit 
Honom swyker Jagh aldrig så lenge Jagh 

lefwer. 
S. [86] är blank. 
Strof 2-17 äro i hdskr. numrerade 3-18. 
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7 
	 [88] 

Gudh gifwe Jagh hade så godh en wänn 
Som buhre H Nilss dhe buden igen 

8 
Peder springer på Rinnaren rödh 

Han ryder faster ähn Foglen flögh 

9. 
Nilss du sitter och dricker wyn 

Mädan Tydeman locker bort Fästemö din. 

lo 
Nilss öfwer bordet skiöth 

Den brune Miöden på golfwet flöth 

11. 
Nilss han kommer lell intet förr 

För ähn blåsen stode för brude dörr 

12 
Nilss han ihn j dantzen språng 

En Elskogswysa han kom på gång. 

13 	 89 
När dantzen gick i fulla duus 
så stiehla de Bruden af Brudehwss. 

14. 
När dantzen gick som alldramäst 
Löffta dhe Bruden på högen häst. 

15 
H Nilss ryder i sin Moders gård 
Vthe hans Moder för honom ståer. 

16 
War" wäl kommen hier Sohnen min 
Huru haer du wunnet Bruden din 
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[90] 

91 

17. 
Jagh want henne hwarken medh skiöld eller spiuth. 
Medh en skiämptz wysa togh Jagh henne vth 

Här dantzer Frwer och Möör. 

29. 
1. 

Inga lilla sitter widh Windelagsbroo 
vnder lyda. 

Der loffwar hoon H Laghman sin troo 
Så wäl thorde hon honom byda 

" 2. 
Aga lilla: :,:1  vnder öö 
Huru lenge willje J byda • migh möö. 

3 
Eder will Jagh byda i femton åhr 
Och sedan längre om Jagh förmåhr 

4 
När dhe åhren wore framgångne 
Så börjer Inga lilla fast at långa. 

5 
Juga lillas Bröder ginge på Rådh 
Wy willje gifta wår Syster i åhr. 

6. 
Wy willje henne gifwa den Vnge H Tord 
Han haer mehra Guld ähu laghman haer Jord 

7 
Han haar mehra guld på bröste 
Ähn laghman haar vti kiste. 

Repristecknet liknar en förbindelse af r och j med två prickar öf-
ver det hela. 



61 	 K. BIBLIOTEKETS VISBOK 1 4:o. 	 331 

8 
Han haer mehra Guld vppå sin hand 
ähn som H Laghman haar i sit wåld 

 
Dhe dricka i dagar dhe dricka j twå 
Jntet wille Bruden tu l sängen gåå. 

 
Den tridie dagen om qwälle 
Toge dhe Bruden medh wälde 

 
Jaga lilla kommer i höge loffts Swahla 
Fåer hoon see Sägel i Sundet fahra. 

[92] 
Nu seer Jagh Segel bruna och blå 
som Jagh haar sydt medh fingrar små. 

 
Nu seer Jagh segel hwyt och gröen 
som Jagh haar sydt sielfwer j ,lönn 

 
Gudh gifwe Jagh åtte så godhan wänn 
Som bure H Lagman dhe buden igen 

 
H Peder springer på Rinnaren rödh 
Han rider fastar ähn foglen flögh. 

 
H Lagman :,: du äst för seen 
El Tohl lockar bort Fästemö din 
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17 
Hade Jagh wetat däth' för en stund 
Så skolat Jagh siuncka tu l hafzens grund. 

93 	 18. 
H Lagman: :,: du hasta digh ähn 
Bruden wil intet föllja H Tord i sängh 

19 
Tolf tunnor öhl och der tu l wyn 
Gifwer Jagh Laghman tu l Bruden sin 

20 
Gifwer du migh både Miödh och wyn 
Så gifwer Jag tig Kirstin lill. Syster min 

21. 
Där war Buller och der war gny 

vnder lyda 
Där dhe drucke dhe brollopper tu' 

Så wäl thorde hon honom byda. 

30. 
[94] 
	 1. 

På högen sitter dänn Fäherde 
vnder Skarlakan rödh 

Han börjar en Wysa i sin luhr 
som förde hans eigen dödh 

Den Fruen hoon gånger migh seent af 

2. 
Fulle haar Jagh en tröya på, 

hoon är af Wallmaret grå 
Där vnder sitter en Yllen siörta 

som är af Silket blå. 
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3. 
Jagh haar wäl på Migh en Siorta 

som är intet henne iyk 
Men der vnder en annra 

som är af Silke hwit. 

4 
När andre Swener gåå i Stall 

och ger sina hästar korn 
Så gåhr Jagh i höga lofft 

och dricker miödh af horn. 

5 	 95 
Ey må Jagh längre Fäherde bly 

och wachta däth Fää vnder lyda, 
Frw Märta gifwer migh Sadel och häst 

och behr mig tu l Hoffwa ryda. 

6 
J månger Natt haar Jagh soffwet 

på Frw Märtas arm 
Finge ii Tideman weta däth 

så bleffwe han dödh i harm. 

 
J Skogen håller H Tydeman 

och lyder så fast derpå 
Hwadh mond min Fäherde mehna, 

Medan han siunger så. 

 
Sornblig mine Swäner i Skogen gåå 

och Tag' tu wahra mitt fåä 
Och sumblig mine Swener i Rosenlund 

hängia min fäherde 1 trä. 
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31. 
[96] 
	

1. 
Hr  Axell han lockar sin Syster i fiohl 
han lofde henne guld och gröna Jord 

Jagh wille du wore j Norje medh orloff. 

2 
Han lockade henne medh så mång ond rådh 
Däth wiste hwarken Fader eller Moder deraf 

3 
Han lockade henne medh så mycken list 
Däth wiste icke Fougel på Lillieqwist 

4 
Han lockade henne j Månader twå 
Stoltz Kirstin blifwer medh barnen små. 

5 
H Axel ryder j Rosenlund 
Han slachtar dhe barnen för sin hund. 

97 	 6 
H Axel ryder j sin Moders gård 
Vte hans Moder för honom ståhr 

7 
War wäl kommen kier Sohnen min 
hwi ästu så blodigh om händerne tin. 

8 
Dy är Jagh blodigh om henderne min 
haar want j skogen och slagit en hind. 
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Du haar slagit hwarcken hind eller Råd 
Men du haar dräpit dine barn så små. 

 
Hans Fader tahlar tu l Swener twå 
J Tagen H Axel spenne bojer på. 

11 

Dhe toge H Axel i guhlan lock 
Af hugge hans hufwud widh en Stock 

Jagh wille du wore vtj Norje medh orloff 

• 

32. 
1. 

Råstiger ryder sigh söder vnder öö 
han fäste lyten Inga som war ingen Mö 

der groo Edle örter. 

2 
Han fäste lyten Inga han förde henne hem. 
Sielf H Råstigh redh henne igen 

3. 
Rätt som dhe komme i Rosenlund 
Der wille Inga lilla hwyla en stund 

4 
Der breder hon vth sin kappa blå 
Där föder lyten Inga Söhner twå 

5 
Höer du Inga hwad Jagh .seyer nu 
hwem är Fader åth desse barnen tu. 

[98] 
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6. 
Hoos min Fader war en ryker giest 
Wy lekte Guldtafel som wy kunde bäst. 

99 	 7. 
Wj lekte Guldtafwel af hiertans grund 
Då blef Jagh medh desse Barnen tung. 

 
Höör du Inga war intet rädd 
Men sey huru den Riddaren war klädd. 

 
Han hade kläder brun och h wjt 
Jagh tychte han war Eder H Råstigh lyk. 

10 
Han hade kläder brune och blå 
Den wackraste herre Jagh nåntin sågh. 

11. 
Höer du Jnga hwadh [Jagh] seyer nu 
hwar wil tu giöra af desse barnen tu. 

12 
Däth ena wil Jagh settia emellen Muld och steen 
J alle mine dagar bära föret Mehn. 

[100] 	 13. 
Däth andra will Jagh settia emellen Muld och torf 
J alle mine dagar bära för' sorgh. 

14 
Jnga lilla :,: sey intet så 
Du skal föda vp desse bar[n]en små. 

15 
Jagh haer här en Faster her vte widh åå 
Dyth skall Jagh föra desse barnen små. 
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16. 
Råstiger Eld medh Swerdzvdden slogh 
han hämptade watn medh Bine Skoor 

Nu groor Edle örter. 

33. 	 101 
1. 

Däth war Wähna Sigrid hoon bähr Gullett 
han heter herren lage som henne hafwer fäst 

Mäd': Fouglen han siunger i däth kalla rimme. 

2 
Däth waer herren Lage, sporde sin Moder åth 
När skal wähna Sigrid hemptas hem til wårt 

 
Gammal 2  är din Moorbroder och dine bröder fem 
och Alvillda min Syster hoon skal föllja dem 

 
Däth war goder Gamnel ryder j Stoltz Sigrids gård 3  
Vte hennes Fader för dem ståhr. 

5 
Wähn' Sigrid [sitter] i loffte och der speglar sigh 
her är mycken wähnhet som stundar nu till Migh. 

6. 	 [102] 
Wähn Sigrid sitter j loffte och borstar där sit håår 
Fåhr see sine Brudmän på gården der de gå. 

1  Hdskr. har ett bindestreck (?) mellan bähr och Gullet. 
2  I inre kanten står Ganaliel. 
8  Hdskr. gard eller gord. 
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7 
Toge dhe wähn Sigrid löffte henne på häst 
Fram' war den Gamb/e som redh wähn Sigrid nest 

8 
Dhe ryda öfwer becker dhe ryda öfwer spång 
aldrig kom hennes betzle tyg/ar vhr gamle M[annenis hand. 

0.. 
Dhe ryda öfwer becker dhe ryda öfwer broo 
Framme war den gamble och hadh om (WähnS) wähn Sig- 

rids troo. 

 
Ähn stod Prästens lada 15 bielkar lång 
Där rätter wähna Sigrid vp sin bruder sängh. 

 
Däth war Wähna Sigrid ryder j H Lages gård 
Vte H Lage sielf för henne stålir. 

 
Dee toge Wäna Sigrid settia på Brude benk 
Framme war den gamble som bahr för h[enn]e skienk 

 
Dhe toge Wähna Sigrid ledde i Brude Emus 
Framme war den [gamble] och bahr för henne ljum 

 
Däth war herren lage sette sigh i sängen nedh 
Däth war Wähna Sigrid wende sigh till weggen der widh 

15 
Höör du wähna Sigrid wänd tig hyt til Migh 
alle mine dagar haar Jagh wäntat effter tigh. 
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16. 	 [104] 
Skam få dine Brudhmän wore mig intet huld 
dhe refwe sönder min Grå skind och så mit hufwud guld. 

17 
Hafwe mine Brudhmän giordt tigh någet mehn. 
Så sätt digh på din Gångare och rid så hem igen. 

18 
Däth war wähna Sigrid Kom i gröna Engh. 
Ikon felte stride farar fåhr see sin Brudesängh. 

Med' fouglen siunger i dlith kalla rimme 

34. 
105 

Däth war vnge H Suerchiel 
gåhr för Danakonung at ståå 

Herre låhna Migh dina Männ 
Jagh will på min broder slå. 

Dhe Swenske dhe bryta den Dahlebergs skylden 
dy gråta så månge. 

 
Jagh will låhna digh mine Männ, 

både halla[n]dzfahrer och Jutar 
Dee äre så ypperligh stridbare Män 

som kunna både spänna och skjuta. 

 
Däth war om en Heligh Söndagh 

at Messan war godh at höra 
Kungh Swerkel sancker sit folck ehop 

och låter öfwer Öhrsundl föra. 
Hdskr. Ohrsund. 

5 
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[106] 
	

4 
Däth war vnge Kong Suerekel 

han kommer mitt i sund 
Wiste Jagh skulle icke winna j dagh 

Gudh gifwe Jagh siuncke i grund. 

5 
Medh honom II Ebbe mot Swerigs land 

tänchte winna stoor Ähra 
Men blef doch slagen medh all sin häer 

at ingen kunde boden hem bära. 

6 
II Lorentz hans broder tenchte och wäl 

sin lycka moth Giotherna sökia 
Men blef slagen i samma ferd 

och kund' ey sin skiepnad vndlöpa. 

7 
Emellan Berg och lehna 

där såsom striden stodh 
En häst som kåster 1200 mk 

han flyter i Manna blodh 

	

107 	 8. 
Emellan Berg och Hallal 

der gieller både Örn och Rambn 
Där gråta så många Enckier 

sine fattige faderlösa barn. 

9. 
Frwerne stå i höga lofft 

dhe wänta sine herrar hemkomma 
Hästarna, komma blodiga hem, 

och sadlerne äre tomme 
Dhe Swenske dhe bryta den Dahlebergz skylden 

der, gråta så månge. 

l'Efter Halla står ett märke, i öfre kanten af bladet: forsan Dahla. 
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36. 

Af någre sålunda hörd 

1 
Däth war Vnge H Suercklingh 

han gåhr för kongen at stånda 
Jagh hafwer lust allt Swerige winna 

Om J willje migh bystånda 
Vth ryda Ryttare för Danm[ar]ks skiöld 

för dem så gråta så må'nge. 

2 
Digh will Jagh låhna mine Män 

dertill 12 000 Jutar 
Som alle äre warachtige krigsmän 

och kunna bådhe spänna och skjuta. 

3 
Däth war bittid om en söndags Morgon 

att Messan war godh tu l at höra. 
Däth war Vnge H Suerckell 

han låtte sitt folck vthföra. 

4 
Så ryder han för Wardberg 

och öffwer Hallandz åhsar 
Dhe wore alle warachtige krigsmän 

där ståhr hwareken dörrar eller låsar. 

5. 
Så ryda dhe sigh bettre fram 

och ihn för » » » » thorne 
Där falla Jutar för Suerckling 

som bönder skiera korne 

[108] 

109 
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[110] 

111 

6. 
Däth war den Swenske höfdingsmann 

han satt på hästen hwite 
Däth haar Jagh tilförende spådt 

att wy skulle Suerekel Oda. 
7 

Där war Vnge H Suerekling 
han ryder på besten grå 

Så ryder han öfwer 100 mihl 
Jhnnan han sigk tu l bakas sågh. 

