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Bröms Gyllenmärs visbok är en liten oktav, hvilken för-
varas i Uppsala bibliotek, där den bär signum V 3. Bladens 
antal är 151, indelade i följande lägg: 

1:sta lägget bestod • från början af tolf blad, af hvilka bl. 1 
användts till nedskrifvande af några latinska sentenser, vit-
nande om en föga odlad kunskap i romarspråket: 

Possessor huius libri vocatur Brentius Olai Gyllen märs. 
Si diligis deum non furare librum meum 
Omnia dat dominus non habet ergo 	quus [?] 
Si deus pro nobis quis contra nos 
Nomen meum hic pono tamen laudare 	 
Si quis queratur Brentius Olai G. M. vocat[ur]. 
Sum suetice natus Brentius Olai G. M. vocatu[s] 
Non dominus est pacis ubi regnat lingu[a] loquacis 
_Escam fortecum si uis cum edere mecum 
Dum tempus uenit vacca sua cauda querit 
Gutta cauit lapidem non ni sed sepe cadendo. 
Sic puer instruitur non ni sed seve legendo. 
Lepus parprata non est esca parata. 

Dröms Gyllen Märs. 
Baksidan är fylld af ett ornament. Bl. 2 har redan af 

den förste ägaren bortrifvits. Texten börjar således först å 
bl. 3, som därför af skrifvaren numrerats såsom sid. 1. Bl. 4, 
5, 6, 7 bafva i senare tid gått förlorade. Hvilka visor som 
förekomrao å dessa blad, synes af registret (jfr sid. 104, not 2 
i den tryckta uppl.). Lägget räcker till sid. 11. 

2:dra lägget består af åtta blad och räcker till sid. 19. 
3:dje lägget bestod af åtta blad, af hvilka de tre första 

redan från början varit bortskurna. Lägget räcker till sid. 24. 
4:de lägget består af åtta blad och räcker till sid. 32. 
5:te lägget bestod af åtta blad, af hvilka det första redan 

från början bortskurits. Lägget räcker till sid. 39. 
6:te lägget bestod af åtta blad, af hvilka det femte från 

början bortskurits. Lägget räcker till sid. 46. 
7:de lägget bestod af åtta blad af hvilka det första och 

femte från början bortskurits. Lägget räcker till sid. 52. 
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8:de lägget består af åtta blad och räcker till sid. 60. 
9:de lägget bestod af åtta blad, af hvilka bl. 7 och 8 från 

början bortskurits. Lägget räcker till sid. 66. 
10:de lägget består af' fyra blad och räcker till sid. 70. 
11:te lägget består af åtta blad och räcker till sid. 78. 
I2:te lägget består af åtta blad och räcker till sid. 86. 
13:de lägget består af åtta blad och räcker till sid. 94. 
14:de lägget innefattar — om man så vill — hela åter- 

stoden. I själfva värket består det dock blott af fyra blad, 
af hvilka de två första bilda fol. 94 ock 95 och de båda 
senare arbetets sista blad (det allra sista dock ej medräknadt). 
1 dessa blad äro arbetets återstående lägg inlagda. 

15:de lägget består af fyra blad och räcker till sid. 100. 
16:de lägget består af åtta blad och räcker till sid. 108. 
17:de lägget består af fyra blad och räcker till sid. 112. 
18:de lägget består af åtta blad och räcker till sid. 120. 
19:de lägget är dubbelt. Det består af ett omslagsblad, 

nämligen fol. 120 och 135, och i detta äro två lägg inlagda. 
Det första består af sex blad och räcker till sid. 127, det andra 
af åtta och räcker till sid. 135. 

20:de lägget består af sexton blad. Det räcker till regi-
stret, hvars båda första blad höra till det 14:de lägget och 
hvars tredje är i arbetet löst infästadt. 

Det torde förtjäna att anmärkas, det i n:r 102 och följande 
visor verslinjerna äro skrifna hvar på sin rad och icke som i 
det föregående i oaf bruten följd, så långt strofen räcker. 

Handstilen i olika delar af handskriften är ganska olika, 
men torde likväl vara densamma hela arbetet igenom. N:r 103 
och följande visor äro, af stilen att döma, visserligen skrifna 
senare än det föregående, men dock af samma hand. Skrit.-
varen har — som i den tryckta texten angifves — på en mängd 
ställen tecknat sitt namn Bröms Gyllenmärs, hvilket äfven 
återkommer på bakpärmens innersida. 

Om denne Bröms Olufsson Gyllenmärs finnas ej många 
underrättelser. Af ättartaflorna i framgår, att ättens älste kände 
medlem hetat Benkt Kärling. Dennes sonsons son Anders 
Olsson Kärling gifte sig med en dotter till Lasse Bröms, höf-
vidsman öfver Kalmar slott och stad. Deras son Olof Ander-
son Kärling lär hafva tjänt till sjös och skall i okt. 1586 hafva 
adlats till Gyllenmärs. Genealogierna uppgifva vidare — tro-
ligen med orätt — att han aflidit först 1638 2  vid några och 

Utom ANREPS bekanta arbete hafva här rådfrågats STIERNMANS 
Sveda Illustris (Ups. bibl.) och ÅKERSTENS samlingar (Kong]. bibl.). 

Ej 1688 såsom genom ett egendomligt tryckfel uppgifves i båda 
upplagorna af GEIJERS ock AFZELI1 Folkvisor. 
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nittio års ålder. Hans son Brörns, Gyllentnärs, hvilken af fadern 
ärfde egendomen Lagmanshaga i Västergötland, kan svårligen 
hafva födts efter 1600-talets början. Vid riksdagen i jan. 1627 
tyckes han visserligen ej hafva varit närvarande, men han om-
nämnes likväl i adelns protokoll. Där finnes nämligen en lista 
på de adejsmän, Livilka blifvit »uttwalde till Capita Familie 
för hvar Att», och i denna förteckning återfinna vi Brömss 
Olufsson Gyldenmarss (Thams Riksdagsprotokoll, I, 15, 27). Vid 
riksdagen i dec. s. å. var han ej häller närvarande, men upp-
tages bland dem, som »hafwa inthet låta excusera sig, eij heller 
hafwa någen laghligh förfall.» Han pliktfälles därför till femtio 
daler (Tham, I, 81). Under flere följande riksdagar upptages 
han egendomligt nog hvarken såsom närvarande eller från-
varande, men i matrikeln öfver den till 1632 års slut introdu-
cerade adeln förekommer »Gyldenmärss, Brömss Olufsson» så-
som n:r 103. Först vid riksdagen 1640 hade han personligen 
infunnit sig. Såväl då som vid riksdagen 1642 undertecknade 
han riksdagsbeslutet (Tham, III, 151, 280). Afven vid riksdagen 
1644 var han närvarande (Tham, III, 379). Sista gången, vi 
funnit honom omnämnd, är 1657, då han deltog i ett provinsmöte 
(Ridd. och Adelns Riksdagsprot. VI, 225). Dödsåret är okändt. 

För den, som vidare intresserar sig för Bröms Gyllenmärs' 
biografi, kan omtalas, att han ägt två lagböcker (B. 31 i Kongl. 
hibl. och L. 63 i Ups, bibl.), hvilka närmare beskrifvas i inled-
ningen till Schlyters uppl. af  Christ. L. L. sidd. LI och LXVIII. 

Den här aftryekta visboken skref han tydligen i yngre år, 
således antagligen fire 1627. Af visbokens innehåll synes, 
såsom vi framdeles få tillfälle att uppvisa, att den skrifvits 
efter 1615. Dess datum torde således med sannolikhet kunna 
angifvas till decenniet 1615-1625. Orten var med säkerhet 
Västergötland. 

Vid vårt aftryck af texten hafva vi följt samma principer 
som vid utgifvandet af Harald Oluffsons visbok (se ofvan s. 4). 
Handskriftens harr (haffr) hafva vi här liksom i Harald Oluff-
sons visbok återgifvit med hafuer (haffuer). Emellertid visar 
en närmare granskning af de ställen, där ordet här förekommer 
fullt utskrifvet, att det oftare har formen hafver än hafuer, 
hvarför det ock borde hafva af oss upplösts på det förra sättet. 
— Ett obetydligt tryckfel hafva vi att påpeka: sid. 119, strof 
8, i det följande står förgöra, hvilket efter våra utgifnings-
principer bör vara förgöra. 

Till docenten Lundell hafva vi att framföra ett hjärtligt 
tack för synnerligen värksanit biträde vid korrekturläsningen. 
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Een skön wisa. 

Har Päd har går på gården, 
krusat hafuer han håår, 
gåår han för sin föster mor, 
låren i migh godh rådh, 
mädh siön tager så månghen. 

jnthe skaft tu på landhet döö, 
q heller blifua slaghen i kry, 
vachta tigh vell för bölian blå 
hun krencker titt ongha lif. 
rn: s: 

Snechan ligher på laudhet, 
gräset vndher henne gror, 
then ther icke af landhet 1  drager, 
tienar icke sin herre i tro, 
med s. 

4 	 När som the komme sigh mit på sundh, 
bölian bordhe at slå, 
kan skreftha sigh för sin styrernan, 
han kunne ey presten nåå. 

5 	 Thet var tå har pedhar, 
han faller på sin knä, 
och så gorde han sit skrefter mål), 
alt för tet segel trä, 
med siön tager så mongen 2. 