8 
Emellan Berg och dahla 

där liggia dhe krigsmän döde 
Vti danm[ar]k effter dem Barnen små 

som gråta fast effter sin föda 

9. 
Där dhe danske Fruerne wänta 

sine herrar hem komma. 
Hestarne komma blodige hem 

och Sadlarne äre tomme. 
Vth ryda Ryttere för Dan m[ar]ks skiöld 

för dem så gråta så månge. 

36. 
1 

Samssing han tiente j konungens gård 
han locker lyten Kirstin den wähne Mård 

J lyden vppå Både. 

2. 
Konungen ropte öfwer all sin gård 
Ståhr vp mine Hoffmän och kläder Ehr i Ståhl. 
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3. 
J kläden eder snart och icke falskt 
wetan4s H Samssing är en wågehalss 

4 
Dhe ryda sigh i gröna Engh 
Der — — 	 glafwen om kring 

5 
Hästarne rämbja och bryngierne braka 
Både Gudh för Samssing om han är saker 

6. 	 [1121 

Samssing han tahlar tu l sit wähna wyff 
Soffwen eller waken [J] mit skiöen vnga iyff 

7 
Jagh hafwer intet soffwet Jagh seyer thet förty 
Sedan Jagh hörde thet stora hästegny 

 
Soff fritt min kierast rädz ey förty 
Ey annadt, kongens Hoffmän ryda gienom by. 

 
Dhe ryda sigh för Borgar leedh 
Ståndar Samssings Moder och hwylar der widh. 

 
Statt her Samsings Moder wähl swept i skind 
Är Samssing hemma kier Sohnen din. 

[1131' 
Samssing drogh af gården i gåhr 
Wenter ey hem i dätte åhr 

 
Dhe draga af sigh en rödh Guldringh 
Är Samssing hemma så dölg honom ey. 

 
På aplegården en Steen Stufwa Ny 
Der inne sofwer Samssing medh sit wähna wjff. 

1  öfverst på s. 113 är först skrifvet: Samsing tahlar tu sit wähna 
wYff etc. [= v. 6]. Detta är sedan öfverstruket. Äfven här fattas I. 
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14. 

Dhe stöta på dörren medh hwasse spiuth. 
Ästu Samssing inne gack her vth. 

15 
Jntet är Jagh Samssing Jagh är Samssingz giest 
J lofftet henger Sadel i Stallen ståhr min häst. 

16 
Den ena hand klädde han skiortan på 
Den andra hand klädde han skoerna ochså 

17 
Tack haf och hans kierast war honom q falsk 
Sielf knepte hon hielmen om hans halss. 

18 
Samssing vth gienom dörren sågh 
han sågh icke dager för Brynjer blå. 

19 
Samssing sigh gienom dörren språng 
han rödde den wägh som förr war trång. 

20 
Han Högg ihiel fyra, han högg ihiel fem 
Han Högg ihiel alle kongens Hoffmän. 

115 	 21 
Och låtte dem föra i Konungens gård 
Konungen V'the för honom ståhr 

 
Statt her Konung swept i skind 
Här äre dine Hoffmän du sände tu l min. 

 
Så drager han på sit Swerd 
Wore du ey konung du wore detta werd. 

 
Kongen recker då honom sin hand 
Wäll kommen Samssing min giäfwaste Swen. 

J lyds vppå Råda 

[114] 
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37. 

	

1. 	 [116] 
Herr dahlboo segler åth Sundet fram 
han sägler från Konungen styre och stam 

Men han war En 

2 
Konungen löffte vnder sin hielm 
hwilken min Swenn migh sägler så nähr 

3 
därtil swarar en lyten små drängh 
däth är H dahlboo J kieune honom wäl 

4 
Konungen tahlar tu l Hoffmen twå 
J tagen H dahlbo spenue boer på 

 
Därtil swarar en lyten tolck 
J gripen ey dahlbo medh alt edert folk 

 
Kongens Hoirmän ryda i dahlbos gård 
Vte hans Moder för dem ståhr. 

	

7 
	 117 

Statt her dahlbos Moder swept i skind 
Är dahlbo hemma kier Sohnen din 

8 
Daldbo drogh af gården i gåhr 
Kommer ej, igen för Juhl i åhr 

9. 
Dhe toge af sigh en rödh guldring 
Ar dahlbo hemma så dölg honom ey. 
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10 
På aplegården stårh så wählbygd en Stufwa 
Der inne sofwer dahlbo medh sin Fruga. 

1.1 
Dhe stöta på dörren medh hwasse spiuth 
är dahlbo her inne kom her vth 

12. 
H dahlbo vth gienom dörren sågh 
såg icke dager för Bryngier blå. 

[118] 	 13 
H Dahlbo vth gienom dörren språng 
han rödde den wägh som förr war trång. 

14 
Han Högg ihiel fyra han högg ihiel fem 
han Högg ihiehl konungens ypperst hofmen 

15. 
Så legger han dem vppå en wagn 
och kiörer så den åth Stengatan fram 

16 
Dahlbo kiörer j konungens gård 
vte konungen för honom ståhr 

17 
Statt her konung swept i Skind 
her haer du igen dine ollone Swyn 

18. 
Konungen räcker från sigh hwit Hand 
Kom byt H dahlbo min giäfwaste Swenn 

ty han war En. 
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38. 

1 	 [12011  

H:r Essbiörn han sporde sin Moder till Rådh 
huru skall Jagh konungens dotter fåå? 

J stulen Eder vnge H Essbiörn 

2 
Kongens dotter wore wäl godh tu l at åga 
Thorde däth någor för Konungen wåga 

3. 
Kongens dotter wore wähl tu l at få 
Men Riddare och Swehner wachta henne på. 

4 
Men digh will Jagh gifwa en Sölfbodd Knyf 
du ridh af Landet och werje ditt lyff 

5 
Därtil gifwer Jagh tigh en Fåhle bruen 
dän springer Planeker och högan tnuhr. 

6 
	 121 

H Essbiörn han ryder i konungens gård 
Vthe wächtaren för honom ståhr 

7 
H Essbiörn han ryder för konungens Port 
så starcke wächtare stå honom emoth 

8. 
Min kiere wächtare släpp Migh ihn 
däth rägner och slåer på Skarlakan skyn 

9 
Rägner thet på titt Skarlakan skyn 
så wändt thet vth som förr wiste ihn 

1  s. 119 är blank. 
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lo 
Höör du wächtare lätt migh ihn 
digh will Jagh gifwa min röde Gulldring 

11 
Hwadh skall Jagh min konung swara 
När han seer migh den Guldring hafwa. 

[122] 	
12 

H Essbiörn hade en häst så rask 
han sprang öfwer Muren medh en hast 

13. 
Han sprang plancke och högan Mular. 
Och sedan ihn i Göthe lille buhr 

14 
Han klappar på dörren medh fingrar små 
Statt vp liten Giöta tagh låsen ifrå 

15 
Vp stodh liten Giöta swept i Skind 
Så gladelig släpte hoon H Essbiörn ihn 

16. 
Förr ähn dhe wore i sängen lagd 
Förr war thet för konungen sagd 

17 
Där kom brott budh för konungen ihn 
H Essbiörn soffwer hoos dott,r[e]n tin 

123 	 18. 
Hwena thorde Migh dhe Buden ihn föra 
Eller hwem thorde sådan en gierning giöra 

19. 
H Essbiörn thorde den gierningen giöra 
och wachteren thorde dhe buden ihnföra 
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20 
Konungen ropte öfwer sin gård 
Ståhr vp mine Hofmän kläderl Eder i Ståhl 

21 
J kläden Eder snart och icke falskt 
J weten H Essbiörn är en wågehalss 

22. 
dhe stötte på dörren medh hwasse spiuth 
Ästu her ihnne så gack her vth 

23 
Wehlen J töffwa en lyten stund 
så lenge Jagh kläder Migh Hoffmanslund. 

24. 
H Essbiörn klädde sigh j Jernet blåå 
hans Kieraste feller så Modiga tåhr. 

25 
H Essbiörn y2  gåhr icke vth 
dhe slå Eder ihiel medh skiöld och spiuth 

 
H Essbiörn vth gienom dörren sågh 
han sågh icke dager rör brynjor blåå. 

 
H Essbiörn vth gienom dörren språng 
han vthbredde den wägh som förr war trång 

 
had-Höggiihiel fyra Han högg ihiel fem 
sielfwe konungen och alle håns Män. 

29 
H Essbiörn satte sigh på gården nidh 
Så modigh och trött war han der widh 

1 Hdskr. klader. 
g Repristecken. 

[124] 
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30 
Nu haer Jagh slagit din fader ihiel 
Will du nu fly af landet medh 

31 
huru gierna Jagh thet gjorde 
Wore min Fader i Jorde. 

32 
Din Fader är så Fränderyk 
Som wäl kunna jorda et sådant lyk 

J stille Eder vnge H Essbiörn 

I 	Itr-,  

125 
	 39. 

Synes wara af Edda Island: Och twifwelsvtan 
Nambnen Tårker Trolletram Loye och Floyenborg 
annorledz. som her settias vp såsom dhe fundne äre. 

Tårckar sitter i sina Säte, rimmar om sin Werldh 1 
Trolletram haar hans hammar stuhlet däth war en vsel ferd. 

Thorer tämjer fåhlan sin i tömme. 

Köer du Locke Loge legedrängen min, 	 2 
du skall flyga all land om kring och leta mig hamaren igen 

Thorer tämjer Fåhlan sin i tömme. 

Däth war Locke Loge han låtte sigh giöra Guldwingar 3 
Flyger han i Trolletrams gård, Trolletramen stodh och 

smidde 
Thorer tämjer Fåhlan sin i tömme. 

Hör du gamble Trolletram hwadh Jagh seyer tigh 	4 
Haar du Tårkars hammar tagit så dölg thet ey för migh 

Thorer tämjer Fåhlan sin i tömme. 
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5 	Tårkars hammar haar Jagh tagit, Jagh dölljern icke et tahl 
Fembtan fambner och fyratyo ligger han vthj graaff 

Thorer tämmier Fåhlan sin i tömme. 

6 	Sej nu Torckar swahr igen, han skal aldrig hammaren få 
För ähn Jagh fåhr Jungfrw Floyenborg den wähne Solentå 

Thorer tämmer Fåhlan sin i tömme 

7 	Trolletram sände tigh budh igen du kan ey hamaren få [126] 
För ähn han fåhr Jungfrw Floyenborg den wähne Solentå 

Thorer tämjer Fåhlan sin i tömme. 

8 	Däth war wähna Floyenborg hoon blef så illa widh 
Däth sprack af hwar finger bloden vth och ran på Jor- 

den nidh 
Thorer tämjer Fohlan sin i tömme. 

9 	Höer min Kiere Syster hwadh Jagh seyer tigh 
Huru mycket gehr du vth at iag blihr brudh för dig 

Thorir tämjer Fåhlan sin i tömme 

10 	Thet war Tårker sielfwer han låter brollopskläd skiära 
Så drager han i Trolletrams gård, där han skulle brud wara 

Thorir tämjer Fohlan sin i tömme. 

11 	Höer du gamble Trolletram om her skal bröllop ståå 
Så kasta bort dhe Bägare små bähr ihn medh ämbar och Så 

T:tFSJT. 

12 	Däth war gamble Trolletram, han war henne intet huld 
Här må wara en Fahnens brudh som ey kan blifwa full 

Thorer tämjer Fåhlan sin i tömme. 

13 	Swarade Locke LOye han meente winna pryss 
hoon haar ey ätet i fiortan dagar så haar hoon längtat hyt. 

Thorir tämbjer Fåhlan sin i tömme. 
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127 	Däth war gamble Trolletram, han gladdes widh däth ordb. 14 
Så snart kom Tårkars hammar fram och lades på brudebord. 

Thorir tämjer Fåhlan sin i tömme. 

Fembtan wore dhe små trollen, som buhre dän hammaren ihn 15 
Bruden tahr honom medh ena hand och sticker honom 

Vnder sit skind. 
T: t: F s. i Tömme. 

Så snart hoon den hammaren fick börjar hoon gåå omkring 16 
Fembtan troll och fyratyo legger hoon j en ringh. 

Thorer tämjer Fåhlan sin i tömme. 

40. 
129' 

Vpp så wacknade Allfwens Frw hon tahlade 
til sin bonde 

Jagh haar drömbt så ynkelig dröm Gudh gee den blihr 
ingen til onde. 

Du lått honom sörja som fången ligger vnder heede. 

 
Jagh tycke et hwss j min Faders gård, vpmuradt medh 

tegel och Steen 
Där inne brann du stolt H Alf medh giefwaste dina Swener 

Tu lått honom sörja som fången ligger vnder heede. 

 
Tu ligg och soff min hiertans kier och tagh inge drömmer 

til glömma 
J morgon skal Jagh ryda j min Faders gård medh mine 

ypperste Swena 
Tu läth honom sörja som fången ligger vnder heede. 

S. 128 är blank. 
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Assmund bete konungen kieraste Fadren min 
Så gierna spörjer han död an tigh som 	i gården sin 

Tu lätt honom sörja som fången ligger vnder heede 

 
Däth war herren stolten Alf han ryder i konungens gård 
Vthe Assmund konungen sielf för honom ståer. 

Tu läth honom sörja som fången ligger vnder heede. 

 
Statt här Assmund konung hold, kiere Swären min 
Will tu låhna migh hwss i Natt medh giäfwaste Swener min 

Tu lätt honom sörja som fången ligger vnder hede. 

[130] 
Mitt vppå min Apellgård, där ståer så wähl bygd en Stufwa 
Där inne soft herr Stolten Alf medh dine giefwaste Swener 

du lätt honom sörja etc. 

 
Hielp nu Oden Asagrim Jagh tränger nu til tig kalla 
At Jagh må winna H. stolten Alf, at Jagh blihr ytan skade. 

du lät honom sörja. etc. 

 
Du skalt settja stång för dörr och Eldh j alle gaflar 
Så kan tu winna stolten H Alf och blifwa ytan fahre 

du lätt honom sörja. 

 
Vp så wacknade Sigur[de]r 2  han slogh så stort et slagh 
däth wacknade kongen i loftet lågh8  och drottningen i 

sin Sahl 
du lätt honom sörja etc. 

1  Tomrum i hdskr. 
2  Hdskr: Sigur :r. 
8  Hdskr. lagh. 
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Vp wacknade Torgnejer han hade Otta händer 
Gafhler och wägger slå wy nedh och springa vth alle i 

sänder. 
du lätt honom sörja etc. 

 
Konungen skole wy hängia vpp och bränna hans gård 

i Rötter 
Han Haar förgiordt *år herre i dagh dertil fä wy inge böter. 

du lätt honom sörja som fången ligger vnder heede. 

41. 
1331 	Dässe twänne wyser synes wara af Ormssaga som 

Vormius citerar. 

 
Däth war VlIffwen starcke han lade vth för wasse, 
Säglar han för Gygerhall emot den Burssen hwasse 

Nu ligger Guldet vnder hieltenn. 

 
Så säglar han dänn salte Sjö ihn för berget blåå 
Är nu Faxe hemma, gif migh swahr derpå. 

Nu ligger etc. 

 
Faxe heeter min yngste Sohn han är ey manna make 
Han kommer hwar afftan hem, tre hwaler på sin bake. 

Nu ligger. 

1  S. 131 och [132] saknas, bladet är utrifvet. 
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Ht så är Jagh kommen och hyt så är Jagh Sänder 
Jagh rädes intet för Faxe ey heller för hans Frender. 

 
Kieringen sprang på Hölle taar tu l Swerdet breda 
Hon hugger fast på vlfwens baak, då blef han först wreder. 

 
Dlith war Vlffwen stareke han wreddes ey förr ähn då 
Han ryster kieringa hufwud af och reste henne i en wrå. 

7 
Faxe kom i Stufwan hem och Vlffwen war där före 
däth war stoor lust at see vppå huru dee samans buhre 

Nu ligger guldet vnder hielten 

8 
	

[1341 
Dee buhre sammans medh skiöld och spiuth, rätt nu haar 

Faxe fått make 
Dee hålla sammans i fiortan dagar ingen thorde hin annan 

taka. 
Nu ligger Guldet vnder hielten. 

 
Tack haa Ormen starke När han dhe tyender sporde 
Alldrig höölt han den för Man som icke hembner sia broder 

Nu ligger Guldet vnder hielten. 

 
Däth war Ormen stareke han boer sin Skieph better 
Säglar han för Gygerhall på dhe samme Nätter 

Nu ligger Guldet vnder hielten 

11 
Han säglade den samme Sjö, ihn vnder Berget blå 
Leffwer VIff kier Broder min så gef mig swahr derpå. 

Nu ligger Guldet vnder hielten 
6 
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121  
Swarar Vlff bin starke vti så stoor en Nödh 
Ästu man at-  hämbna migh i morgon skal Jagh döö 

Nu ligger Guldet vnder hielten 

13 
Däth haar Jagh länge lofwat dig, däth lofwar Jagh tigh ähn 
Hämbnas skal Jagh döden din, om wy äre Christne Män 

Nu ligger guldet vnder hielten 2  

135  
Så woge dhe denn Faxen dee orckte ey mehra giöra 
De ladde sine Skiep medh röda Guld som måst dee kunde 

bähra 
Nu ligger Guldet vnder hielten  

 
De qwistade vpp en kieringe ryg och giorde sigh en krake 
Fembtan fambner och fyratyo, Jnnan dhe nådde guldet taga, 

Nu ligger Guldet vnder hielten. 

42. 

136 	 1 	- 
Essbiörn Prudhe och Ormen starek dricka -wS7n 

i Hall, 
Kom en goder Gånge karl seent om Jule qwälle. 

Wyda slåer man Tiählen öfwer Jssland. 

2 
Sitt i freedh Esbjörn Frwe kiempe öfwer brede bord 
Will tu låhna mig hwss i Natt så ästu kiempe godh 

Wyda $1åer man Tiählen öfwer Jssland 

i Ändradt från 13 liksom 13-15 från 14-16. 
2  ten osynligt på grund af inbindningen. 
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Herbergh will iagh låhna, Gånge karl och -digh 
Men wöstu något röda guld däth skal du wysa migh , 

Wyda slåer man Tiählen öfwer Jssland . .f 

 
Jagh weeth mehra röda Guld ähn femptan konger åga 
Han niuter intet länge lyff som effter guldet frågar 

Wyda slåer man Tiählen öfwer Jssland. 

5. 
Flöer du goder Gånge karl, liuger du för migh 
J däth högste galgieträ, skal Jag hengia tigh 

Wyda slåer man Tiählen öfwer Jssland. 

61  
Jagh lärde åldrig liuga sedan Jagh kom tu l manna 
Kominer • du i Trollewalck, du skalt min ord wäl,  sanna, 

Wyda slåer man Tiehlen etc. 

7. 	 137 
Arla war om morgonen när som dhe stodhe vpp 
Och när som dhe -  så'ge tu, war Gånge karlen borte 

Wyda slår man Tiählen öfwer Jsslan 

8: 
Däth war Essbiörn Frwenkiempe han leker medh sin knyff. 
Giesta skall Jagh Brusen .starck om däth skal kåsta mit lyf ,  

Wyda slåer man Tiälen öfwer Jssland 

9.- 
Höer du Ormen starcke wil du wara migh trogen. 
Will du hämbna döden min om wy äre Christne bådhe 

Wyda slåer man Tiählen öfwer Jssl. 

10. 
Länge haer Jag låfwat tig däth lofwar Jag tigh ähn 
hämbnas skal Jagh döden din om wy äre Christne Män 

Wyda slåer man Tiehlen &Wel. Jssland: 

' Hdskr. snarast löff 
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11. 
Däth war Essbiörn frwen kiempe lade Vth för land. 
Säglar han dän salte Sjö ihn för Brwsens hambu. 

Wyda. 

12 
Han hyssade vpp sine Silkes sägel ihn för Bruses hambn 
Däth war Essbiörn Frwen kiempe som steegh forst i land, 

Wyda slåer man Tiehlen öfwer Jssl. 
[138] 	 13. 

Han satte alle sine Män öfwer breda bordh 
Så nähr som sielf Essbiörn Frwen kiempe mit i Brswens stohl. 

Wyda slåer man Tiehlen öfwer Jssland. 

 
Däth lyder så fast åth afftonen kattan gåhr och wåhner 
Tahr hoon Essbiörn Frwen kiempe går så af medh honom. 

W: 

 
Ormen bodde i Bärgen så wähl han der måtte 
Bettre hade då den hafft, som ingen broder åtte 

W, S, M, T. 0. 
 

Men tack haa Ormen Starcke, När han dhe tyender sporde 
hölt däth för ingen Man at wara som intet hembner sin 

broder 

 

Vnner migh Sanete Erich i Rom at Jag kan Guldet winna 
Hälften af däth röda guld, skal Jag tu l Rohma sända. 

 
Ondzdagen om qwelle så boer han sin Skiep bettre 
Sägler så för Jssland ihn på dhe samme Nätter. 

W: s: m: t: o: J. 

r osynligt (i följd af inbjudningen?) 
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19. 
Där hYssar han sin Silkes sä,gel ihn för Brwsens hambne 
Däth war Ormen starcke som stegh forst i lande. 

W: s: m: o. J. 

20 
Han satte alle siue Män öfwer brede bord 
Så ner som deres yngste man mit i Brwsens Stohl 

Wyda slåer man Tielen öfwer Jssl. 

21. 
Han satte alle sine Män som Frwen kiempen förr 
så nähr som Ormen starcke mittj Brwsens dörr. 

W: S: M: T: 0. J 

22 
Däth lyder så fast åth afftonen kattan gåhr och wåhner 
tahr hoon deres yngste man tänchte gå bort medh honom 

23 
Ormen slåer til medh förgylt spiuth däth sölfret rök så wyda 
Kattan klärnbde tänder tu, beth mannen af i Midia 

 
Där komme fembtan dysse troll alle rysta Eld 
Hör du Ormen starcke här skal bly hett i qwell. 

W: s: m: T: o J. 

 
Ormen week tu l Siör strand tänchte draga hem, 
Men hade sine handsker glömbtl som låge på en Steen. 

W. s: M: T: 

 
Ropte 2  dheres Styreman som stodh i fränabste Stambn 
Wähl få wy handsker igen när wy komma hem på land. 

Hdskr. glombt 
2  Hdskr. ropt 

139 
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Däth skall aldrig Frwer spörja hem på wårt lande 
at jag her mine handsker glömmer Brwsen led tu l gangne. 

 
Han gåer sigh tilbakas igen tänchte handsker finna 
Mötte honom Brwsen der, som ey war god at winna. 

W: s: m: T: 

291. 
Där dhe händer sammans sloge finge dhe wähl fäste 
War icke du den fuhle tiuf som migh i Jules gieste 

Wyda slår man tiden öfwer Jssland 

[140] 
	 30 

Där dhe händer sammans doge, där flöth bade skind och huld 
Berget för deres fothom flöth som dhe hade trampat i muld. 

 
Däth andra taak dhe sammans toge dhe toge sammans 

medh wrede 
Berget för deres fothom flöth som dhe hade trådt i leera. 

W: 6: m: T: 

 
Hästeman och Bockaragg den henger i din bringa 
Du haer Nägler som Bockahorn och fembtan på hwar finger. 

 
Och utj dine Ögon flytande holmer twå 
Ähn ästu däth fuhlaste tråll Jag nåntin medh ögon sågh. 

 
Höer du Ormen stareke, wil tu låta migh lefwa 
Hälften af mit röda guld wil Jag tig gierna .gefwa. 

1  Nederst på sidan står under hänvisning till denna strof: 

Denne Werssen tienligare 
fölljandes den 31 werss iuferius. 
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35 
Däth war gamble Brwsen han löffte opp en hell 
Stigh nedh Ormen starcke och tag wid Guldet alt 

36 
Hör du däth dit fuhla troll, du swyker mig intet så 
Skal Jag haa något guld af tig, tu skal mig deth i hender få. 

 
Däth war gamble Brwsen han stegh j grafwen nidh 
Och däth war Ormen starcke högg af hans hufwud derwid. 

 
Nu haa dhe want på Brwsens land, der haa dhe wunnit ähra 
Ladt sine Skiep medh röde Guld, som dhe måst kunnat bähra 

391. 
Tack haa Ormen starcke så wäl han hölt sin Ord 
Hälfften af däth röda Guld, sände han tu l Rom 

Wyda slåer man Tiehlen öfwer Jss1and. 
Tantum. 

43. 
Vtan twifwel rättare: H Offwe och Tufwe Slatt. Men 141 
her vpsatt som däth funnit är. 

1. 
Gamble H Hooff och Toffwe Slacht 

Dhe ryda till Giöthaboting 
Dee hadhe så mycket at snacka 

Om lyten stoltz MagdelS7n 
GAM råder ähn så mrähl 

För lyfwet råder lyten Magnill 

1  Hdskr. 38. 
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[142] 

 
görer du II Toff we Slachf, 

Du hetes wara min Mågh 
hwy håller du lyten Magnill 

För så mycken hådh. 
Gudh råder ähn så wähl. etc. 

 
Jagh hölle kierare Magnill 

Ähn som mit eigit lyff 
Wor' icke H Adolph Carlsson.' 

hade henne tu l Bolagh sin. 
Gudh råder ähn så wel. 

 
Gambl: H Hooff och Tofwe Slacht 

Dec ryda i Magnills gård 
Vthe ståer lyten stoltz Magnill 

hoon är wähl swept i Mård. 
Gudh råder ähn så wel 

 
Statt här lyten Magnill 

och war wähl swept j Skind, 
huru må Adolph Carlsson 

kiere Bolagen din. 
Gudh råder ähn så wähl. 

 
Höre J min kiere fader 

Jagh undrar J sådant willja troo 
Jagh är intet den första Qwinna 

Som lögn blihr lougen vppo. 
Gudh råder ähn så wel 

1  I hdskr. har stått något annat, som blifvit bortraderadt. 
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7 
Däth war Il Toffwe Slaeht 

han skulle till sängen gåå 
Och däth war lyten Magnil 1  

Som wachtade fast vppå 
Gudh råder ähn så wel 

8. 
Däth war lyten Magnill 

tager honom i sin lock 
Så skahr hoon hans hufwud af 

Widh den Sängestock. 
Gudh råder ähn så wäl 

9 
Så tager hoon hans blodiga hufwud 

Och sweper vti et kläde 
Och sände tu l H Adolph Carlsson 

Mente däth wore stoor glädje 
Gudh råder ähn så we! 

10 
Skam få du stoltz Magnill 

Som din herre giorde så 
J alle dee dagar Jagh lefwa må 

Alldrigh skal Jagh digh troo 
Gudh råder ähn så wähl 

För lyfwet råder lytenplagnill. 

1  Efter Magnil har skrifvits: som wacht, vilket sedan 
raderats bort. 

143 
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44. 
1451 	 1. 

Grant weth Jagh hwar dän Skogen han är 
Som kallass •Apeildodenn 

Där ihnne wexa dhe fägraste trää 
Som lustigst äre på. Jordenn 

Medh Swehnen må wähnaste winna 

. 2. 
Där ihnne wexa dhe lustigste trä 

Som man kallar Apal och linden 
Där vnder spehla dhe rågraste diur 

Som kallas hiorten och linden 
Medh Swehnen må wähnaste winna. 

 
Däth war herr Nilss Lagessonn 

han lätte Guldtråer spinna 
Dåraf lätte hån Snaror sättja 

Och mehnte dän hinden at binda 
Medh Swehnen må wähnaste winna. 

 
Skam fåå den fuhla trollkiering 

hoon räddes för vnger swens liste 
bon skapte henne j en willande höök 

Som flyger så högt op i qwiste. 
Medh Swenen må wähnaste winna. 