Hdskr. har Ian dhet. 
2) De två sista bokstäfverna otydliga. 
Sv. landsm. Bih. IL 	 8 

2 

3 
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Röfuat hafuer iagh kiörcker, 
klåstter hafuer iagh brent, 
så mången är then stolziungfru 
iagh hafver med ordhen krengt, 
m. s. t. s. m. 

Låckat hafuer iagh eneker 
suecket hafuer iagh möö, 
thet kom aldri vthi minn hugh 
iagh skolle på sjön dödh, 
med siön tager så mång 

Kommer här noghen till landet 
min mödher spörgh efter migh, 
sigh iag tienar på &ammande land, 
så sörgher hun inthe migh, 
m s t 

Kommer här noghen till landhe, 
min Fästemöö spörgh efter migh, 
sigh iagh legber på hafzens grund 
om hun vii giftha sigh. 
m. s. t. s. m. 

Finis zacog Endhe 
Gudh oss sin nådhe sendhe. 

BRENTIUS OLAI 
Gyllen märs. 2  

Bokstafven e osäker. 
2) Härefter fattas fyra blad, som enligt det i slutet af hdskr. före-

kommande registret innehållit fyra visor: 0 herre &eiss mig och 
dööm min (fol. 2), Jagh arma bedröfvadhe barn (fol. 2), Jntit i 
verdena så dYrebart är (fol. 4), vy tacke tig o herre christ 
(fol. 5). Nederst till höger på s. 1 b står Jagh (öfverensstämmande 
med början på s. 6) öfverstruket och däröfver skrifvet Then, 
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2. 1  
En löstigh Wisa. 	 6 

(ragh will megh herren gudh lofva, 
4 som alla mina syndher bär, 

af troo och all förmåghan, 
til honom mitt hiarta står, 
hans Nampn tå vill iagh skrifva, 
och (bära) bära in till min dödh, 
han kan min sYndh för drifua, 
och frelsa migh af all nödh. 

2 	Gudh lathe migh thet lära, 
thet iagh q sielfver kan, 
hans nampn bör hedher och ära, 
vtaf bådhe quinna och man, 
gudh gifue migh thet i sinne, 
at tiena min Frelsare godh, 
huat heller iagh är vthe eller inne 
han styrcke mitt sorghefulle modh. 

3 	Han licknas vedh solan klara, 
som skin öffuer verdhen all, 
hans nådh är vpenbare, 
iagh gifuer migh honom i volldh, 
han kan min syndh vtt slöckia, 
thet hafuer iagh funit medh migh, 
min tienst vill iagh tigh reckia, 
o iesu thet lofuar iagh tigh. 

4 	Alle änglar och himmilske skare, 
the tiena tigh ganska när, 
på tit budh tagha the vara, 
och göra huat tigh är kiärt, 

	gudh sate tig af nådhe, 
1) Ursprungligen utgjorde denna visa hdskr:s n:r 6; se noten å 

föreg. sida. 

['b] 
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allt medh sin högra handh, 
och badh tigh styra och rådha, 
titt folk öffuer all landh. 

När iagh mondhe mot tigh bryta, 
medh tancker gerninghar eller ordh, 
så lath migh tin pina åt nytia. 
för migh tu follest hafuer gort, 
iagh bedher tigh för tin undher, 
tu var migh inthe vredh, 
iagh syndar i alla stundher, 
mina synder göra migh ledh. 

jagh är i syndh unfånghen, 
af min modher thet är vist, 
i syndhen hafuer iagh gånghet, 
ty må iagh vara tyst, 
min brist vill tu för låtha, 
som machten hafuer i våldh, 
iagh är nu stadher i våde, 
alt bådhe till lif ock siäll. 

Nu flyr iagh till tin nådhe, 
och gifuer migh tigh i våldh, 
tu moste öffuer migh rådha, 
alt bådhe till vatn och landh, 
then stundh iagh är i lifve, 
iagh tröster migh vedh tin kraft, 
hos tigh lyster migh blifua, 
till tig står all min acht. 

Så lenghe iagh skall nu varda, 
på thenne versens öö, 
af tigh vii iagh begära, 
at mina syndher mätte bört döö, 
thet sker alt med tin pino, 
och medh tin heligh andh, 
när han med nådher sina, 
han för nyar vårt hiartha och andh. 
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9 	0 iesu morghen stierna, 
tu alt som sötast lucht, 
iagh vii tigh prisa så gerna, 
o tu min velsingnadhe 1  frucht, 
min sach tu väll nämner, 
när iagh för domen står, 
som guldh och ädla stenar, 
och lekamen som solen klar. 

	

to 	0 iesu liffsens herre, 
huat iagh tigh nu badh, 
at tu ville hos migh vara, 
så våre mit hiartha glat, 
och gif migh nådher tina, 
när iagh aff somna skall, 
Freis migh från helfvets pino, 
för migh i himmelens sal!, 

Amen. Finis. 

3. 

	

1 
	

Suenden han lecker skafftauel öfuer bordh, 
den sommer långhe dag, 
dätt gordhe han för then stolsiunghfru 2, 
som honom bäst behaga, 
nu länges migh till min jungfru. 

Mit uppå media gårdhen, 
där axla han sin skin, 
och så går han uthi frustufun in 3, 
för foster modher sin, 
nu länges migh till min. 

Hdskr. har velsngnadhe. 
Hdskr. har möjligen -fro. 
1 hdskr. öfversuddadt, möjligen oafsiktligt, 

[7 b 
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Hören i och kiära foster modher, 
i lären migh godh rådh, 
alt huru iagh skall then stolziungfru få, 

g 	För uthan spåt och hån, 
nu lenghes migh till min jungfru 

Lät tu tigh ädligha håfklädhe skära, - 
i roser och lelior, 
och tu spar icke det rödha gull, 
gör iungfruan til vilie. 
nu lenges m. 

Lät tu tigh ädligha klädher skära, 
lät springha tio häst, 
och ther tu ser frugher och iungfruer ridha, 
thit ridher tu alra helst. 

Hiorthen han löper i haghan, 
han kastar sin ben, 
och huilken som skall sigh en jungfru trolofua, 
han vardhar icke sen, 
nu lenghes migh till min 

Hiorthen han spelar i haghan, 
han kröcker sin halz, 
och huar tu findher en fultro ven, 
tu vardhar honom icke falsk. 
nu  len: 

we2,wg Finis Endhe 
gud oss sin nådhe sendhe. 

Amen. 

1) Ildekr. har rodha. 

3 

4 

5 

6 

7 
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4. 
En löstig wisa. 

1 
	

Aldri så iagh blomstret groo, 
om sommerens tidh, 
alth sedhan iagh sagh i dansen trådha, 
så vent itt vif 

2 
	 B erre christ gifue at i voren min, 

iagh vii edher ära öffuer alla them, 
som solen öfuer skin. 

3 
	

Welen i migh ära öffuer alle tem 
som solen öffUer skin, 	. 
i riden vthi min Fadhers gårdh, 
och beden om migh. 

jagh haffuer want i . edhers fadhers gårdh, 
han sadhe migh ner, 
skön iungfru tagher orloff vtaf edher sielf, 
och följer bort migh, 

Tagher iagh orlof vtaf migh sielf 
och följer bort tigh, 
och när som vy komme på frammandhe landh, 
så suieker tu migh. 

Edher sätier iagh min högre .handli, 	 9 

i pantlie, . 
at thet kom aldri vthi min hugh 
eller tanka, 

Setia vii iagh edher min högra han, 
i vadhe, 
at thet kom aldri vthi inin.hugh 
eller tale. 



110 	1500- OCR 1600-TALE1S VISBÖCKER. 

Ty huilcken som kastar en sten i vatn, 
han siuncker ther ner, 
och huilcken som mister sin fultro ven, 
han blecknar ter uedh, 

Huilcken som kastar en sten i vatn, 
han siuncker tu l grundh, 
och huilken som mister sin fultro ven, 
hans iartha görs tungh. 

rekog finis ende. 

5. 
Alla mina sorgher, 
trådher iagh undher min Fott, 
thes mera iagh nu sörgher, 
thes mindre är min bott, 
thet haffuer iagh bådhe hört och sport, 
at sorghen är then varsta sött 

lät sorgen fara. 

[91] 
	

jagh haller thet för en dåre, 
som vidha fördhe sin ordh, 
thet kostar hans hedher och ära, 
ehuar han sether öffuer bordh, 
thet iagh tencker mädhan iagh tigher, 
thet ingen effther migh segher 

lät sorgen Fara. 

jagh skall lära skrifua, 
i varden ther iagh är, 
anghest och sorgh fördrifua, 
bådhe Fierran och när, 
itt hiartha som är dygdhe fyit, 
ther är bätre än sölf i  och guldh. 

lät s. f. 
Hdskr. har Solf. 

12 
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4 	Tu skalt tigh vd l betenckia, 

när huem tu sether tigh nedh, 
han achthar tigh falskeligh senckia, 
thet är så klafarens sedh, 
månghen reekia till migh sin halz, 
hans hiarta 1  tencker doch inthe falst: 

lät s. f. 

Huar klafaren ser en pigha, 
snakia vedh en suen, 
han hafuer så möcket 2  at sigha, 
han segher hun sofuer hos dhen, 
velle huar man tenckia medh siagh, 
så taladhe ingen illa om migh. 

låt sorghen fara 

Huar korpen ser en åthel, 
begynnar han kloncka, 
när klafvaren ser tu såtta, 
begYnnar han stancka 3, 
För skal klafvarens hiartha bresta 
för än iagh skall min kiaraste mistha, 

lät sorghen fara 

Herre christ signe hennas vngha liff, 
och så hennas godha bio, 
ehuar hun är i vardhen till, 
hun är mig althi godh, 
ehuar hun är hun tencker på migh, 
(så) hielphe migh gudh så gör iagh ighen, 

lät sorghen fara. 