[146] [5] 
bon skapte henne j en willande höök 

Som flyger så högt vp i Tälle 
Däth sporde herr Nilss Lagessonn 

han achter den Skogen nedhfälla. 
Medh Swänen må wähnaste winna. 

1  S. [144] blank (liksom nedra hälften af s. 143). 
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,6. 
Där, då- komma dee bönder fram 

som Skogen tilhörde medh rätta 
Fäller du needh wår Fädernes skogh 

Därom så' blihr stoor frätta 
Medh Swehnen må wähnaste winna. 

7 
Men hören J H N1188 Lagessonn 

wY vänja seya eder rådh 
At J skolen denn hööken raå 

: Så gehr barn en blodigh brådh 
Medh Swenen må wähnaste winna. 

 
Så skahr han den bråden vhr sit bröst 

Och kaster så högt vp i ciwiste 
Så ynckelig gieller den hööken der widh 

At hon den så skulle mista 
Medh Swenen må wänaste winna 

 
Hööken han togh denn blödande brådh 

Och satte sigh på ena tufwa 
När han hade ätet dän bråden vp 

Så war han en Stoltz Jungfruga 
Medh Swenen må wänaste etc. 

 
Hören J min skiöhne Jungfrw 

Hwj wille J migh så swyka 
Som äre begge af Kongligit blodh 

Wy äre wähl hwars annars lyker 
Medh Swenen må wänaste winna. 

 
Jagh satt vtj min eigen buhr 

Och ladhe däth Guldet i fålle 
Jim då kom min Styfmoder 

bon migh den Skadenn wålde' 
Medh Swenen må wähnaste winna 

147 
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12 
Hoon skapte migh j en willande hind 

Och badh migh åth Skogen löppa 
Och alle mina Möyor i Vlffwar gråå 

Som migh skulle dageligh föösa 
Medh Swenen må wähnaste winna. 

[148] 

 

13. 

 

 

Så toge dhe hwar andre i fambn 
Medh begges deres godhe willje 

Dänn är icke född eller födas kan 
Som oss nu skall åthskillja 

Med Swehnen må wähnaste winna. 

  

45. 

 

149 1 
Däth första Barn som Norcka fick dän kallades 

Bagga Swen 
Först lärde han på Skyde löppa, Sedan beeta Hiortar 

och Rehn 
Hemming hin Vnge kunde wähl vppå Skyderna löppa. 

2 

Hemming åtte en Fästemö, och däth war mycket länge 
Gygeren stahl henne af kyrckan vth, vnder så stort it 

trånge. 

3 
Däth lyder så fast åth wåhre tydh at bönder sku plogen 

drifwa 
Hemming tappar Bine Oxar bort och vndrar hwart dee 

skulle blifwa 
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4 
Heming leeter skogh och skiuhl och j dhe trånge yde 
Finner han på den hwyte Björn, hans vnger låge och didde. 

5 
Hemming spände sin boge moth footh, skiöth Björnen i 

sin syda 
Dätta skal intet giöra dig så godt, som dine vnger didde. 

6. 
Vp då reess den hwite Björn och klapper honom medh 

sine loofwer 
Dätta ey heller dig så godt, som du låge hoos din kierast 

och soffwe. 

7 
Hemming leeter bettre fram vth widh den wilde Siöstrande 
Der finner han på den gambla Gumma, som rörde medh 

Näsa i brande. 

 
Heming gick åth Berget blå, fåer see dhe gnister ryka 
Däth är bettre här inne boo, ähn gå vthe och frysa. 

[150] 

Hwadan ästu kakebarn, mädan du kommer så seerla 
Antingen will tu Elden tigga eller herberg om qwälle 

10 
Kalla migh intet kakebarn, Jagh wil intet så heeta 
Hwem som migh kallar kakebarn skal ey efter olyckan leeta. 

11 
Dy Jagb är intet kakebarn, fast digh ähn tyckes så 
Men Jagh är en kongesohn och mehner din dotter få 

12 
Höer du kiering hwad Jagh seyer tig en ting wil Jag af 

tig tigga 
Om Jag kan få dit röda Guld och Jungfrun i sängen ligger. 
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151 

 
Fuller kan då mit röda Old få och Jungfruen i sängs ligger 
Om du wil lofwa migh på din trdo här ihnj Berget at bygga. 

 
Däth wil Jagh låfwa tigh på miii troo 'her ihnj Berget at 

bygga 
Om Jagh wiste dit röda Guld rnedh Jungfruen i sängen 

ligger. 

 
Kieringen togh på sigh en ruggepelss hoon wille intet frysa 
Så lopp hoon heela landet om den Bröllopskosten at kiysa. 

16 
Då togh hemming sin Fästemö vth begynte til at springa 
Dånade hans wähna Wyff när Berget började skuuga. 

 
Hemming togh lytet miäller snjö och stryker i hennes Enne 
gwicknade hana wähns wyfr och heming loogh åth henne. 

 
Kieringen kom i berget ihn och lette i hwarje Wråer 
Borte war hennes röde Guld och Jungfrun i Sängen lågh 

 
Kieringen fohr vhr berget blåå öfwer dee mörke Skoger 
hvart däth trä i marken stodh boygde sigh nedh til Jorde 

 
Däth war heming vnge kom moth den salte Uh' 
Effter kom debil gambla Gumma hennes tunga liengde ned 

til Jord. - 

21: 
,,Jrinan -han kom . till Långe brod, det so in korset ståtider 
herre Gud- tröste rnigh fager Vuger Swen och hielpe mig 

nu af wånde. 
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22. 
När kieringen kom tu l Långbro och fick see korset stånda 
Så sprack hoon i stycken sönder och.heming blef vthan wånde 

23 
Höör du heming hwad Jagh, seyer tig en ting wil Jagh af 

tig tigga 
hielp migh nu i Berget igen, at Jagh här icke må ligga 

24 
Hör du kiering hwadh Jagh seyer tig medh tine skietne 

Särker 
Du äst intet bettre werd ähn liggia till wågamarke. 

Hemming= vnge kunde wäl vppo Skyderne, löppa. 

Jngemunder och hans Hunder 	 1531 
Lope genom en Brakelunder, 
gät Hwat hette hans hunder 

46. 
1 

Essbiörn Pru ormen Starok dricka miöd i halla 
Kom en goder gånger Karl, Jula sent om qwälla 

Wyda slå dhe i Kiällan öfwer Jsslandh 

2 
Sitter Essbiörn Pru Kiempe, öfwer breda bord, 
Will tu låna mig huns i natt, så ästu Kämpe god, 

wyda slå dhe etc. 

3 
herberg will iag gifwa dig, Gånga Karl och dig, 
westu något röda gulld, dhet Skall tu wysa mig, 

wyda slå dhe. 

1  S. [152] år blank. öfverst på s. 153 finnes en anteckning (af annan 
hand): Hörer till S. Erich Sparmans bref af d. 4 Marty 1679. 
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4 
Jagh wet mera röde gulldh än 15 Kongar åga 
han winner intet len.  gre lyf, som effter gullet fråga 

wyda slå dhe etc. 

5 
Höör du gode gånger Karl, liuger du för mig 
J dhet störste galga trää, Skall Jag tåå hängia dig 

wyda slå dhe. 

6 
Jag lärde alldrig liuga sedhan iag Kom till manna, 
Kommer tu J trolla wallek, Skall tu min ordh wäll sanna 

wyda slå dhe: 

[154] 
	

7 
Arlan om morgon när dhe ginge på Slotte, 
När dhe sågo till, war gånge Karlen bortte 

Wyda slå dhe J Kiällan öfwer Jsslandh, 

8 
Thet war om Torsdagz affton bodde dhe sitt Skiep bettre 
Segla dhe för brusens bambu på dhe samme Nätter 

Wyda slå dhe: 

9 
Dhe slogo uth sitt sillkes Päll, in för Brusens hambnar 
Dhet war Essbiörn Pru Kiempe, han steg först i lande 

Wyda slå dhe: 

10 
Dhe Ställte alla sine män, in för Brusens Bordh, 
Så när som Essbiörn Pru Kiempe, mitt J Brusens Sal 

Wyda slå dhe: 

11 
Dhet lyder så fast åth afftonen, att Kattan går och wåhnar 
tahr hon Essbiörn Pru Kiempe, och lackar af med honom 

Wyda slå dhe: etc. 
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12 
Taka war' ormen Starke, när han dhe tydender fråga 
Alldrig blyr den man för sigh, som icke hembnar sin broder 

wyda slå dhe J 

13 	 155 
Ormen bodde J Jssland, J så wSll han måtte 
mykett bettre hadhe dhen, som ingen broder åtte 

wyda slå dhe i Kiällan öfwer Jsslandh 

14 
Dher war Ormen Starke boo sine Skiep bettre 
Segla han den samma sjö2  på dhe samma nätter 

wyda slå dhe: 

15 
Dhe sloge uth sin sillkes Päll, in för Brusas hambnar 
Dhet war Ormen Starke han stiger först J lande 

wyda slå dhe: 

16 
han sätter alle sine män, som Essbiör Pru kiempe förr 
Så när som Ormer8  Starke mitt J Brusas dörr 

wyda slå dhe: 

17 
Dhet kommer 15 lyse troll och alla Ryste Eeldh 
Du skall see Ormer2  starke, dhet skall wäll bly hett i qwäll 

wyda slå dhe: 

18 
Dhet lyder så fast åth afftonen, Kattan går och wåhnar 
tog hon dheras yngste man tänchte gå af med honom 

wyda slå dhe i: Kiällan öfwer Jssland 

1  a war ändradt från något annat. 
2  Jö ändrat från något annat (än?). 
8  Ändradt från Ormen. 

7 
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[156] 

157 

19 
Ormen slår till med förgyllt spint dhet sillfwer röök så wyda 
Kattan Klämmer tänder till, beet mannen af J mjdia2  

wyda slå dhe i Kiällan öfwer Jsslandh 

20 
Dhe ginge sigh till Siögars Strandh, och mente draga hem 
han hadhe sina lanskar glömd, dhe lågo på en Steen 

wyda slå dhe: 
21 

Ropa dheras styreman, han stoo i fremste stamme 
Wäll få wy hanskar igen hem på wåre lande 

wyda slå dhe 
22 

Dhet skuu alldrig fruer spörja, hem på wåre lande 
Jag skall mina hanskar glömma, Brusen till gangne 

wyda slå dhe: 
23 

Will nu St.e Erik i Rom att Jag må gullett winna 
helfften af dhet röda gull skall iag till Roma:sända 

wyda slå dhe: 
24 

Han går sig tillbakars igen och mente hanskar finna 
Då mötte honom Brusen den, som intett war god att winna 

wyda slå dhe 
25 

Dher dhe hender samman sloge dher finge dhe wäll fäste 
Dhet wastu din gamble tiuf, som mig i Julas gäste 

wyda slå dhe: 

26 
Dher dhe hender samman sloge, dher flög bådhe skinn och hulld 
fiälle ned 1  för foote flöt, som dhe ha rördt i mulldh 

wyda slå dhe: 

1  Ändradt från något annat (medio?) 
2  Mellersta bokstafven ändrad. 
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27 
Horsa maa och bocka ragg hängde i hans bringa 
Han hadhe näglor som bocka horn, 15 på hwar fingra 

wyda slå dhe: 

28 
Dhet såg iag J hans Ögon, där flöto Holmar tvål, 
Han war ett dhe leaste troll, Jag nåntin med öga såg 

wyda slå dhe: 
29 

Hör du Ormar Starke will du låta mig lefwa 
Helfften af mitt röda gulld skall iag dig gierna gifwa 

wyda slå dhe: 
30 

Dhet war gamble Brusen han löffte upp en hall 
Stig ned Ormer Starke du tag up gullett allt 

wyda slå dhe: 
31 	 [158] 

Nä hörer du dit lea trold, du hiar mig intett så 
Skall iag någott gulldh hafwa af dig det skalltu mig i hande få 

wyda slå dhe 
32 

Dhet war gamble Brusen, han steg i gropa ned 
Dhet war Ormer Starke, han hög af hans hufwud dher wed 

wyda slå dhe: 
33 

Nu haa wy waritt J Brusens öö, dher haa wy wunuitt ähra 
han ladde sin2  skiep med röda gulldh, det mästa dhe orka bähra 

wyda slå dhe: 
34 

Men tack war Ormer 3  Starke, så wäll han !Allt sin ordh 
taar han helfften af dhet röda gulldh, och sender dhet till Rom 

wyda slå dhe i Kiällan öfwer Jsslandh. 

1 *där . . . två med annan hand. 
Ändradt från åt. 

3  Har kanske först stått Ormen. 
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47. 

11  
Det första barn som Norka fick, det kallas baggas2swen 
först lärde han Fås Skydom4  löpa, sedhan beta hiort och Rehn, 

hemninger Vnge kunde wäll på Skydorne löpa 

2 
Och hemning åtte en fästemöö, det war något långe 
gjger han Stahl henne Vhr Kyrkan bort, Juledagen i Stor trånge 

hemninger Vnge kunde wäll på Skydorne löpa 

159 	 3 
dhet lyder så fast åth wåra tydh, att bönder sku plogen drifwa 
hemninger taper bort sina oxar, och wiste alldrig hwart de 

skulle blifwa 
hemninger Vuge kunde: 

4 
Hemninger letar Skoug och Skyl och genom dhe tronga yer 
så fan han på den hwyta biörn, hans Vngar lågo och didde 

hemninger Vnge: 
5 

hemninger spenner sin buge mot fot, och sinter i biörnens syda 
detta skall intett giöra dig så gott, som dina Vngar lågo 

och didde 
hemninger Vnge: 

6 
Detta war den hwyte Biörn han klappar honom med sinn lofwar 
detta skaa intett giöra dig så gott, som du låge hoos Din 

Kiärast och sofwe 
hemninger Vnge. 

1  öfverst. står i hdskr. 2, syftande på att den är mr 2 i förhållande 
till näst föregående, med samme hand skrifna visa. Annars står här — 
äfven i fråga om str. 1 — alla strofsiffror i vänstra margen af hdskr. 

2  Ändradt från något annat (bagga?). 
8  Ändradt från då. 
4  Ändradt från något annat (skyda?). 
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7 
Hernninger löper bettere fram, Vt med siöare Strande 
dher fann han på den gambla gumma som rörer med näsa i bränner 

hemninger Vnge: 
8 

Ilwadan kommer du kake barn, med du kommer så särla 
änten will du elden tigga el/er taa herberge om qwälle 

hemninger Vnge. 
9 

Kalla mig intett kake barn, iag will dhet intett heta 
hwilken mig kallar så, han skall effter ålycka leeta, 

hemninger Vnge: 
10 

Jag är intett kake barn lell ehr tyckes så, 
Jag är en konge Son, och menar ehr dotter få 

hemninger Vnge 
11 
	

[160] 
hon kläder på sig en rugge fäll, hon wille intett frysa 
sedan bp hon i land omkring, wille bröllopz kost samma kysa 

hemninger Vnge. 
12 

hemninger tar sin fästemöö, begynte till' att springa 
Så dånade hans wäna wyf, när bergett begynte att skunga 

hemninger Vnge 
13 

hemminger tar litett miäller Snö strök i hennes änne 
Så qwiknar hans wäna wyf då log hemninger åt henne 

hemninger Vnge 
14 

dhet war hemninger Vnge, kom emot den sallta fiohl 
effter kom den gamblakumma, hennes tunga hengde ned på Johl 

hemninger Vnge. 	
15 

Och dhet war hemninger Vnge han löffte på sin hatt 
far nu wäll du gambla gumma haa stor tack, 

hemninger Vnge kunde wäll på Skydorne löpa 

1  Tillsatt öfver raden. 
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48 1 - 

161 	En Gamal wysa om En Drottnig på Borgholm som bort 
slepte fångarne mädan konungen war borta hwarfore Elof fånga-
vaktaren dråpen blef. 

Konungen skulle till ledungene fara. 
°elle fru Gunnil skulle hemma wara; 

Men Gud gifwer Själen (wäl) god nadhe. 

Fru Gunnil (hon) beställer (rätte) een badstuf hasteligh 5  
Och Eluff wechter biudex hon till sigh. 

Men Gud e etc 

Hon skiäncker Eluff7  wechtar gode' miöd och wyn, 
Så somnar han neder (up)på händer sin. 

Men Gudh etc 

Eloff7  wechtar drack aff dhen miöden så warm 
Fru Gunnil taare nycklarna aff hans arm. 

Men Gud etc 

Fru Gunnil tager" nycklar" uthi sin hand 
Så släpper hon fångar(na) alf theras bandh. 

Men Gud. etc 
1  Ny hand. öfverskriften med annat (blekare) bläck och annan hand 

än den följande texten. Åtminstone en del af de många ändringarna af 
samma hand som öfverskriften. 

2  e ändradt från y 
8  Ändradt från något annat (men?). 
4  Utstruket 1 och så. 
5  Står i hdskr.före een, men ordningsföljden angifven medelst siffror 

öfver raden. 
I st. f. G har först stått något annat. i det följande hvad som står 

inom parentes. 
7  Ändradt från El uff. 
8  Skrifvet öfver ett utstruket både. 

Skrifvet öfver ett utstruket tager. 
Rättadt från taar, skrifvet öfvgr ett utstruket tager. 

" Hdskr. nycklarna med na (sannolikt) öfversuddadt. 
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Hon löste the fångar alt' air sine band 
J skynden nu eder (fort) aff thetta2  land. 

Men Gudh etc 

Hon kastar the nycklar i Borga haga, 
Thet mon(de) Eloffs (hierta) så illa behaga. 

Men Gud: etc 

Konungen kom(mer) från Ledungen4  hem på land, 
Strax6  möter Fru Gunnill på Siöastrand. 

Men Gud etc 

Straxt hon seer sin(om) Herra berättar hon6  så, 
Att Eluf med willia lätt fångar(na) bortgå. 

Men Gud: 

[101 Konungen (lätt) kal1ar7  Eluff wechtars till sigh, 
Hwy hafwer tu thetta° understått tigh. 

Men Gud etc 

11. Han swor om Gud Fadher och thet hel(i)ga liuus, [162] 
Jag aldrigh släpte fånga aff thetl° huus. 

Men Gud etc 

1  Skrifvet öfver raden. 
2  Rättadt från dhetta. 
3  Ändradt från Elufs. 
4  Ändradt från Lydingen. 
5  Skrifvet öfver ett utstruket honom. 

Skrifvet öfver raden. Efter så äro tre ord utraderade. 
7  Ändradt från kalla. 
8  Ändradt från wechter? 

Skrifvet öfver utstruket den dristighet. 
111  Skrifvet öfver utstruket fånga. 
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Han swor om Gud Fadher och then helige And, 
Jag aldrigh släpte fångar aff that' land. 

Men Gud: 

Tå swarar Fru Gunnil, ty hon war så wrångh, 
J låten honom niupa med heet(a) jern tångh, 

Men Gud: 

Tå swarar Fru Gunnil ty hon war så wreed, 
J låten honom niupa (alt) öfwer Hans2  qwed. 

Men G. 

Och är thet3  ey sant som jag berättar nu, 
Så gee4  Gud jag (måtte) föder5  hund hwalpar siu. 

Men Gud: 

Sedan Elof6  wächtar nu7  war pyntar så 
Månn8  the hang i een spyketunna slå. 

Men Gud gifwer: 

Therföre tå sattes the skalk(e)hästar twå, 
Som aldrig har" want nån" törarn uppå. 

Men Gud: 

1 Skrifvet öfver utstruket dhetta. 
2  Ha ändradt från något annat, börjande med f. 

Ändradt från dhet. 
4  Ändradt från gif. 
5  Ändradt från föda. 
6  Ändradt från Eluf. 

nu är synbarligen ifylldt efteråt. 
8  Ändradt frän månde. 

Ändradt från honom. 
1° ändradt från hade. 
11 Ändradt från något annat. 
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Så skalka(de) the honom uth för Borg(e)holmsi broo, 
qwar2  stod Fru Gunnel så hiertelig logh. 

Men Gudh etc. 

The skalkade sigh alt uth åth Borg holma slätt, 
Effter lopp (hans) modren6  så hiertelig gräät. 

Men Gud: 

The skalkade sigh alt uth med Borgholms haagh 
Dher rycktes (då) från Honom hans högra arm. 

Men: 

The skalckade sigh alt uth åth Kiöpingz heed 
Effter gick (hans)4  modren6  och6  pläcka7  hans been. 

Men 

Sås uth för Kiöpingz klint monn° the skalka, 
Der Elof"' moot een klippa slogh" sin nacka. 

Men Gudh: 

I Bor ändradt från något annat. 
2  Skrifvet öfver utstruket Igen. 

Ändradt från moder. 
4  Skrifvet öfver ett äfvenledes utstruket hans. 
5  Skrifvet öfver något (mor?) som ändrats från moder och sedan 

utstrukits. 
6  Skrifvet öfver utstruket plåckade. 

Skrifvet öfver utstruket vpp. 
8  Ändradt från Sedan. 

Ändradt från monde. 
1° Ändradt från Eluf (och sedan från Elof till Elf?). 
" Skrifvet öfver utstruket stötte. 
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163 	23. Ja dher stötte han så hårdt sitt nacke been, 
Att uhr thet' bä,rg(et up)sprang, een källa så reen. 

Men Gud. 

På Cappals° udd monn° the sedan stanna 
Ty the aff sitt språng4  woro så lamma. 

Men Gudh etc. 

Så komma mång5  sjömän och segla(ndes) ther° fram, 
Ther fingo the see hwar itt klart 7  lins (stod och) brann, 

Men G: 

Ty williom wy ofra een gryta aff malm 
Wist är ther mördat een sanner Gudz man. 

Men G. 

När° födzlen° (stunden) kom på Fru Gunnela nu, 
tå'° födde hon fram" dhe hundhwalpar siu. 

Men Gudh: 

1  uhr thet skrifvet öfver utstruket uthur. 
2  Ändradt från Cappele? 

Ändradt från monde. 
4  sitt språng skrifvet öfver utstruket löpande. 
5  Skrifvet öfver utstruket dher. 

Skrifvet öfver det utstrukna ndes. 
Tillskrifvet öfver raden. 

8  Skrifvet öfver utstrukna men och (öfver raden) tå. 
Ändradt från födzlo. 

3° Skrifvet öfver utstruket Och. 
" hon fram skrifvet öfver utstruket altså. 
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28. Så lätt hon straxl koka the hundhwalparne2  små, 
Elff3  wächtarens lins hon uthsläckte tå, 

Men G. 

29, Hwad löhn fru Gunnel för thet4  mord bekom, 
- Är ey5  uthi thenna6  wysan rördt om. 

Men Gudh.7  

[30]8  Hon lefwer ännu, och howerar fast, 
som räcker doch fast en helt kortan rast. 

Men Gudh gifwer Själen (wähl) god nådhe. 

49. 
1. 	 165 9  

Vpp så wacknade Alffwens Frw 
hoon tahlte tu l sin Bonde 

Jagh haar drömt så ynckelig dröm 
Gudh gef' hon blihr ingen til onde 

Du läth honom sörja som fången ligger vnder 
heede. 

2 
Jagh tyckte ett hwss i min Faders gård 

vpmurat medh tegel och steenar 
Där ihnne brann du stolt her Alf 

medh dine giäffwaste Swener 
Du lätt honom sörja 

1  Skrifvet öfver raden 
2  ne tillagdt senare (och utsuddadt?). 
3  Först skrifvet Eluff, så u ändradt till o, och detta sedan genomstruket 
4  Skrifvet öfver utstruket dhetta. 
5  Skrifvet öfver utstruket inthet. 
6  Ändradt från dhenna. 
7  Men Gudh. tillskrifvet med annat bläck (andra handen). 
6  De två följande versraderna äro tillskrifna med annat bläck af 

andra handen efter omkvädet men insignerade före detta. 
S. [164] är blank. 
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3. 
Du ligg och soff min hiertans kier 

och tagh inga drömar tu l giömme 
J morgon skal Jagh rida i din faders gård, 

medh mine ypperste Swener 
Du lätt honom sörja 2. 

[166] 	 4 
Assmund heter Konungen 

Kieraste fader min 
Så gierna spörjer han döder tig 

SOM — — — 	— i gården sin 
du lätt: etc 

5 
Däth war den herren Stolten Allf 

han rider i Konungens Gård 
Vthe Assmund Konung 

Sielfwer för honom ståhr. 
du lätt. 

6 
Statt her Assmund Konung bold 

Kiere Swähreu min 
Wil du låhna mig hwss i Natt 

Medh giefwaste Swener min 

7 
Mitt vti min Apelgård 

Ståhr så wä,h1bygd en Stufwa 
167 	Där ihnne såf du Stolt her alf 

medh dine gäfwaste Swehner 
du lätt honom sörja. 

Hdskr. dromar. 
2  Hdskr. sorja. 

112 
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• 
8. 

Hielp nu Oden Assagrim 
Jag tränger nu tu l tig kalla 

At Jag må winna stolt her alf 
at Jag blihr vthan fahra. 

9 
Du skalt settia stång för dörr 

och Eld i alle gaflar 
Så kan du winna stolt her alf 

Och blifwa vthan fahra. 

10 
Vp så wacknade Sigurder 

han slog så stort et slag 
Wacknade Kongen i lofftet lågh 

Och drottningen i sin Sahl. 

11 
Wacknade och vp TorgneYer, 

han hade otta hender 
Gafhler och Wegger slå wy ned 

Och springe vth alle i sender. 

[168] 

12 
Kongen skole wy hengia vp 

Och 'brände hans gård i Rötter 
Som haar förgiort wår herre i dag 

Dertil få wy inge boter. 
Du lätt honom sölja som fången ligger vnder 

heede. 
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50. 

169 	 1 
Däth war Vllffwen Starke 

han lade vth för wasse 
Säglar han för Gigerhall 

emot för den böhreni hwasse 
Nu ligger Guldet vnder hielten. 

2. 
Så säglar han den salte siö 

ihn för berget blå 
Är nu Faxe hemma 

du gif mig swar derpå. 

3 
Faxe heter min yngste Sohn 

han är ej manna Make 
han kommer sig hwar afften hem 

tre Flwahler å sin bake 
Nu ligger Guldet etc 

[170] 	 4 2 

Hyt så är Jag kommen 
och hyt så är Jag sänder 

Jagh rädz intet för Faxe 
ey heller för hans fränder. 

5. 
Kieringen sprang på hylle 

och tahr til swerdet breda 
Ikon hugger fast på vlfwens rygg 

då blef han först wreder. 

1  Denna och alla följande strofer ha i hdskr. ursprungligen numrerats 
5 o. s. v., hvilket med yngre bläck ändrats till 4 o. s. v. 
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Däth war VIffen starke 

wreddes ey förr ähn då 
Han ryste Kieringen Hufwud af 

och reste henne i en wrå. 

 
Faxe kom i Stufvven hem 

Och Vlfwen hemma före 
Däth war store lust see dervppå 

huru dhe sammans bohre. 

 
Dhe buru sammans medh skiold och spiuth, 

rättnu haer Faxe fådt make . 
Dhe sittia ehop i forten dagar 

ingen thorde hin annen teka. 

 
Tack ware 1  Ormen starke 

när han dhe tyender frågar. 
Aldrig blihr den Man för sigh 

som icke hemnas sin broder 

 
Däth war Ormen starke 

han boer sine skiep bettre 
Seglar han för Gigerhall 

på dhe samme Nätter. 

 
Han säglade den samme Sjö 

ihn för berget blå 
Lefwer han Vlf kier broder min 

Gif mig Swahr derpå. 

171 

[172} 

1  Eller ward? 
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Swarar Vlff hin starcke 

vti så stoor en Nödh 
Ästu Man at hämbna Mig 

i Morgon skal Jag döö. 