TeA,cog. 
Finis Endhe. 

Hdskr. har Hart med ett streck öfver t (i slutet af raden). 
Hdskr. har mocket. 
Hdskr, har snarast stanckue, ehuru w annars ej förekommer. 

10 
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6. 
,in ungdoms tidh skall endas nu, 

min glädhe och min sorgh, 
min Fatigha siel ifrå mit lif, 
och tu l en annan borgh, 
min lifztidh ey lengher vara rna, 
ty hun är suagh och mosthe gå, 
alt så en enda 1  Få. 

1-1 an mosthe fara sin vegh så långh, 	 2 
min siel i frå niit lif, 
mit lifz sorgh fult i grafven laght 
ifrå filen verzligh kif, 
alth som thet aldri varit har, 
och aldri mera komma så, 
sin modhers lif i frå. 

Far vd l o verdh, Far vd l o verdh, 	 3 
iagh mosthe förlåtha tigh, 
när 3  tigh hafuer ey tröst mär 4, 
iagh loster ifrå tigh, 
frå tigh mosthe iagh skiljas nu, 
iglien leghas min öghen tu, 
thet klaghar iagh än nu. 

Ey klaghar at iagh skelias skall, 	 4 
Från sköna verdhen nu, 
allena mit hiartha sorgha fulth, 
för en skön Junghfru, 
eländigh iagh förlåthen är, 
för then migli är af hiarthat kiär, 
för then iagh sorghen bär. 

5 Sista bokstafven otydlig i hdskr. 
t är mycket otydligt och därför osäkert (i slutet af raden). 
Hdskr. har kanske når. 
Hdskr. har snarast w med två prickar öfver, 
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5 	 Hun är migh härsk utaf all min skul, 	 11 
thet klaghar iagh gudh allena 
doch är iagh henne af hiarthat hul, 
Gudh vetth vel buena iagh menar, 
om henne faller then sorghen till, 
at iagh kommer i dössens v.. 1, 
eller hun för glädhen sin. 

6 
	

Thenna visa iagh dichtat har, 
när iagh skilies från er, 
iagh beder edher hafuer vel i acht, 
huat i senast medh migh, 
ett troghet hiartha migh lofuat har, 
och trösta migh så vpenbar, 
som iagh edher eghen war. 

Gudh lathe edher lefua karsk och sundh, 
tber före min stolsiungfru, 
thet önskar iagh edher af hiartans grundh, 
till förut så vel som nu, 
gudh lathe migh q betre Få, 
än althi troligha önska så, 
iagh skelies nu her ifrå. 

weAcog Finis endhe, 
gudh oss sin nådhe sendhe 

amen. 

Brems olzon är mit nampn, 
migh till hedher och inghen skam, 
thet nampnet blef migh i dopet gifuet, 
och sedhan i lifzens bock in skrefet 2. 

resten af ordet utsuddad; öfver raden är, troligen af samma 
hand, skrifvet vo. 

Hdskr, har möjligen -it. 
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7. 
[11 b] sorgh huat tu äst tungh, 

huat tu äst tungh att bära, 
ty görss 1  migh tidhen och stundhen så långh, 
för gudh skall iagh migh klagha. 

1 

Mit hiartha haffuer sigh en ven vt valth, 	2 
i vardhen huar hun kan wara, 
i ordh och tall tå är hun from, 
till hendhe står all 2  min begäran. 

The Falske klafvare gå ther om, 
the vela oss bådhe åtskielia, 
iagh hopas till gudh i himmelrick, 
thet sker alt efter hans wilie. 

'f y verdhen är Ful medh falsckhet 3  och sueck, 
thet hafuer iagh offta förnummit, 
så vel i blan fatigh, som i blandh rick, 
huar skal mandh en troghen ven Finna. 

12 	 Ty thet är inghen i verdhen till, 
som vet (hu 	af 5  sorgen klaghan, 
för vthan then som henne bär, 
hun tuinghar honnom näther och daghar. 

jagh är alth som en lithen fughel, 
som seter på lelie quisthe, 
så långht i frå by, så högt vndher sky, 
gudh nådhe then sin macka bort mesther. 

Miskr. gorss. 
Utsuddadt och därför osäkert. 
8 är osäkert. 
De två sista bokstäfverna osäkra i följd af öfverstryknibgen. 
Skrifvet, troligen af samma hand, öfver raden i högra kanten 

af det öfverstrukna hu 

3 

6 
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jagh är alth som en lithen Fisk, 
som semmer på hafsens grundhe, 
när andra små fiskar gå till leckz 
så ypas min sorgh marghe lunde. 

8. 

En skön wisa. 

Loff ära och pris 
ske gudh i enighet, 
som först skapthe man 
och sedhan quinna, 
och gaf tem till samman 

Aff adams reben, 
skapte gudh en jungfru ren 
och sådhe tu l them så, 
i skolen bådhe tuå 
Effter huar annen stå. 

Rett aff en san kerleck, 
och så gudz frucktan medh, 
skall man sigh tu l giffua, 
och samman lefua, 
effter gudz ordh och lägh. 

Så som et kiöt och blodh, 
efther gudz velie godh, 
medh möcken fromma, 
medh barn och blomma, 
wthi all arlighet. 

G udh skeckie det så, 
at iagh tå kunne få, 
medh ära och dygh, 

M b] 
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thenn hiartans frögh, 
mit Hiartha är till bögdh 1. 

Vthi allen stundh, 
och rät af hiartans grundh, 
vii iagh latha see, 
och henne bethe, 
min hiartans kerlighet. 

Thet gudh för ser, 
det veserligha sker, 
och är thet teras velie, 

13 	kan inghen åt skelia, 
huem gudh thel fogha weil. 

Mit vppå thet bergh, 
fick iagh en hiartans sorgh, 
Ty migh blef vpenbar, 
hure lianlat var, 
thet bant mit hiarta hart 

Vndher ypen sky, 
alth vthan för by, 
skref 2  begez (vårt) theras 3  nampn, 
med eghen håndb, 
thet sågh både quinna och man. 

Nu är thet gåth 4, 
som iagh hadhe icke trot, 
ty iagh försan 
aehtar blifva tin man, 
och hiartans besthe ven. 

Deth är en hiartans gråt, 
at vy skole skelias åt, 

h är osäkert. Möjligen har hdskr. här t. 
Ildskr. har möjligen skrit'. 
Skrifvet öfver det utstrukna vårt. 
Hdskr. har gath eller möjligen gotth. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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som velia tel samman, 
medh lust och gamman, 
at elska huar annan. 

12 	 Stor hemligh sorgh iagh bär, 
för edher min hiarteligh kiär 
i thet som är vist, 
iagh hafver edher mest, 
thet vet vd l iesum christ. 

13 	 Om verdhen än 1  så stor, 
omvendes medh et ordh, 
skal iagh aldri 
för gätha tigh, 
för tin benegenhet. 

14 	 Nu endas thet så, 
thet skolen i för stå, 
thet iagh förvest, 
befaler edher christ, 
för ytan noghen lest. 

ve2.tog. Finis Ände 

1) Skrif vet öfver raden ock, som det tyckes, med annat bläck. 

[131)] 
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9. 
En löstigh visa. 

Begåfuat medh all dygdh, 
ästu min hiartans kiära, 
tu äst och all min frögh, 
titt iufligha omgenghe, 
önskar iagh hos migh så lenghe, 
mit hiartha är till bögdh 1. 

Af suchan och af 2  träncktan stor, 	 2 
mit hiartha aff stor plågha, 
uthi min leckamen bor, 
medh elendeghet betagheu, 
medh kerligh 3  änslan slagben, 
ther till mit hiartha trår 4. 

o at thet mothe ske, 
at q klafvarens-tungha, 
till hopa finghe se, 
Att han bespotten 5  finghe, 

14 	 och så mädh blygdh afginghe, 
sigh sielf till skam och we. 

3 

Rygha doch icke tigh, 
halt Fast  6  ten tro och lofuen, 
som tu hafuer lofuat migh, 
then kierligh som iagh dragher, 
och iagh nu för tigh klagar, 
vell iagh röia för tigh. 

Hdskr. har bogdh. 
Utsuddadt. 
Hdskr. har möjligtvis kerlegh. 
Osäkert. Ordet har af skrifvaren utsuddats och sedan ånyo dit-

skrifvits. 
Hdskr. har be spotten. 
Hdskr. har falst. 
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5 	 Bespotten är migh hendt, 
af falska klafvarens tungba, 
i titt narnpn är vtsendt, 
tin ära ther medh förringhar, 
och vår omgenge för mindrar, 
som förr vart fast vp tendt. 

6 
	

Räck hit till migh tin handh, 
och låt så klafvarens tungha, 
fly till et annat landh, 
dryf klafvaren till rögha, 
så vele vy vydare bögha, 
et arlighet echten skapt stan 

7 
	

jagh nu icke lengher kan, 
lata migh vppe holla, 
thet seger iagh för sandt, 
Jungfrugher medh möcken ära, 
veth iagh och så vd l flere', 
titt iagh till lendha kan, 

8 
	

Lät vara tigh afsagt, 
tenck aldri på vårt tal, 
som vy till förre hafva haft, 
iagh hafver sat migh före, 
vår kerligh förgöra 2  
och plat vardha bort lagt. 

Så vet iagh lickvel endock, 
ehuar vy ses eller möthes, 
eller huar vy finnes åt, 
huar andra skole vy ära, 
.som andra hiartans kiära, 
bevisa vår tienst endock. 

1) Hdskr. velflere. 
Hdskr.• förgora. 

[14b] 

Sv. landsm. Bil,. II. 	 9 
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Nu och i allan tidh, 	 10 
vii iagh hafua befalat, 
min söster gud fadher 
och thet vel iagh sendha 
och anner stez tu l lendha, 
ty verdlten är Fast vidh. 

vdcoc, Finis Endhe 
gudh oss sin nådhe sendhe. 

Amen. 

10. 

En skön Mörghen och Afthen visa 
at siungha vti nödh och Farlighet. 

15 	 0 Gudh ske lof till Euigh tidh, 
för sin godhet och nådhe, 
som hafuer migh medh största flit, 
i dagh bevarat frå våde. 

Nu bedher iagh tigh aff hiartans grundli, 
o himmelske herre och fadher, 
at Tu i nath och allan stundh, 
vele min beskermare vara.. 	 • 

2 

Från syndh och sorgh, frå olöcka och Fara, 
frå alt ondt migh kan hendha, 
tin hellighe engel bevara (bevara) migh, 
tin helighe andhe mig sendhe. 

Regera mit hiartha hugh och sindh, 
lat inghen migh frå tigh skilia, 
at iagh på gudz fruchtan legher vin 
och altidh fölier tin vilie. 

1 

3 



23 	 BROMS GYLLENMÄRS' VISBOK. 	 121 

5 	Huat heller iagh är, till landh eller vatn, 
i hus eller uthan före,. 	 [15 b] 
halt migh fast vedh tin högra håndh, 
mot 1  tina fiendher snara. 

6 
	

Stat them emot medh veldig mach[t], 
som migh vette undertröckia, 
all min förtröstningh är på tigh laght, 
o herre gif rådh och löcka. 

7 
	

När tu äst min och iagh är tin,, 
huat kan migh sedhan skadha, 
titt helgha ordh är trösthen min, 
mot alla som migh 2  vela hatha. 

8 
	 Min ära, velfardh, siel 3  och lit, 

iagh troligha tigh befaler, 
Fria migh från vpro tuist och kif, 
frå k[I]afvare och ondha rå gefuare. 

9 	 Gif migh ifrå verdhen en saligh afgångh, 
när min tid är till städhes, 
at iagh skal vandra then vegh så trångt], 
hielp migh till himmerickes-  glädhie. 

to 	Thet bedher iagh tigh i iesu narnpn, 
För christi skul allena, 
gudh vendhe migh altingh till beste och gangh, 
alt effter sin gudomeligh Welie 

Amen. 

Efter mot ett utstruket oläsligt ord (i slutet af raden). 
Efter migh är ett ord utsuddadt. 
Hdskr. fiel. 

16 
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[161)] 

it hop och tröst och all min lit, 
sether iagh till gudh min herre, 

han hielper migh veserlig altidh, 
at inghen skall migh förfära, 
bevara migh o herre mildeligh 1, 
at löckan ey görs migh oblidh, 
min hiartans anghers iagh klaghar. 

'rola ntodh och sanningh lat altidh hos migh boo, 	2 
lät migh icke vara vt slothen, 
at iagh i verdhen må lefva medh roo, 
för ondha mennerskors dicktan 
i min ongdom hafver iagh förståt 
at klafvare vnna migh inthe gott 
för them migh bevara o herre. 

ägna vener gudh migh bevara ifrå, 	 3 
i blandh falske finnas månghe, 
the som tagha vedh huar mans sötha rådh, 
hans hiartha görs veserligha bånghe, 
stilla skall ens mans tungha stå, 
och inghen tala ont vppå, 
ey heller för föra sin nästha. 

Når  2  någher giör en annar got, 	 4 
sine oven till vilie, 
ther öffver mosthe han lidha spåt 3, 
the velia them åtskelia, 	• 
thenn som blifver suecken af then han trodhe best, 
then sorgben honom dagheligh 4  quelgh 
som blifver suecken af vener. 

Om huar man velle betencka niedh sigh, 
och inghen godh nampn förkrenckia, 

i) Kanske mildiligh. 
Möjligen när. 
Hdskr. spat. 
Eller daghiligh. 
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vthan latha huar och en blifva medh fredh 

ty inghen kan tieckias allom vel, 
som löckan kan sigh skenekia, 

ettoru han i verdhen lefver medh skel, 
thet hafver iagh vel förnummet. 

6 
	

Ån kan lyckan snart omvendha sigh, 
alt efter som gud vill hafvat, 
i frå morghen intel afften stundh, 
kan thet sigh så till dragha, 
en tidh var iagh af glädhen rick, 
men nu haffuer verdhen suecket migh, 
gudh är min tröst allena. 

A/sköns 1  rådh 2  vishet och fridb, 
kan inghen sin olöckia besinna, 
huat gudh för ser, i allan stund, 
kan inghen ofver vinna, 
lär vel at dö är konsten bäst 
begyndelsen och till endhen vist, 
gudh gifue oss en saligh Endhe. 

Dåck är then menniska i verden till, 
som sin nästha inthe gott vnner, 
teras vpsåt skall ey fram gå, 
ty gudh vel ey 3  så hafua 4, 
ty rådher iagh huar och en 
gör inthe mer en han vill hafva gort igen, 
ty gudh thet alti strafvar. 

Söck först effter then evigha gläden, 
som tigh kan bäst hugsvala, 
så lenghe tu i verdhen (lefvat hafuer) äst, 
tit hop tu l gud alti hafva 5, 

Hdskr tyckes snarare ha assköns. 
De två första bokstäfverna i ordet efteråt rättade eller förtydligade. 
Hdskr. veley. 
Hdskr. har det vanliga förkortningstecknet för uer (i radens slut). 
liSt 	hafva är skrifvet dels öfver raden, dels i marginalen 

17 
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helighe andhe gör migh biståndh, 
och hielp migh i min yttersta stundh, 
min sid l iagh Gudhi befalar. 

Amen. 

12. 
I öster recke ther legher itt slot, 
så ganska vel bevarat, 
medh sölfver och thet rödh guld, thet 
medh malmesten bebundet. 

Ther inne legher en ungher suen, 
alt på sin halser fånghen, 
30 alnar undher then iordh, under : 
blan ormar och thet långher. 

Hans fadher för then herren gick, 
gif migh löss then Fanghen, 
try hundrade gyllen gifve vy tigh gefve 
then fånghen moste lös gångha. 

Try hundradhe gyllan q hielpa må, 
then fånghen mosthe till dhöda, 
alt för then gulkiädan han dragher 1  på sin halz, på :j: 
hun är af gullet thet rödha. 

Om han dragher gulkiäda2  på sin halz, 
then hafver han sielf betalat, 
thet var en stolziungfru then honom gaf, then 
hun finis i öster ricke. 

The ledhe then svennen på plassen ut, 
thet suerdhet moste han lidha, 

mester kiär o mester godh, 
tu lat migh nu få tala, . 

Tidskr. handragher. 
Tidskr. gulkiada. 
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alt fören iagh dör af tenna yard, af 
iagh ser henne aldri mera. 

Hans fadher för then rethen stodh, 
hans hiarta mosthe brestha, 
o sonen min o sonen kiär, 
tin dödhen 1  skall iagh efter tigh vreckia, 
(o fader min), o fadher min o fader kär, 
min dödh skolen i icke efter migh vreckia, 
thet komer min sid l tu l 2  stor pino tu stor 
mit lif will ey lengher reckia. 

jnthet sörgher iagh mit ongha lif, 
ey heller mina kinder the rödhe 
fast mera sörgher iag min hiarteligh kiär 
hun sörgher sigh vest till dödha. 

Spörgh tu huem tenna visa quiidher 3, 
som tigh så vel monde lydha, 
thet gordhe the tre iungfruger 4  sruå, jungfru: 
the vendhe sigh till öster ricke. 

«Åtog Finis Ände. 
Amen. 

13. 
edh sorgh är iagh bedröffuat, 
och lefuer vthi stor nödh, 

min sorgh migh dagheligha pröfvar, 
och skyndhar in till min död, 
al versens glädhe är hendh, • 
och till en annan bort sendh, 
huar aff skall man sigh frögdha, 
när alt är så förvendht, 

Hdskr. dodhen (n otydligt). 
Ofverstruket, men tydligen i senare tid. 
Hdskr. har möjligen quådher. 
-ger är tillskrifvet i marginalen. 

19 
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Ähran hendhe för snara, 
thet är then besta dygdh, 
hoo henne lather fara, 
han kommer på skam och blygdh, 
thät rådher iagh huar och en, 
han holler sin lofven ren, 
bådhe nu och i alla stundher, 
gås honom vel i gen. 

Om thet än sigh så henna kan, 
at iagh skall sk elias frå tigh, 
för huem skal iagh migh trösta, 
när iagh tig icke seer, 
skön edelin och from, 
skön dygdhesam och renn, 
tu har mit hiartha vmfånghet, 
mit endha hiartha korn 

När iagh vppå tigh tencker, 
och tagh , tigh icke ser, 
mit hiarta till tigh trenektar, 
och migh then sorghen sker, 
tu äst min hiartans tröst, 
ther tel min svckande röst, 
löss migh utaf then våndhen 
som legher undher mit Bröst. 