 
Däth haar Jag lenge låfwat dig 

thet lofwar Jag tig ähn 
Hämbnas skaP Jag döden tin 

om wy äre Christne Män 
Nu ligger Guldet vnder hielten 

173 	 14. 
Så woge dhe den Faxen 

dhe orkte ey mehra giöra 
Och ladde sin skiep medh röda Gul 

som måst dhe orkade föhra. 

15. 
Dee qwista vp en Kieringe rygg 

och giorde sig en kraka 
Femtan fambnar och fyra ty0 

ihnnan dhe nåddes Guldet taka. 
Nu ligger Guldet vnder hielten 

51. 
174 	 1 

Essbiörn Prude och Ormen stark 
dricka wyn i Halle 

Kom en goder Gångekarl 
seent om Juleqwelle 

Wyda slåer man Tiählen öfwer Jssland. 

1  Skal skrifvet två gånger. 
2  Hdskr. nädde. 
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Sitt i fredh Essbiörn Frwen kiempe 

öfwer brede bord 
Wil du låhna mig hwss i Natt 

så ästu kiempe godh. 
 

Herberg wil Jagh lana 
Gångekarl och digh 

Men west du något röda Gul 
Deth skal du wysa mig. 

4 
Jagh weth mehra röda Guld 

ähn fembtan Konger åga 
Han niuter intet gierna ljf 

som effter Guldet frågar. 
5 

Höör du goder Gångekarl 
liuger du för Mig 

J däth högsta Galgeträ 
skal Jag låt' hengia tigh. 

6. 
Jagh lärde aldrig liuga 

sedan Jag kom tu l Manna. 
Kommer du i trolle walck 

du skal min ord wäl sanna. 

7 
Arla war om Morgenen 

när dhe stode vp 
Och ner dhe såge tul 

war Gångekarlen borte. 
8. 

Däth war Essbiörn Fruen kiempe 
han leeker med sin knyff 

0-läste skal Jagh Brusen starck 
Om Jag skal wåga mit 1 iff. 

175 
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[176] 	 9. 
Höör du ()ålen starke 

wil du wara migh trogen 
At du hämbner döden min 

om wy äre Christne bådhe. 
10. 

Länge haar Jag låfwat tig 
thet låfwar Jagh tigh ähn 

Hämbnas skal Jagh döden 'tin 
om wy äre Christne Män. 

11 
Däth war Essbiörn Frsven kiempe 

lade vth för land 
Sägler han den salte siö 

ihn för Brusens hambn. 
 

Dhe hysse vp sin Silkes segel 
ihn för Bruses hambn 

Och däth war Essbiörn fruen kiempe 
han stegh först i land. 

 
Han satte alle sin e Män 

öfwer brede bord 
Sielfwer Essbiörn fruen kiempe 

mit i Brusens stohl. 
 

Däth lyder så fast åth afftanen 
att kattan gåhr och w,åhner 

Tager hon Essb: fruen kiempe 
gåhr så af medh honom. 

 
Ormen bodde i Behren 

så wäl han der måtte 
Men bettre hade den då hafft 

som ingen broder åtte. 

[177] 
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Men tack Ormen starke, 

När han dhe tender sporde 
Aldrig hölt han den för Man 

som ey härnbde sin broder. 
[178] 

Vnner mig Sanct Erick 
at Jagh kan Guldet winna 

Hälften af thet röde Guld 
skal Jagh tu l Rohma sända. 

18 
Ondzdagen om qwälle 

boor han sine skiep bettre 
Segler han för Jssland ihn 

på dhe samma Nätter. 
 

Där hyssar han sin Silkes segel 
ihn för Britsens harnbn 

Dät war Ormen starcke 
som steg först i land. 

 
Han satte alle sine Män 

öfwer brede bord, 
Så nähr sona deras yngste Man 

mit i Brusens stohl. 

[179] 
Han satte alle sine Men 

som Fruen Kiempen förr 
Så nähr sona Ormen starcke 

mit i Brusens dörr. 

 
Däth lyder så fast åth afftanen 

at kattan gåhr och wähner 
Taar hon deres yngste Man, 

tänchte gåå af medh honom. 



120 
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Ormen slåer ta medh förgylt spiut 

Däth sölfret röök så wyda 
Kattan klämbde tänder tul 

beth Mannen af i Midia. 
 

Där komme femtan dysse Troll 
alle röste Eld 

Höör du ormen starcke 
her skal bly hett i qwell. 

251  
Ormen week tu l Siöger strand 

och tänchte draga hem. 
Hade sine handsker glömbt 

som låge på en steen. 
26 

Dä,th skal aldrig Fruer spörja. 
hem på wårt lande 

At Jagh skal mine handsker glömma 
Brusen tu l gangne. 

27 
Ropte dheres Styreman 

som stod i frambste Stambn 
Wel så få wy handsker igen 

När wy komma hem tu l land.. 
28 

Han gåer sig tilbakas igen 
och mente handsker finna, 

Mötte honom Brusen den 
som ey war godh at winna. 

29 
Där dhe händer sammanssloge, 

finge dhe wäl fäste 
War icke du däth fuhla Troll 

som mig i Julas giäste. 

1  Genom siffror i kanten äro vv. 25-28 signerade 1 3 2 4. 
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30. 
Hästamaad och Bockeragg, 

däth henger i din bringa. 
Nagler såsom Bockehorn 

och femtan på hwar finger. 

31 
Och vtj dine ögon 

flytande Holmar twå 
Ähn ästu däth fulaste Troll 

nåntin medh ögon sågs. 

32 
Der dhe händer .sammans sloge 

dher flött både skind och huld 
Berget för deres fötter flötth 

som dhe hade rördt i Muld. 
33 

Däth andra taak dhe saunans toge 
dhe toge sammans medh wrede 

Berget för deres fötter flöth 
som dhe hade trampat i lehra. 

34 
Höer du Ormen starcke 

wil du låta mig leffwa 
Hälften af mit röda Guld 

will Jagh dig gierna gefwa. 
35 

Däth war gamble Brusen 
han löfte vp en hell 

Stigh nedh ormen starcke 
och tagh widh Guldet alt 

36. 
Hör du thet dit fuhla troll 

du swyker mig intet så, 
Skal Jagh haa något Guld af dig, 

skal mig i hender fes. 

[182] 
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37 
Däth war gamble Brusen 

han stegh i gropen nedh 
Och strax Ormen stareke 

högg af hans hufwud der widh. 
 

Nu haa dhe want i Brusens land 
der haa dhe wunnit ähra 

Lacrat sin Skiep medh röda gruld 
som måst dhe kunde bähra. 

 
Tack haa Ormen starcke 

så wäl han hölt sin ord 
Hälfften af that röda Guld 

så sende han tu Rohm 
Så wyda slå dhe Tiählen öfwer Jssland 

52. 
 

Torckar sitter i sina Säte timmer af sin ferd 
Trolltram haar min Guldhammar stuhlit däth war en vsell ferd 

Thorir tämjer fåhlan sin i tömma. 

 
Hör du Locke Lewe legedrängen min 
du skal flyga alt landet om kring och leta vp hammaren min. 

r 
Däth war locke lowe son låtte sig giöra Guldwinger 
Flyger han i Trolltrams gård, Trolltram stodh och smidde. 

4, 
Höör du gamble Trolletram hWad Jagli seyer tig 
Haar du Torkers hammar tagit Dölg that, intet för Mig. 

[185] 
	

5 
Torkars hammar haar Jag tagit Jagh döljer honom ey et ord 
Femtan fambnar och fyratyo ligger han vnder Jord. 

[183] 

[184] 
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Sey nu Torkar swar igen Han skal aldrig hammaren få 
För ähn Jag fåhr Jungfru FroYenborg Den wähna Solentå. 

 
Trolltram sänder dig Swahr igen du kan ey hammaren få 
För ähn han fåhr Jungfru Froyen borg den wähna Solentå. 

 
Däth war wähna FroYenbord hon blef så illa derwidh 
At sprack af hwarje finger och rann på Jorden nedh. 

9.1 	 [186] 
Höör du kiere Syster min hwadh Jagh seyer tigh 
Hur' mycket Guld gehr du mig at Jagh blihr Brud för digh 

 
Däth war Torker sielfwer han låtte Bröllops kläde skiera. 
Reser så tu l Trolltrams gård som Bruden skulle svara. 

 
Hör du gamble Trolletram om her skal Bröllop stå 
Så kasta dhe små Bägare bort, bähr ihn medh ämmer och såå. 

12 
Däth war gamble Trolletram han war henne intet huld 
Här må Itu wara en fahners brud som ej kan blifwa full. 

13. 	 [187] 
Swarade Locke Lewe han mente winna prys 
Hon har ey ätit i fiortan dagar så haar hoon längtat hyt 

14 
Däth war gamble Trolle trans han gladdes wid thet ord 
Snart kom Torkers hammar och lades på Brudebord. 

15, 
Femtan wore dhe små Trollen som bure den hammaren ihn 
Bruden tahr medh ena hand och sticker under skind 

16 
Så snart hon den hamniaren fick börjar hon gå omkring 
Femtan Troll och fyra ty0 så legger hoon i en ring 	[188] 

Thorer tämjer ?alen sin Vtömme.3  
i Vv. 9-16 äro i hdskr. numrerade 8-15. 
2  Hdskr. Brollops. 

'Resten af sidan är tom. 
• 
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53. 
[189] 	 1. 

Däth första barn som Norcka fick 
den kallades Bagga-Swenn 

först lärde han på Skydor löpa 
Sedan beta hiorter och Rehn, 

Heminger Vnge kunde wel på Skydorne löpa. 
 

Heming åtte en Fästemöö 
däth war mycket länge 

Gigeren stahl henne Vhr kyrckan vth 
Vnder så stort ett trängie 

Heming vnge kunde 

 
Däth lyder så fast åth Wohr-tyd 

at bönder skulle Plogen drifwa 
Heming tapte sina oxer bort 

Vndrar hwart dhe skulle blifwa. 

4 
Herning letar Skog och Skiuhl 

ochså dhe trånge yde 
[190] 	Fan han på den hwite Biörn 

hans vngar låge och didde 
Heming vnge kunde wel 

 
Heming spände sin boge för foth 

Skiöt Biörnen i sin syda 
Detta skal intet giöra dig så godt 

Såsom dine vngar dya. 
 

Däth så war den hwite Biörn 
klappar heming med sine loofwar 

Dätt skal intet giöra dig så godt 
Som du låge hoos din kierest och Sofwe. 
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7 
Heming leeter bettre fram 

Vth widh Siöger strande 
Finner han däth fuhla Troll 

Som rörde med Näsan j brande 
8 

Heming gick sig åth berget blå 
Fåer see dhe gnister ryka 

Bettre är här inne at boo 
iihn at stå vthe och frysa. - 

9 
Hwadan ästu kakebarn 

Mädan du kommer så sena 
Antingen wil du Elden tigga 

Eller herberg om qwelle. 
10 

Kalla mig intet kakebarn 
Jagh wil thet intet heeta 

Hwem mig kallar kakebarn 
Skal ey effter olyckan leeta 

11 
Jagh är intet kakebarn 

fast du mehnar så 
Men iag är en konge Sohn 

Menar din dotter få. 

 
Höör du kiering hwad Jag seyer tig 

En ting wil Jag af tig tigga. 
Om Jag kan få tit röda Guld 

Och Jungfruen i Sängen ligger. 
 

Fuller kan tu mit röda guld frt 
och Jungfrun i Sängen ligger 

Om du wil dä,th lofwa Migh 
her ihnne i Berget at bygga 
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Fuller kan du på min Ähra få 

at Jag wil i berget bygga 
Om Jagh wiste dit röda guld 

och Jungfrun i sengen ligger. 

 
Kieringen kledde på sig en Rugge fäll 

Mon wille intet frysa 
Så lopp hoon heela landet om 

Den Bröllopskostl at kysa. 

 
Då tager Heming sin Fästemö 

begynner tu l at springa 
Dånade hon Wähna Wyff 

När berget började skunga 2. 

 
Heming togh lytet miäller Snöö 

och stryker henne i sit änne 
Qwicknade hans wähna wifF 

och heming logh åth henne. 

18 
Kieringen kom i Berget blå 

Och lette i hwarje wråer 
Borte war hennes röda Guld 

och Jungfrun i sängen lågh, 

[194] 	 19 
Kieringen foor af berget blå 

öfwer dhe mörke skogar 
Hwart däth trä i marken stodh 

Bögdes neder til Jorden, 

1  Hdskr. Brollopskost. 
2  Med samma bläck ändradt från (eller till) gunga? 

396 

[193] 

126 
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20 
Däth war Heming Vnge 

kom moth den salte fiohl 
Efter kom den gambla Gumma 

Hennes tunga hengde ned på Jord. 
 

Heming togh sig et WådEldzKuhl i 

När Kieringen kom till långe broo 
[195] 

Och fick see korset stånda 
Då sprack hoon i stycke tre 

och heming bleff vthen \vända 
 

Höer du heming hwad Jagh seyer tig 
En ting wil- Jag af tig tigga 

Hielp mig nu i berget igen 
at Jag her icke må ligga. 

 
Höer du kiering hwad Jag seyer tig 

alt med dine skietne särker 
Du iist slätt intet bettre werd 

ähn ligga tu l wäga merke 
heming hin vnge Kunde wäl vppå skiderna löpa.2  

54. 
Thet war Herr Jöde Gunnarsson, 	 [213] 
han ryder sig under öö, 
han beder til Stoltz lila lilla 
hoon war så wähn en Möö. etc 

Thet wil slätt intet min Fader 
och ingen af mine Fränder, 
och icke heller min Moder 
at iag gifs eder i händer. 

1  Resten af sidan är tom. 
2  S. [196] är tom. Om s. [197-212] se förordet. 
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Däth war Jöde Gunnarsson, 
han swarar Stoltz lilla igen, 
Om Jag skal byda i 15 ähr 
medh wcild skal tu blifwa min. 

Thet war så i månader 
och thet war så i twå 
icke thorde Stoltz Hilla lilla 
till någor kyrkia gåå. 