När iagh till tigh kommer 
och iagh skall talla vedh tigh, 
mitt hiartha är bebånghet, 
och inthe måll i migh, 
thet voller tu allen, 
som är så dygdhi och skön, 
tu hafuer mit hiarta omfånghet, 
för andra iungfrugher skön. 

När som tu på gatan går, 
så ser iagh på tin gångh, 

i 1 stället för r är senare med annat bläck skrifvet fuer. 
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min high och sinne'till tigh står, 
thet gör mit hiartha bångh, 
saligh then modher var, 
som födhe et so dhant Barn, 
löcksaligh mondhe iagh wara, 
få sofua på tin arm. 

	

7 
	

Rår hafuer hun som spunnet guldh, 
thet hun på hufuet bär 
ther till är hun så dyghe full 
som then morgben skär, 
alt medh sit klara sken, 
christ gifue allra kärasthe min, • 
altidh boss edher wara, 
thet vore nu vellien min. 

	

8 
	När iagh en ven vptencker, 

ten iagh vd l medh äran omgå, 
så äre så rnånghe the klafvare, 
som vela thet inthe så, 
0 gudh tu hör min Bön, 
låt klafvaren få sin lön, 
som migh så falske äre, 
vpenbar och i lön. 

	

9 
	

Tu war nu migh så troghen, 
min alt som hiartelig kiär, 
iagh skall wara redhe boghen, 
gör migh thet samma i ghen, 
Fast uerdhert är undherligh, 
så suick tu aldri migh, 
in till min siste endhe, 
förgäther iagh aldri tigh 

	

- lo 	Tu Far nu well min käraste 2, 

haf monghen tusandh godh nat, 

Hdskr. förgather. 
Hdskr. karaste. 

20 
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som såndhkorn äre på hafsens grundh, 
och skerner på himmelen sat, 
alt medh sit klara sken, 
christ gifue alra kärasthe i min, 
altidh hoz edher vara, 
thet vore nu velien min. 

Amen 

rawg Finis 
Gudh oss sin nåde sende. 

14. 
[20 b] 	 En liten Kiempa visa. 

Burman holler för Stadhen ut, 
han lather sin sköldhen 2  skinna, 
stat vp israel konungh, 
tu gif migh döther tina, 
holger dansk 3  han vant seger af burman. 

K onunghen går för stadhen ut, 
han skiuther sin hat för enne, 
hnadhan äst tu storman kommen, 
medhan tigh inghen kenner, 
h: d: H: U: S: A: B: 

jagh är kommen af spåra lan, 
ther haftter iagh mina frendher, 
förr än iagh dragher af staden ut, 
tti skalt lära migh kenna. 

jagh vill migh Berådha, 
medh alla mina frendher, 
tredie dagh om quelle, 
vil iagh tigh bodhen sendha, 
h: d: 

1) Hdskr. ckarasthe. 
Hclskr. skoldhen. 

3) Tidskr. dans. 

1 

2 

3 

4 
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5 	Burman ridher af stadhen ut, 
han ridher i fullan dus, 
han kastar en sten på stadhen igen 
var stor som it baste hus, 
h d. 

Jungfrun hun tagher sit gul och söllf, 	 21 
han bindher thet i klut, 
så går hun till fånga hus, 
och löser then fånghen ut, 
hd: 

Jungfrun ropar öffuer fånghahus, 
högt öffuer alla fångha, 
snara migh holgerdh danske, 
om tu suckar noghet gångha. 
h. d. h. 

Lithet orckar iagh krypa 
och 1  halfve mindre gångha, 
här hafuer iagh leghat i fämtan år, 
och varit eders fadhers fånghe. 
h d. 

Här hafuer iagh leghat i räntan, år, 
och på the liårdhe linar, 
tale medh migh min stolz iungfru, 
huat edher står till mena. 
holgerdh dansck. 

lo 	Bär är kommet burmans nampn, 
och nampn öffuer alla keinpa, 
han vill min fadher af landhet drifua 
och Inigh ohederligh hentha. 
holger dansck han v: s. a. B: 

11 
jnthe skall han edher ohederligh hentha, 	[21 
han är icke edher like, 

I) Efter och äro ett par bokstäfver af skrifv.aren utsuddade. 

6 

7 

8 

9 
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hans modher är ett haftroll, 
hun legher för öster ricke. 
h. d. 

jagh skall seia edher af burman, 	 12 
och af burmans vexter, 
hann är fämtan alnar högli 
öfuan sadhel och hesther. 
h. d. 

Mera skall iagh segha af burman, 	 13 
af burmans suerd thet långha, 
thet är fämtan alnar 1  långt, 
emellan oden och tånghen, 
h. dansk. 

Hadhe iagh hest och hadhe iagh ty, 
och ty öfftter alla måtho, 

	 14 

tå skolle iagh ridha en dust i dagh, 
för iungfruen lifvet at vågha. 
h. d. h. v: 

jagh skall gifua edher klädhe ny, 	 15 
och helst af the besthe, 

22 	 och ther till gifuer iagh edher besl och ty, 
och så sadhel och hester. 
h. 

Burman holler för stadhen ut, 
han ser sigh ut her vester, 
se hit iungfru gloria, 
hån fagher iagh holler på hester. 
h. d. h: u. 

16 

Tu är inthe möcket vacker at se, 	 17 
tia kiortel han är huiter, 
tia näsa är tre alnar långh, 
tu äst en skråpucke licker. 
h. d. 

I) lidskr. har ålnan. 
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18 	Burman holter för staden ut, 
han lather sin rompa kröcka, 
iagh fruchtar för holger danske, 
han skal och alla försöcka 
h. d. 

19 	Thet första dust the samman gingbe, 
så ginge te samman med hendher, 
hestarnar ginge till 2  marcken, 
och glafven ginge söndher. 
hdhvsaB 

20 	Holgerdh dragher sin Brune bråndb, 
han glemmr 3  som gulet thet rödtia, 
så hugher han burmans hufve af, 
så blodet ran honom till dödha. 
h. d. 

21 	Holgerdh ridher för stadhen vp, 
han lather sin sköldhen 4  skina 
stat vp israel konungh, 
tu gif migh dotter tina. 
hd.hvsAB 

22 	Holgerdh går i stufvan in, 
ter skonghar i huaria telia, 
stat vp israel konungh, 
segh migh af tin velie. 
h.d.hVsAB 

23 	 jagh hafver icke dotter mer än en, 
och hun är gifven manne 
kan tu henne för burman fry, 
så går hun tigh till handha. 
h d. 

Hdskr. försocka eller ftbsacka. 
Hdskr. tyckes ha fil. 
De två sista bokstäfverna nästan otydbara. 

sköldhe. 

[22b] 



132 	1500-  OCH I600-TALENS VISBÖCKEH. 	34 

han sto icke möcket 1  jenghe, 
vy hafve leckt en leck i dagh, 	 24 

q hafue leekt en leck i dagh, 
alt som tu å raske 2  hof drengha. 
h d. 

zeA,cog Finis Endhe. 

15. 

23 	 En skön morgen visa. 

en singnadhe dagh som ny nu see, 
nedi] till oss all himmelen kommen, 

gudh lyuser för oss iu lengher och mer, 
oss alla till glädie och fromma, 
Gudh lathe oss ske i dagh, 
huarken last skam Eller Wåndha. 

Den signadhe (hgh, then signadhe tid h, 	 2 
wår herres födhesle timma, 
tå kom ther it lins aff himmelen nedi), 
så wit öffuer verden at skina, 
dhet liuss för oss euinnerligh, 
nu och föruthan all endha. 

Ortdh fadher son och then helghe andh, kJ! 
meclh alla sina Engla skara, 
bevara oss i dagh och alla stundh, 
för alskons diefuelsens snara, 
för allan then avendh han till oss bär 
vår skäll 3  och lif till fara. 

Thet kors wår herre han för oss bar, 
[23b] 	för våra syndher och icke för sina, 

thet sether han i dagh emällan 4  diefuelen och migh, 

Hdskr. mocket 
Skrifvet, något öfver raden, i stället för ett utsuddadt ord. 
11 skrif vet med senare bläck i stället för ett ursprungligt r. 
Hdskr. emallan. 
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iag menar gudhz verdogha pina, 
thet blodh ner på korsset randh, 
thet slöcker ut syndherna mina. 

5 	 1Våre alla the trä i vardhen är, 
gräss och såndkorn på hafzens grundh, 

hadhe thet mål och kunne talta, 
och siungha niedh engla stemmer, 
tå kunne the aldri till föllest lofva, 
Jesum marie son then 'rene. 

6 
	

Then tette fughel han flygher så högt 1, 
och vederet blåss undher 2  hans vinghar, 
thet är så ondt medh lithen macht, 
mot högha 3  bergh at springha, 
the strömmar4  the rinna så frögdeligh 
vp• undher the grönne 5  lidher. 

7 
	 Daghen hann är aldrigh så långh 

at aften må vy ey venta 
när lifuet thet endas medh dödsens tuangh, 
huern thet vd l retelig betenckia, 
wy bäres af hus, och grafuen giörs trångt], 
oss följer inghen annan ändhe. 

Då gifue thet gudh• wy hadhe så tient, 
i verdhen så vd l till måto, 
i tronen at wy gudhs son hadhe kent, 
så wy meste icke gudhs nådhe 
när vardhen hafuer oss barn tillo  vendh, 
at vy tå få en evi glädhe. 