Thet war Stoltz lilla lilla, 
hoon skulle tu l kyrkan ryda, 
mötte henne Jöde Gunnarsson, 
ihn vnder dhe gröna Lyder 

Så tager Ii Jöde Gunnarsson 
den Jungfrw i sin fambn, 
Så bähr han henne i grönan lund, 
der fågraste gräset oprann. 

Hören J Göde Gunnarsson 
i giörer mig ingen Skam. 
Wore min Fader i lyfwe, 
med fredh så fohre iagh fram. 

Hörer J H Jöde Gunnarsson 
kiere Herren min 
när skal Jag brygga, När skal Jag baka, 
När skal Jag wänta eder hem. 

9. 	J skolen ey brygga ey heller baka 
ey heller wänta mig hem, 
Jhnnan 40 weker framgå'ngue äre, 
Så skola J migh wänta igen. 

10 	J fyratyo weker hon sig icke fiätte . 
ey heller kruste sit håår: 
Jcke thorde Stoltz lilla lilla 
ihn tu sin Moder gå. 

[214] 8. 
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Dän Jungfru hoon wacknar om medie Natt, 
hon tahlar til sin tärna 
Jag hafwer fådt så hårdt et håll, 
som Jag wore spänd i Jern. 

thet war Jungfruens tärna, 
hon axlar kappan sin, 
Så gåhr hoon i Steen Stufwan 
tu l ryka fru Ingeborg ihn. 

Hören J ryka Fru Jngeborg, 
Jag beder Eder så gierna 
min Jungfru haar fådt så hårdt et håll 
som hoon wore spend i Jern. 

Däth war ryka Frw Jngeborg 
hoon swarade henne så illa, 
thet höffwer ingen ädel Frw 
at gånga tu l en Frilla. 

Däth war ryka Frw Jngeborg 
af moderlig hierta hoon behr, 
så gåhr hoon i höga lofft 
som hennes Moder war. 

Then första böen Jag wil eder bedja, 
Så beder iag eder så gierna, 
Efter iag så illa haar brutet eder emot 
förlåter mig all eder wrede. 

Then andra Böen Jag eder beder, 
kan skie iag beder aldrig mehr, 
När min herre kommer i landet igen 
förlåter och honom eder wrede. 

Bladet år afklippt i yttre kanten, så att de sista bokstäfverna (hår 
kursiverade) i somliga rader gått förlorade. 

[215]1 
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Thet war Stoltzen Hilla lilla 
När hon dee orden hade sagt: 
Thet wil Jag för Sanning sea 
hennes hierta i bröstet brast. 

Arla war thet om Morgonen, 
wid thet som Solen opgåer, 
Thet war Hr Jöde Gunnarsson 
kom på Frw Jngeborgz gård. 

[216120. 	J ståhr här ryka Fru Jngeborg, 
kiere Modren min, 
huru må Stoltzen Hilla lilla, 
hiertans aller kieraste min 

Stoltz Hilla hoon sitter i höga lofft 
hon både syhr och sänker, 
all den vthlånga sommer dag 
så hafwer hoon effter eder wäntat. 

Jag hawer want i Sönderborg 
och låtit til Brölloppet boo, 
ferntyo Frwer och Jungfruer 
medh mig bådhe sägla och roo. 

Stoltz Hilla hoon ligger i höga lofft 
oppå förgyltan båhr, 
hadhe hoon icke sielff bedit för eder, 
Skolat kåstat edert hierteblo. 

Däth war Il Jöde Gunnarsson, 
satte Fästet emot en steen, 
däth will Jag för Sanning seya 
vdden rörde hiertat igen. 	• 

Alt mädan II Jöde han låfwar Stoltz 
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Ciinungli Göstaf rydher till Dahlar----na, 
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55. 

Han tingar medli dahlkarlai 	sin 

3  9 	0 
	 9 

3 	men Christiern ligger 	för Södhermalm 

3 å 	JJJJ 	 
o • 

Han 	ä- - --- ter stulin Swyn 

cl eJ 

	 9  0 	 

3 	Christiern sitter 	i 	Sioe 	holm 

19 9  
och dricker 	-dh m - - dli och wyn 
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2 Hören i mine Dahle karlar, altt hwadh iagh binder uppå 
Wilie i migh följa till Stocholm, och slå dhe Jutar 
Wilie i migh följa till Stocholm, och slå dhe Jutar 

3 Tå swarade the Dahlekarlar, the swarade alle i sänder 
Thet stodh itt slagh om longfredagh, wy minnas dhett alle ähn, 

dhett stodh itt slagh etc 

4 Så swarade ock Konungh Göstaf, han swarade för sigh så, 
Wy bidie Gudh Fadher i himmelryk, oss må nu full bättre gå 

Wy bidie etc 

[218] si 5 Tå swaradhe och the Dahlekarlar, the swarade altt för dhy 
welen i wara wår Höfwidzman, altt in för Stocholms By, 

Welen i wara etc 
å 

6 Snio skrafwu2  och furufnatten, rätt Pylen han råckar uppå 
Christiern hin blodheracken, må nu ey bättre gå 
Christiern hin etc' 

7 Gerna ähr iagh edher Höfwidzman, K. Göstaff swarar så 
Welen i wara migh troogne, altt under min fahna Blåå 

Wilie i wara etc 

v 8 Så swarade the Dahlekarlar, the swarade all'een man, 
Wy blodh och lyfwet wåga moot een så gtym Tyran. 
Wy blodh och lyfwet wåga altt för wårt Fedhernes4  Landh 

v 9 The Dahelekarlar begynte sigh rusta, the rusta' sigh i dagar twå 
The wilie följa K. Göstaf, hwart Uth han lägger på, 

The wilie följa etc 

1  Med yngre bläck ändradt från aff. 
2  öfver u är en apostrof tillsatt med yngre bläck. 
8  Med yngre bläck är etc utstruket och Blode Backen giffe 

Gudh ej bettre gå! tillskrifvet. 
4  Rättadt med yngre bläck till Fädernes. 
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10 Så gladeligh rydher K. Göstaf, uthöfwer Tuna Broo, 
flere äthte han the Dahlekarlar, ähn Danske monde troo, 

Flere etc 

11 The Dahlekarlar börja sigh sträckia, altt öfwer then Tuna hedh 
flere woro the Dahlekarlar, ähn K. Göstaf kunde öfwer see, 

Flere woro etc 

12 The Dahlekarlar börja sigh hasta, altt in för Stocholms Stadh 
Flere woro the Dahlepyldr, ähn hagel faller på haaff 

Flere woro etc 

13 The Dahlekarlar började wancka, altt in för Stocholms Byy [219] 
Fast flere woro the Dahlepylar, ähn hagel faller aff Sky 

Fast flere etc. 

14 The Dahlekarlar begynte att skjuta, the skuto och all een man 
tiockar röke the Dahlepylar ähn sanden på siöga strandh 

tiockar etc 

15 The Dahlekarlar monde så skiämpta, och pylarna hafwa sin gong 
twå Jutar boro then tredje uppå sin spetzsestongh 

twå Jutar etc 

16 Uth kommer een Mölnare hustru, altt widh dhett samma sin, 
the säckiar ähro malne, hwy dragen i them här in 

the säckiar etc 

17 Thett ähr icke maldre säckiar, fast i nu säye så 
thett ähr then ypperste Juthe som stodh på Malmen i går 
thett ähr wår fattige Juthe, som stoelh för pylen i går. 

18 Jagh hafwer så ondt i hufwudh, iagh gitter ey lemman rördt 
Jagh hafwer druckit dhet starke porssöhl, som ähr ifrån Dah-

lama fördt, 
Jagh hafwer etc 

9 
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19 Thett werker och i min syda, iagh gitter migh icke wendt 
Jagh hafwer smakadt then härske strömingh, som ähr ifrån 

Dahlarna sändh, 
Jagh hafwer smakadt etc 

20 uht" kommer man af f huuse, i 2  Stocholms gatu longh 
thett war stoor lust att skoda, huru Juthen från hättan språngh, 

dhett war stoor lust etc 

[2201 v 21 Thett war een Ryttar Erich, så skrya han som fler 
Herre Gudh nådhe oss Juthar, wy see ey JuthLandh mehr 

Herre G. etc 

22 Konungh Göstaf rydher på högan häst, i fältet aff och ahn 
tacka will Jagh mina Dahlekarlar, för edher trooheet san 

tacka wil etc 

23 J hafwen medh migh ståndit, som troogne Swänske män 
Will Gudli migh lyfwet unna, Jagh gör edher godt igen 

Will G. etc. 

[221J 
	 563. 

1. 
Thöres döttrar') j Wänge 
Kåller war theras Skough, 
Dee sufuo een stundh för långe 
mädan skogen han löfgas, 

2 6  

Wacknade tå then äldsta 
Kåller war theras Skough. 
Wäckte hon på then yngsta. 
mädan Skogen han7  löfgas. 

Hdskr. Thet, som med annat bläck öfverstrukits och ersatts med 
öfver raden skrifvet uht. 

2  Med yngre bläck öfverstruket och ersatt med öfver raden skrifvet på. 
8  Hdskr. har N 2. 	4  Hdskr. har 73. 	5  Hdskr. dottrar. 
6  Denna och följande strofsiffror äro af skrifvaren själf tillsatta i 

margen i stället för de ursprungligen mellan raderna, men nästan alltid 
oriktigt placerade och därför öfverkorsade siffrorna. 

Hdskr. hon. 
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3. 
waak up, waak up, Syster wår 
Kåller war theras Skough. 
Nu hafue wy sufwit bort wår Ottersångh 
mädan Skoogen han löfgas.1  

4 
Thee togo på sigh sine silkesärkar 
Kåller war theras Skough. 
Röda gullett j hwar sömmen werekatt. 
mädan Skogen han löfgas. 

5 
Thee satte sigh på sängestock 
Kåller war theras Skough. 
Thee fläta hwars annars gula läck 
Mädan Skogen han löfgas. 

6. 
Thee togo på sigh dec kappor små 
Kåller war theras Skough. 
Då wille dec sigh tu l kyrckian gå 
mädan Skogen han löfgas. 

7 2 

Då wordo dhe sig till att ginge 
Kaller war theras skogh 
en willande stig dhe finge 
män skogen han löfvas. 3  

8 
Rätt som dec kommo på wänges broo 
Kåller war theras Skough. 
Mötte them tree wallara 3  
mädan Skogen han löfgas. 

1  Hdskr. lofgas. 
2  Hela strofen tillskrifven i margen med Hadorphs hand (enligt an-

teckning af Klemming). 
3  Med Hadorphs hand är tillfogadt: och ingen var godh. 

[222] 
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9. 
Hillemoth, Hillemoth, wallarwj 
Kåller war theras Skough. 
häller wille i mista idhet unga lif 
män skogen han löfgasl 

10 
Intett wilie wy wara wallerwj 
Kåller war theras Skough. 
fast heller wilie wy mista wårtt vnga lyff. 
Mä.dan Skogen han löfgas. 

11 
Thee togo af them thee kappor små 
Kåller war theras Skough. 
Och så theras kiortlar blå 
mädan Skogen han löfgas. 

12 
Thee togo them j dett gula håår 
Kåller war theras Skough. 
Och ledde them j ett börekesnåår 
mädan Skogen han löfgas. 

[223] 
	

13 
The klädde af them dec Silkessärckar 
Kåller war theras Skough. 
Dem Stoppade the j sine swarte säckar 
mädan Skogen han löfgas. 

14 
Thee ladhe them nid mooth een börekeståck 
Kåller war theras skough. 
Thee höggo hufwud från theras kropp 
mädan Skogen han löfgas. 

1  De två sista raderna tillskrifna med Hadorphs hand. 
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15 
Thee höggo hufwud från theras kropp 
Kåller war theras Skough. 
Strax rann där 3 kiällor up 
mädan Skogen han löfgas. 

16 
Dec' woro sig til att ginge 
Kåller war theras Skough. 
Samma wägen dee finge. 
mädan Skogen han löfgas. 

17 
Och dec gingo sig til wänge 
Kåller war theras Skough. 
Vthe Fru Karin för them står 
mädan Skogen han löfgas. 

18 
y stå j freed kiera Fruan wår 
Kåller war theras Skough. 
willen j kiöpa några silkessärkar 
mädan Skogen han löfgas. 

19 
Silkessärkar låten y migh see 
Kåller war theras Skough. 
behöfwer lag them så blifwer iag them wed 2  
mädan Skogen han löfgas. 

20 
Rätt som hon tå fick särka see 
Kåller war theras Skough. 
Kände hon them sine döttrar til 
mädan Skogen han löfgas. 

1  Ändradt (af Hadorph?) från dec till dåå. 
2  Hela ordet nästan utplånadt, 

[224} 
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21 

Hastelig hon in för Thöres gick 
Kåller war theras Skough 
walrarna hat ue slagit döttrarna wåra 
mädan Skogen han löfgas. 

22 

Vth Språng Thöres med dragit suärd 
Kåller war theras skbugh. 
Högg han ihjäl dän äldsta 
mädan Skogen han löfgas. 

23 

Så högg han ihjäl den yngsta 
Kåller war theras Skough. 
Mällingen låter han leefwa 
Män [skogen] han [löfgas]' 

24.2  
Honom wille han fråga. 
Kåller war theras Skough. 
Hwadan ähren y kompna 
mädan skogen han löfgas. 

25 
Eller huem af ähre y buhrna 
Kaller var theras Skogh 3  
efter i skdanne) röfue folk 
mädan skogen han löfgas. 

1  Tillskrifvet i kanten af Hadorph (orden inom klammern utplanade). 
Hdskr. har öfverstruket Kåller war theras Skough. 

2  Raderna ha i hdskr. annan ordning, men den riktiga följden är 
angifven genom före raderna satta siffror 1432. 

3  Denna och följande rad tillskrifna af Hadorph mellan raderna. 
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26 
Wy woro oss 3 bröder småå. 
Kåller war dherasl Skough. 
(Oss) Sendes uth på fremmende land 
mädan Skogen han löfgasz. 

57. 
En gammal Wysa Huru Såsom en Swensk Fröken[24513  

är worden aff dhe fordum Här i Swerige nambn kunnoge 
Folekungar vthur Wreeta Closter i Östergiötland med gewallt 
vthtagen, Oanssedt dess fadhers nambn medh siellfwa Crönikan 
tyckes intet komma öfwereens, ytan lykare at haffwa waret 
konung Swerkers dhen trydies dotter. 

1 
lihe Hjältar the ligga Slagne, Så vYdt om Sweriges 

Land, 
allt sedhan Herr Sune Folqworsson, borttogh dliet Lilliewand 

Så ligga dhe Hiälltar slagne, 

2 
Thet war stoor yncka i Swerige, Och Hielltarna woro wreedhe 
allt sedhan dhe Herrar aff Follckunga Slächt, bruto Wreeta Closter 

neder 
SI ligga dhe Hiälltar slagne, 

3 
Konung Magnus bodde i Swerige, Han war både ryk och K4th4  
Så skiöne åtte Han Döttrar twå, dhe fägrast man med ögon sågh, 

Så liggia dhe Hiälltar slagne 

1  Tillskrifvet öfver raden af Hadorph. 
2  Här saknas nu ett blad, som enligt Klemmings anteckning »fans 

1816», och hvars innehåll ingår i aftrycket hos Geijer-Afzelius som de 5 
sista verserna. 

3  OM s. [4225-244J se förordet. 
4  Hdskr. har på en mängd ställen å i st. f. å. i aftrycket står i 

sådana fall å. 



410 	1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. . 	140 

4 
Konung Magnus låtter en Herredag Hålla, och thee rådde alle så 
Stolltz Elin skulle i Wreeta Clåster, och stålltz Karin för lan- 

det råda, 
Så liggia dhe Hielltar slagne, 

5 
Stolltz Elin skulle i Wreeta Clåster och blifwa ther någre åhr 
Och sedan få Konungen af Spanien med allt det goda han äger 

Så liggia dhe Hielltar slagne 

6 
Dhet war Herr Sune Folqworsson tahlte til sin Broder herr 

Knutt 
wy willia ryda til Wreeta Closter, och taga stolltz Elin deruth 

Så liggia dhe Hielltar slagne 

7 
Drage wy oss til Wreeta Clåster och winna wy then möö 
Fåhr det konung Magnus hennes fader weta, för hennes skulld 

måste wy döö, 
Så liggia dhe Hielltar slagne 

[246] 	
8.1 

 
Dhet war och dhe ädle Herrar, och bedja dhe sadla sina Hästar. 
Wy willja Ryda til Vpsahla, konung Magnus Hemma at giästa 

S. L. d. H. SI. 
 

Dhe Herrar dhe reede til Vpsahla, på slottet månde dhe giästa, 
dhe fråga fast effter konung Magnus, dhet war icke för Hans 

bästa 
Så liggia dhe Hielltar slagne 

 
In kom då dhen lyten Smådreng, war klädder i kiortellen gråå 
Konung Magnus ligger i höga lofft, allt i så lång en tråå 

S. L. d. H. Slagne 
1  Från och med denna strof har hdskr. siffrorna i margen och om-

kvädet ofta i slutet af andra raden. 
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11 
Dhet war konung Magnus, han dödde dhen samma natt 
Så brådt så blefwe dhe Vender, dhe Edle herrar sagdt, 

Så ligga dhe Hielltar Si. 

12 
Dhet war Her Sune Folqworsson han beder sadla sina Hästar 
nu willia wy ryda tu wreeta Closter, dhe ryka Junfruer at giästa 

Så ligga etc. 

13 
Draga wy oss till Wreeta Closter, och winna wy det wyff. 
Så weeta skallt du min broder ID Knut, Den Jungfru skall 

blifwa min 
Så ligga dhe Hielltar slagne 

14. 
Stolltz Elin drömbde en dröm om natt i sängen der hon lågh 
Arla om morgon hon vacknade, hon sade sin moster der aff 

Så ligga etc. 

15 
Tag drömbde att min faders Fallekar dhe wore ej fleere än tree. 
Dhe satte sig på svårt Clostertaak, så nkelig läthe the, 

Så ligga dhe H/. 

16. 
Jag drömbde att min faders fallckar, dhet dec för östan finge. 
lagt' fruchtar at Jag får sorg i Bröst, dhen mig går seent aff 

houge 
Så ligga 

17 
Iagh drömbde om den willande öhrn, och så om den willande 

Gam. 
dhe började sig en trätta emellan, och flouge uty min fambn 

Så ligga d. 
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Dhet war då den Abetissa hon skulle den Drömmen rådha 
dhet är de Herrar af Follckungar ätt, Hafwa dig så mycket 

i Houge 
Så ligga dee hielltar slagne 

 
Drömbde dig at tin faders Fallckar, dhe wore icke fleere än tree 
dhet blifwer Her Sune Folqworsson, gifwer dig både ångest 

och wee, 
Så 

20 
Drömbde dig at din fadhers Fallcker, at dhe för östan finge 
dhet är herr Sune Folqworsson, Hafwer dig dagelig i Houge 

Så liggia Dhe Hielltar slagne. 

[247] 	 21 
Drömbde du om den willande öhrn och om den willande Gam, 
det är Her Sune Follqworsson, giör dig både ångest och Harm. 

Så liggia 

22 
Sju gånger reede dhe Edle Herrar det nunue Closter omkring 
och mitt uppå den Clåster mur, dher brute dhe sigh in 

Så liggia 

. 23 
Vnder kom den Clostermöö war klådd i kiortellen blåå 
Hwem bryter på wår Clåstermuhr, Och Hwem bulldrar här [så] 

så ligg: 

94 
Höör du lyten Clåstermöö, allt Hwad Jag säyer digh 
Hwar då Såfwer stolltz Elin, du döllg det intet för migh 

Så ligga de H: 5 
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25 
Dhet Husset är aff Marmorsteen och taaket är täck med bly 
och sängen är med Silleke upredd, dhen Jungfru Sofwer uthy 

Så ligg: 

26 
Waknade och den Abetissa Hon talalte tu l tienare sin 
Hwem bryter på wår Clåstermur, Och Hwern då wil her in, 

Så ligg: 

27 
Her Knut bryter på svår Clostermur herr Sune wil her in 
Her Sune släcker det stoora waxlius som brullne öfwer stolltz 

Elin, 
S. 

28 
Waknade Iungfruens ypperste Riddar Han tahlte tu l sin brohr 
Och wy måste wåga wårt unga iyif, för kiära Jungfrun wår 

Så ligg 

29 
Icke kunde dhe Edle Herrar Stålltz Elin förr uthfå, 
ähu som Hennes Tollff Riddare dec dödhe för dören lågh, 

Så ligg: 

• 
Både Barhuffd och Barfotadt, då förde dhe Henne af dörr 
at alldrig Hördes någon konunga dotter, så ynkelig svara förd 

Så ligg: 

 
Så kastades öfwers hennes Guhla Håår, en kappa hon war Blåå 
Så lyfftes hon på Gångaren Gråå, Och fördes der ifrå 

Så ligg: 
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32 
Dhe reede sig åt wägen fram allt öfwer Wreeta Broo 
Hören i stolltzen Elin, Låfwen I min broder eder troo. 

Så ligg: 

 
I tygen herr Knut Follqworsson i säyen intet så, 
Iagh Bafwer det offta tilförende sworit, Her Sune skal mig 

alldrig fåå 
Så ligg: 

 
Det war Stolltzeu Elin Hon talte et ord för sigh, 
Får detta min Fader konung Magnus weeta, wist hämpnas han 

det för migh 
Så ligg: 

[248] 	 35.  
Det war herr Sune Folqwarsson Han yppade mehr hennes 

Gråth 
kong Magnus är lagd i Höga Lofft alt i så lång en tråå, 

Så liggia 

 
Ähr det sant i säyen för mig, Kong Magnus min fadher är 

dödh, 
så är Her ingen i werllden til, som mig lösser af min nödh 

Så ligg: 

 
Så Brådt då war' dän Edla Jungfru, bortförd ta irmsseborgh 
det wil lag för sanning säya, Hon lefde uty dagelig sorgh, 

Så ligg. 

1  Hdskr. wär. 
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Dhe vore tilsammans i Fämptan åhr, och lefde dhe alltsså 
at ingen tu l annan med glädje sade, Antingen ney eller Iaa 

Så ligg. 

 
Dhet war om en Ondzdags affton stålltz Elin fick hålld i sin 

syda 
hon badh tu l Gudh så innerlig, dhen fyden måtte snart lyda 

Så ligg 

 
Dhet war Stolltzen Elin hon tahlte tu l tärnor twå 
I bedie Her Sune Folqwarsson uty Stuffwan ihn för mig gåå, 

Så ligga dhe Rid/tar . 

 
In då komme dhe Tärnor twå wore klädde i Kiortellen rödh 
Her Sune willien i tu l stolltz Elin gåå, Wy fruchte hon hafwer 

sin dödh 

 
In kom Her Sune Folqworsson war sweept i Skarlakan skyn 
Hwy sände I mig budh så brått, at gå frånn Giäster min, 

Så ligg: 

43 
Tag Hafwer ett sting i min sydha fådt, lag hoppas at Iagh 

skall döö 
Jag tackar Gudh Fader i Himmelryk, som mig lossar af all 

min nödh 

44. 
Dhet war herr Sune Folqwarsson, Klappar henne wid hwy- 

tan kin 
Förlåth mig all min skulld och bråth, 0 aller käraste min 

Så ligg 
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Tag kan eder aldrig förlåtta, allt för den stoore harm, 
att I toge min tienstemöö, och lade på eder arm 

Så ligg 

 
Så toge i min Tienstemöö och lade på Bollstret Blåå, 
men mig hafwen i både bannat och slaget., och draget ut y mitt 

håår, 
Så ligg: 

47 
Det war her Sune Foll[q]warsson Han klappar Henne wedh 

Kindh, 
förlåth mig all min skulld och Bråt, lag beder dig kiäraste min, 

Så 

48 
Iagh kan eder alldrig förlåta, allt för den stoore wee 
Sju döttrar Hafwer lag med eder Fådt, lag måtte dem alldrig see 

Så liggia dhe Hielltar slagne 

[249] 	 49. 
Siw Döttrar Hafwer lag med eder fådt allt med så myken 

mödha, 
dhe tree Iungfruer leffwa ähnnu, dhe fyra ähre dödhe ; 

Så ligg 

50 
Så snardt så wardt den wägen för dhem med Sillcke vppbredd, 
så brått så bliffwa dhe Edle Iungfruer in för sin moder ledde 

Så ligg 

51 
Du war wällkommen stolltz Karin, älldsta dotter wår 
och war wählkomment stolltz Kerstin Spanske Kongens Kierest 

Gemåhl 

i Hdskr. Wahlkommen. 



147 	 itnitttostms VisnoK t 4ö. 	 417 

52 
Du war wälkommen stolltz Adelin, V....ngsta Dotter min, 
Giff du dig i Clostret in, Bed Godt för k: Moder din 

Så ligg: 

53 
Höör du stolltz Karin du lyd din Moders ordh, 
Låfwa dig alldrig Magnus Benedietssoll, Han blifwer dig all- 

drig godh 
Så ligg 

54 
Dhet war stolltz Karin Hon swarade sin Moder så, 
dhet Kan Gudh gifwa i lefwen så länge. I see huru mig wil gåå 

Så Jigg: 

55 
Dhet war Stolltzen Elin, Hon swarade Henne så snart, 
det wil Jag för Sanning säya, du bråer på din Fädernes art, 

Så ligg 

56 
Dhet war och stolltz Adelin Hennes tårar på Kinde rann, 
Ey gifwer lag migh i Clåstret in, Jag tager Heller en man 

Så ligg 

57 
Dhet war stålltzen Elin Hon wreed sina Händer i harm, 
Må Jag icke bliffwa hörd ett ord utaff mine eigne Barn, 

Så ligg 

58 
Det war Stolltzen Adeln Hon swor wid sanning sin, 
Iagh giffwer mig gierna i Clåsteret effter ehr willia k: Moder 

min 
Så ligg: etc. 
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59 
Jag blef migh i Clostret gifwen allt med en Sillekes Särek 
och uth Bleff lag der tagen allt med stoor Hiertans werck 

Så ligg: 

60 
Dhet war herr Sune Follqwarsson Han fäller tårar på Kindh 
förlåth migh all min skulld och Bråth K: alldra kiärasten min 

Så ligga dhe Hiälltar slagne 

[250] 
	

61 
Förlåter mig all min skulld och bråt, som Iagh har giordt eder 

emoth 
Så will Jag mig till Roma gå, allt med min bara foot, 

Så ligga 

62 
Gåen i eder tu l Roma och till Jerusalem, 
allt för mine Tollff Riddare förgiäter lag doch alldrig dhem, 

Så ligg: 

63 
Framstyge och dhe Iungfruer Tree, Och dem rand Tåhrar på 

Kind 
Så flydde dhe sin fader wäuskap aff k: Modren sin, 

Så ligg: 

64. 
I läggen nu bordt eder Skarlakan skyn, I slyten wäll Kappe 

bl åå 
I tagen nu eder en Riddare dotter, En kongzdotter mehr all- 

drig i fåå, 
Så ligga dhe Hielltar slagne. 





Förslag till tidskriftens bindning. 

Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar 
tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v. 

Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda 
hittills nr 1-5, 6-10. 

Av den äldre serien äro följande band kompletta till 
bindning: 

I: 1878-81. 
II: h. 1881 ABF, 1882A, 1883 A B, 1884 C E, 

1885 A, 1886 C. 
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41. 
hh. 23, 28, 32, 33, 35. 
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44. 
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126. 

XI: hh. 54, 57, 58. 
hh. 49, 50, 51. 
hh. 55, 97, 101, 135. 
hh. 59, 62, 66, 68. 

XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117. 
XX: hh. 80, 82, 89, 94. 

Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A. 
hh. 16, 30,52. 

III: hh. 71, 85, 98, 134. 
Övriga band äro under arbete ock skola bliva fär-

diga så fort som möjligt. 
Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta, att 

binda i två band (1-5, 6-10). 
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Stril. folkmål 
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