9 	 När wy skall till värdt fädernesland, 
och skelias frå thenna ellende, 

Hdskr. hogt. 
De fyra sista bokstäfverna suddiga. 
Hdskr. hogha. 
Hdskr. strommar. 
De tre sista bokstäfverna otydliga. 
Hdskr. barntill. 

24 
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tå lefrerar iagh min själ i handh, 
i himmelens glädhe at senda, 
gudh fadher son och then helghe andh, 
han gifve vårt måll en godh Endhe. 

vekog Finis Endhe, 
Gudh oss sin nådhe sendhe. 

16. 
Gratias eller Tacksegelse 

effter måltidh. 

[24b] 	 erre christ wy tigh nu prise, 
tin fatighe barn ochså, 

som oss så vel haffuer spisat, 
tin rundhet till oss gå, 
mädh klädhe och lifsens födho, 
at wy icke leges ödhe, 
så stor tin mildhet är. 

Allt gott wy aff tigh hafue, 
o mildhe iesu christ, 
marchfoldigh är tin gåfuo, 
tu undhe oss lifsens fuldh 
medh sundhet närningh, och löcke, 
Alt efther titt goda tycke, 
ty tacke wy tigh För vyst. 

N är wy äre gladhe och mäthe, 
ut aff tin rundha lån 
så vele wy tigh ey förgätha, 
anamma thet aff tin handh, 
wy vele tigh prisa och ära, 
tu äst christus vår herre 
vår endaste frelserman. 

1) Ul osäkra. 
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Skenek oss tin helghe andhes nådhe, 
at han må hos oss boo, 
bevara oss frå all vådhe, 
giff oss en stadigh tro, 
bevara oss herre i lifvet, 
ock sedhan os 1  hemmericket giffue 
en evigh glädhe och roo. 

17. 
Walin 14. 

Loffsiu[n]gher herran, loffsinngher herran, 
Ty han är fast blidher, 
thet är2  ret koslighet gudh lofua alla tidher, gudh lofua 

iuflighet är hans lof vit at utspridha, 
	alla tidher, 

lofsiungher herren lofsiungher herren. 

2 	Siungher till samman, sjunger :1: 
vår herres loff visa, 
Låta oss wår Gudh medh sångh och harper prisa, medh 
Ty han är stor ruechtigh högh aff visbett 

L s h, L. s. h. 

3 	Han kan sin himmel, han :/: 
medh tiock moln beteckia, 
och rengh öffuer Jorden vidha vt streckia :1: 
och greset aff the törre bergh vpveckia. 

L: s: h: L: s: h: 

Then alle kiöthe :1: 
ut spisar sin födha, 
och fänaden sit fodher uthan mödho, sit :1: 
och korpungemen som ropa i sin öde: 

L: 5:. h: L: s: h: 
Synbarligen senare tillskrifvit mellan de angränsande orden. 
Skrifvet öfver raden, troligen af samma hand. 
I lldskr. kanske Lät. 

Sv. landsm.'  Bilt. il. 	 10 

25 

E25 b] 
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J manna starcke, :1: 	 5 
och i starcke 1  bestar, 
wår gudh then mechtighe sig ey förlustar, tenn :1: 
han hafver lust till theua honom fruchta 

L: s: h: L: s: h: 

Tacher herranom 
wår gudh then godhe, 
lifsens kella flyther medh ympni flödhe, flyter :1: 
aff hans hiarta all kreatur till gode. 

L: s: h: L: s: h: 

0 iesu christe :1: 	 7 
tu gudz son then sanne, 
Gif tia nådh allom christnom till samman, allom 
at the titt nampn evinnerligh prise Armen 

L: s: h: L: s: h: 

18. 
26 	En kort Extract öffuer then stora löcka och seger vinningh 

som Kong CHRISTIAN then 1111 i Suerige 2  vunit hafuer. 
undher the noter, frygda 3  tigh tu ehristi Brudh. 

danmarck hör och marck, 
prisa gud medh sternne starek, 

som har gifuit tia kong och herre, 
sådana pusser at läre, 
der med han i desse tide, 
Bedrägeligen kan stridhe. 

jagh thet förtelia wel, 
tu n'orge hör och till, 
tå skal tit hiarta tuina, 
titt samvit 4  skall och pina, 

Sista bokstafven otydlig. 
Hdskr. tyckes ha Suerigt. 
Hdskr. har ursprungligen haft fryga, men i stället för -a har med 

yngre bläck skrifvits -da. 
Tidskr. sam vit. 
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aff then olycka och vådhe, 
som hengher öffver edber bådhe, 

Then tredje maj skön, 
ther skogen sto så grön, 
reser tin kongh och herre, 
för kalrnar niedh vanära, 
gudz ordningh han förkastar, 
sin nästa han antastar. 

1)e som i staden boo, 
menthe setia, i roo, 
de som på slåttet vore, 
slet ingen fara bore, 
tå slogz leger vidhe, 
0 kalmar vedh tin sidhe, 

påå sia och tiugende dagh, 
förr togh thet ey lagh, 
då monde han staden vinna, 
doch fiige silke spinna, 
Kasper minlitz har tet förgätit, 
Melchior Rantzou sit brödh vpätet. 

G 
	 Suenske tå ryster sigh, 

och kommer sterckeligh, 
then Jythe vill han giesta, 
medh fana 2  och springende hesta, 
Jythens Brock hun bäfwar, 
ther han sågh fanerna suäfva: 

7 
	 Tå suensken thet blef war, 

huat iuthen i skölden -  bar, 
tå satte han till medh alle, 
Jyten monde och utfalle, 
Luckas krabbes rygh han knackar, 
alle Jytar komme ey tilbake. 

Hdskr. ekalmar. 
Tidskr. tycks snarast ha fann. 

9 0 

4 

5 

cc 

[26 h] 

27 
maj 

22 
juni 
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Then suenske slår sin tielt, 
brede vedh iythen i felt, 
lath sigh beskansta och grafua, 
togh nogra iytar af dagha, 
tå fick iyten annat sinne, 
och blef i transiret inne. 

27 	 Ther tomlade mången helt 1, 
J skyrmyssel och telt, 
mången tet förskrächte, 
som inte hadhe hird ut fechte, 
the luneborger vitnes börd bäre, 
ther skontes (huareken) ey knecht eller herre. 

Den suenske flux förtröt, 
17 
inli 	 at iuten skulle sofva så söd, 

innan stadsens murer, 
et streck han honom aflurar, 
vndsatte staden med knechthe, 
som vd l kunne stridlie och fechte. 

Huilka kördhe iuthen ut, 
först medh lodh och krud, 
och sedan med eldhen hin rödhe, 
nnongen iythe då nionde blödha, 
mången hol iythe togz tå aff dagha, 
öfver huilket galgerna klagha. 

När then suenske omsidher sägh, 
at iythen i transiret lagh, 
och aldry velle lenger ut fara, 
än stöcken kunde honom försuara, 
tå tenckte han i sit ^sinne, 
uy moste noget annat på finna, 

[27 b] 	 Rychte så vp der ifrå, 
24 	 iuten han frögdades då, 
juli 	 mente te skulle rygge med alle, 

1) Hdskr, möjligen hilt. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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hela landet skulle honom tillfalla, 
män han fick annat at veta, 
te ännu effter lyten leta. 

14 	 Endoch kalmarnes slåt, 
i medel tidh blef förrådt, 	 3 
gönom lyfter skeneker och edar, 	 Agu. 
Öland tock och sådant veder, 
ty iytens vapn och veria, 	 11 ag 

usti är lofva livga och sueria. 

15 	Så, tackar man lickvel gudh, 
at mången iyte hud, 
är sedan speckt och färgat, 
med blod af bysse och veria, 
förudhan the helest 1  hafva fallet, 
af fryser, braher, och galler. 

16 	 Här till är tett så gåt, 
mången sin dödh hafuer fått, 
som här är för långt at nämna, 
tå fins vd l som tem kenna, 
andels christenson skulle hos varit, 
och sodant sielf förfarit. 

17 	 Tu edle tyska blodh, 	 28 
tin löcka hafuer ey heller varit god, 
at tu och för sodanna iutha, 
tit blodh så skulle utgiutha, 
tagh tigh än nu till vara, 
lät iythen stå sin eghen fara. 

18 
	 ljum nu i danmarck är, 

J noriet fiern ock när, 
af frygh må han vd l springa, 
och latha sin lofsångh klingha, 
för tette tackka 2  wår herre, 
och altid venta verre. 	• 

Tidskr. har kanske hllest. 
tack- i slutet af en, ka i början af en annan rad. 
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Tacka och så tin kongh godh, 	 19 
som hafuer törst efter tit blod, 
han hadhe vel thet kunne spara, 
ther han ville fredhsam vara 
vor herre honom vel löner, 
om tu bruckar ret tina böner. 

pet är en väf vp sat, 	 20 
han lycktas inte bråt, 
innan han kommer till endhe, 
blifver månghen arm och elendigh, 
mongh faderlös barn lära guida, 
mång enckia motgang lidha. 

[28b] 
	 Men tette vore mitt rådh, 	 21 

bedh gudh om sin heliga nådh, 
tin koningz hiarta at vendha, 
så kommer dette till ende, 
ellest moste han niderslå utföre, 
som han med lagh vel kan göra,2  

Amen J Jesunardpn, 	 [22] 
gudh hielpe oss vidare fram, 
som gerna fred() vele hafva, 
te ofredige tagha af dagha, 
tit nampn ske evigh ära, 
tu kallas fredsens 3  herre. 

'raffig Finis Ende4  

Skrif vet öfver raden, med samma bläck som det öfriga. 
Hdekr. har ingen antydan om, att en strof här slutar och en ny 

begynner, hvilket dock tydligen är fallet. 
Kanske fredhens; sista bokstafven utsuddad. 
Detta ord skrifvet med yngre bläck. 
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1 

3 

4 

5 

19. 
jagh är elendigh födh, 
mit lif ther vthi för öd, 
ther före må iagh klagha, 
at iagh i mina vngba daghar, 
alt så skulle vara en fånghe, 
aff elskogz hårda båndhe. 

Sitter iagh heller står,. 
ligger heller går, 
åren i för migh i tanckar, 
mitt hiarta till edher vanckar, 
när iagh är stader J sömnen, 
Åren i för migh i drömen. 

Ther före min ädla sten, 
gör migh thet samma igen, 
i migh inthe för glömnue, 
mitt hiarta i wel gömme; 
göre i migh thet till ära, 
ey mer iagh will begära. 

Ther före min stolz jungfru 
på migh i tencken nu, 
migh sielf vill iagh edher gifva, 
edher eghen vill iagh blifua, 
och Aldri ifrå edher vicka, 
velen i migh icke suicka. 

Som solen öfficer går, 
the andre stierner små, 
så öffuer gå i tem alle, 
ehure the sigh kalla, 
i dygdh hedher och Ära, 
i tucht och herligha sedher. 

29 



[29b] 
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Otver andra örter grön 
bären i en dygdh så skön, 
edher tuch[t] och godha sinne, 
kan iagh altidh för nemna, 
till trohet och ära, 
står all edher begäran 1, 

1/el vp mit rosen bladh, 
görer edher lustigh och gladh, 
aff hugh och alt edher sinne, 
skule i vd l förnimma, 
edher wil lag elska och Ära, 
alt för min hiartans kiära. 

Nu skole wy skelias Ått, 
som iagh hafuer förståt, 
vthi stor glädhe och gamman, 
gudh hielpe oss snart till samman, 
gud oss nu vel bevare, 
ifrå al sorg och fare. 

«Åtog Finis endhe. 
Gud oss sin ande sende. 

20. 
Mitt hiarta bekömrat är, 
för then sorgh iagh dagligh bär, 
för eder min hiartans kära, 
then iagh vell nögt om bära, 
then stora sorg och mödho, 
hun tuingar migh vist till dödha. 

Edher hafver iagh så klär, 
öffuer them i verdhen är, 
mit hiarta hafuer i till at gömma, 
iag kan edher aldri för glömma, 

1) 	begaran. 
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iag löster hos edher blifva, 
i kunnen min sorgh för drifva. 

Alt som en örtegårdsengh 
som är medh roser bemängd, 
så lather edher blifva, 
medh ord och tuchtigt sinne, 
en sodan iungfrn bör ära, 
aff sin hiartans kiära. 

Edber ansi[c]hte 2  är dägligt och täckt, 
thet hafuer mit hiarta vp veckt, 
till edher i alla stundher, 
medh kierleck margha lundhe, 
iagh kan edber q öffuer gifva, 
then stundh iagh är i lifve 3. 

Then kierlick iagh till edher bär, 
ther öffuer gudh vitne är, 
som kan allez hiarta ransaka, 
bådhe the som sofva och vacka, 
höre i min hiartans kiära, 
thet är minn hiartans begäran 4. 

K  unne thet vthan dödhen ske, 
mit hiarta latha edher bese, 
och latha thet vp skära, 
för edher min hiartans kiära, 
tå finghe i för nimma, 
huat kierleck som ther bor inne. 

Thet blifver stor sorgh och gråt, 
när wy skole sk elias åt, 
iagh skal allena blifva, 
niedh stor angest och quidhe, 

Hdskr. örte gård sengh. 
Hdskr. ansihte eller snarare ansehte. 
Hdskr. ilifve. 
Hdskr. har begaran. 

30 

[30b] 
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gudh styrcke mit stora elende, 
och gifve min sorgh en godh endhe. 

jagh hafuer en bön till edber, 
och ganska kierligha bedher, 
at i vele migh hugsuala, 
för än i frk migh faren, 
nu medh thet aldra forsta, 
iagh kunne der med blifva tröstat. 

Finis Ende. 

2L 
Jagh uetth en så nacke'.1  apelagordh, 

en apelagordli, 
han är så vd l medh roser bevålt 

om sonimeren. 

lian Är kringhmurat alt som et kloster, alt :1: 
ther vexa inne så mongha små blomster, om som: 

31 	Ther vexer inne bådhe sadhel och lindh, både :1: 
Ther spelar inne bådhe hiort och hin, om som. 

Ther vexer icke gräs alt ytan löck, alt ytan :1: 
ther siungher icke fughel alt utan göck, o: s: 

Ther vexer inne the telninger små :1: 
och ther siungher inne the nechtergaler tuå 

Ther rinner icke vat 2  alt ytan vin, alt 
i tencken på mig aldra käraste min, om someren 3. 

Thett är ingen visa lel iagh så quedher, 
thet är en stolz iungfru mit hjarta så glädher. om  sommeren. 

racog Endhe 
gud oss sin nåde sendhe. 

Här är ett litet ord, troligen en, fullständigt utplånadt. 
Skriffel för vatn? Eller neutrum af våt? 
Hdskr. somere. 

8 

2 

3 

4 

5 

7 
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22. 
1 Till tigh aff hiartans grunde, 

i min nödh ropar iagh 
tet Är nu tid och stundher, 
herre min bön up tagh, 
vp lat tin mildha öron, 
när iagh ropar till tigh, 
verdigs migh nådeligh höre, 
ehuat som felar migh. 

2 « 	 Ty om tu effter skulle, 
min sack nu dönitna så, 
hoo blifuer tå befunnen, 
som kan för tigh bestå, 
endoch tu äst barmhartigh, 
till wredhe är möcket sen, 
huar man gör sigh botfardigh, 
frå syndhen huar och en 

3 	 Min tro och hop iagh steller, 
in på gudz helgha ordh, 
ehuat min sack nu huelfver, 
alt in på tenne hiordh, 
min siel på gudh achtar, 
alti på honom ser, 
såsom then vächtar vacher, 
när daghen sigh beter 

4 	 jsrael på then herren, 
mit hop tu sent och vendt, 
hans nådh är när och fierran, 
och allastedz bekendt 
i honom Är all kisa, 
i hans barmhertighet, 

[31 b] 

32 

1) Hdskr. har be i slutet af raden och kendt såsom kustod, men 
ändock bekendt i början af nästa rad. 
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[32b] 

israel vd l han frelsa, 
frå synd och farlighet. 

reken Finis. Ende. 

23. 

o huilket är et lögstigt tingh, 
huilket Är nu mera, 
jungfru födhe sonen sindh, 
thet var medh stor Ära, thet war medh stor Ära, 
licka såsom fickenträ, 
fickon pläghe bära, 
medh stor herlighhet 1, 
Naturen allena, 
Är ingen till mena, 
jungfru födhe rene, 
gudz thens högstes son. 

Verden är så gräseligh, 
sigh aff gudi för vadvat, 
ett blomster så lösteligh, 
är af gudi föruarfuat, :1: 
och aff jungfru beskermat, 
hela verden förordnat, 
till storlecke dom, 
Naturen alle: &c. 

elcke kunne mannenom, 
sig mera vphögia, 
icke heller gud clommen, 
sigh mera nebögha, :1: 
öffuer himblar höja, 
gönom thetta ståndh, 
Naturen allena 
Är ingen till mena, 

Hdskr. har herligh i slutet af en rad och het i början af nästa. 
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jungfru födhe rene, 
gudz thens högstes son. 

'raffig Finis. 
endhe. 

24. 
Alle tingh på iordenne, 
rnödhar oss och tuingbar, 
är alt under solen 
fåfengt slempt och ringha, 
som en röck vårt lefverne Är, 
kan her 1  snart försuinna, 
verden som wy hafve kiär, 
gör os alle blindhe. 

gha hiarta hugh och sin, 
äre obehendeligh, 
tu l thet godha mört och blindh, 
tu l thet 2  vrångha venda 3, 
ingen 4  dragher i biartat in, 
thetta her elendi, 
intet löper snart om kring, 
dödhen är alles ändhe. 

Arme man af möcken nödh, 
segh rnigh af tina tanckar, 
huat vilt tu mäd gullei rödb, 
som tu samma sanckar, 
menar tu thet vore i nödb, 
it förkorati 5  anckar 6  
näi när tu skal hädan dö, 
annat bythe vanckar, 

Hdskr. tyckes ha har. 
Skrifvet öfver raden. 
da osäkert (möjligen felskrifning med korrektur). 
Skrifvet i marginalen. 
De två sista bokstäfverna mycket osäkra; äfven k otydligt. 
Hela denna rad är skrifven 1 marginalen. 

33 
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Och siälan ifrå tinom krop, 
in tu l pinan lender, 
alt thet godha tu samman drogh, 
bytha tina frendher, 
marken äter kiöthet vp, 
så när Kom ben och tendher, 
tu l thet tu satte alt tit hop, 
går i annors hendher. 

Hustrun och tin kiäre barn, 
först mäd sorghen skenckte, 
och sedhan mäd gråt och 'harm 
in tu l glädhan ländher, 
hustrun tagbar en annan man, 
then tu aldri tenckte 
alt thet godha bruckar han 
som tu henne skenckte. 

Barnen som tigh vore klär, 
tagha gulkit röna, 
af tem äst tu snarligha, • 
förglömd 1  mäd the dödha, • 
the glädas mild them som glada är, 
vthan sorgh •och mödha, 

[33b] 	 af tin godz och peninghar, 
hafva the sin födho. 

Kan tu 2  resligha vara klock, 
och thet godha lära, 
kan tu alti hafva nock, 
när tu tigh kan nära, • 
haf i allom tinom hugh, 
spar tin heder och ära, 
christi ordli och salmons bock, 
gifver oss then läran. 

Amen. 

Hclakr. tycks ha förglomd. 
Tidskr. kantu. 

6 
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25. 
När liiff och -  gräs på niarcken gror , 

planteras mädh örthen then gröna, 
så går iag 2  medh min hiarteligh kär, 
min hiartans iungfru then skönna. 

Är thet sant i hafve migh Mär, 
ther om iagh inte tuiflar, 
så gör iagh edher thet samma i gen, 
så lenghe gudh migh spar lifuet 

Tu tagh tigh en ven, tu hat honom kiär, 
af hugh och alt titt sinne, 
om diet vore tigh möielighet, 
tu i döden för honöm ginghe. 

wy gå oss i rosenlundh, 
mädh frögdh och möcken gläde, 
thet mondhe vara stor hiartans sorgh 
then iungfru skulle migh quälia, 

jt sorghefult hiarta mädh angist och 3  quidha, 
som ingen man kan hielpa, 
thet mondhe wara 4  stor hiartans sorgh, 
then iungfru skulle migh skelpa. 

Ade Adhi slångh tusandh godh nat, 
thenna visa hafuer en ende, 
hun. Är vtaf mitt hiartha sent, 
min stols iungfru til håndha. 

I) Hdskr. lOff. 
Hdskr. gåriag. 
Först skrifvet ock. 
De tre första bokstä,fverna osäkra. 

1 

2 

3 
34 
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26. 
En uisa när slagit sto vidh stångha brodh. 

Loffuit will iagh begära, 
för edher en lithen visa at quäda 
alt som är sket för snimman. 

[34b] 
	Man skrifuer 9. 10 fäni hundrade år, 

8. 9. 10 som war nu tå, 
thet mondhe en krisman, frå pålan komma, 
alt efter thet suenska blodhet ståndlia, 
dock sigh tu l lithen fromma. 

När hartighen fick the tiende höra, 
så lät han sigh hastigt redhe göra, 
han mondhe lata Bref vtskrifva, 
tu l rythar tu l kneektar huar mening mandh, 
som skulle försvara vart fådhernes landh, 
nu geller för nödben at stridha. 

När hartighen fick sin krismacht1  samman, 
så dragher han vthi östergölandh, 
han velle mädh konungh Matz tala, 
han önskar honurn godh dagh och löcke, 
ther tu l mångh tusandh ståteligh stöcke, 
suergis kruna mädh parseler alle. 

35 	 ileduckar mädh sin starcka macht, 
the röckthe frå stäborgh 2  om en nat, 
the hadhe achtat vasstena elendha, 
alt the tygha icke så langt, 
sit lägher mondhe the vedh linköpingh slå, 
theras sinne står alt tu l thet varsta. 

kris- står i slutet af en rad, och omedelbart efter IS, öfver binde-
strecken står el; (eller två) bokstaf (-stäfver), kanske öfverstruken (-kna). 

'stä- är skrifvet öfver raden i stället för ett öfverstruket ord, 
som tycks ha varit steke- och som slutat raden. 
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6 	Emellan stångha bro, och linköpis hus, 
ther achta the slöcka hans försteligha ljus, 
men trona fick then annat at göra, 
emellan stånghabro och lilla stångh, 
ther gordhe hartighen väghen trångt), 
måndaghen för sanckthe tneckaelz dagh, 
vedh lincköping sto thet marckeligh slagh, 
som mångba ther af vetha segha. 

7 
	

The tromer the låtha tromelan tromelan, 
faller an faller an, 
the tromer, the bösser the sigh icke försumma, 
Bus Bus, Bus bus, 
heduckar in i thet quarna hus, 
the hade sig ach[t]at ther gömma. 

8 	Heduckar the finghe sin hat i håndh, 
the necka the bocka för suenske män, 
och fredhen vele vy tegha, 
i går vore q så näse vis, 
i dagh hadhe vy tapat bådhe ära och pris, 
våra stalbrödher i marcken legha, 
så mondhe gudh lyckan anuenda. 

danmarck är iagh fddh och boren, 
i suergit är min klädhe skoren, 
min ära vii iagh bekenna, 
to] bockabinnare är mit nampn, 
som thenna här visan hafver komit på gångh, 
ehuem hun komer til håndha, 

Amen 
vacog Finis Endhe. 
Gudh oss sin nådhe sendhe, 

B: 0: G: M: 

Sv. landsm. Bih. IL 
	

11 

[351o] 
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27. 

36 	 En lithen wisa. 

Stor sorgh tå mondhe iagh bära, 
vthi min vngdoms tid, 
alt för then iungfru kiära, 
hun är en jungfru så blid, 
gudh gifve then sorgh en godh endhe, 
som hårdh och långsam är, 
tu l huem skal jag migh vendlia, 
vthan tu l then iungfrukiä,r, 

Som lindhan sin grenar vth virekar, 
i mareken ther hun står, 
så är och thens hingfruns dygdher, 
vtsprunghen år frå år, 
gudh gefve then jungfru må ståndha i, 
i lof och ära stor, 
vp vexua vthan våndlia, 
lefua lenghe och stånda i flo. 

[36 b j 

Stor sorgh och bekömmer, 
som iagh för then jungfru bär, 
kiärlecken i mitt hiartha brenner, 
uit iughen i verdhen är, 
som dufvan tu l quisten flygher, 
ther hun skal huila sin fot, 
min sorgh kan then jungfrun bort drifva, 
min sorgh hun får väl Rot. 

Som solen i verdhen lyser, 
fast mer än månen gör, 
så uil iagh then jungfrun bevisa, 
iagh vålidhar icke huem thet spör, 

i) tidskr. stån dha. 



55 	 BRÖMS GYLLENMÄRS' VISBOK. 	 153 

lm är en roos 1  öffuer alla, 
sachmodygh dygdha 2  (och) rick, 
gudh vii iagh henne befala, 
bådhe nu och til evigh tidh, 

på then iungfru vii iagh tenckia, 
then stundh iagh lefva må, 
om gudh vii migh löckan skencka, 
och alt kan vel til 3  ghå, 
så vii iagh vågha mädh allo, 
mit gos och lit ther tu, 
gudh vii iagh henne befala 
ty iagh henne elska vii. 

The klafvare vela kul rifva 4  
thet iagh vp byglia vii, 
så vii iagh the klafvare för drifva, 
gudh hielpe migh ther tu, 
gudh gifve then vägh en ende, 
som länghsam är tu l at gå 
gudh migh sin nådhe sendhe, 
och låthe then iungfru vd l må 

vacog Ende. 

Skrifvet, med yngre bläck, öfver ett öfverstruket dygdh. 
ha med yngre bläck. Ursprungligen har kanske stått 

dygdhig och rick. 
I slutet af en rad. 
I slutet af raden. 

37 
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28. 
En Andeligh visa. 

Tagh för tigh o gudh klaghar, 
min syndh och skröpelighet, 

then iagh här timmelegha' dragher, dragher, 
gudh styrcke min äländihet. 

o verdh som må,nghen dårer, 
tu äst så vnderligh, 
q fäller 2  iagh nu tårar, tårar, 
tu hafuer besueket migh, 

Nu vii iagh öffuer gifva mäd alle, 
al versens falska list, 	- 
och migh tu l christum bolla holla, 
han frelser migh af min brest. 

[37 lu 	Alt thet min gudh vii unna, 
inghen förmena kan, 
mit hop i alla stundher, stundher, 
står tu l min frelser man. 

Stat By o helghe andhe, 
och var os allom blidh, 
at vy i troni må ståndha, ståndha, 
och glädias tu l euigh tidh 3. 

på tigh iagh migh förlå,ther, 
tu helgha trefoldihet, 
vptagh migh tu l nådher åther, Åther, 
och gif migh en euigh fredh. 

Före det andra m finnes en och öfver detsamma två små runda 
bläckplumpar, som vid första anblicken försvåra läsningen. 

Hdskr. faller. 
Hdskr. euightidh. 
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7 	Enär man vii besinna, 
huat verdhen hafuer mädh sigh, 
tå kan man ey annat för nimma, eller befinna, 
än bedröfvelse i al tidh. 

	

8 	Then stundh vy vore bebunden, 
mädh synsens hårdhe 1  båndh, 
hafver christus then öfuer vunnit, bebundit, 
mädh sine kraftighe handh. 

Rätferdighet fredh och nådhe, 
kommer af iesu christ, 
then oss alt got vil rådha, rådha, 
thet troo för vthan al list. 

	

10 	J gudhi står al vår glä,de 
som är vår salihet 2, 
ty lather oss honom tilbidia, knäböia, 
och ära i evihet 3. 

Amen. 

294. 

	

1 
	 En jungfru mädh dygdher klara, 

iagh gärna begära vii, 
vele i then samma vara, 
suara migh kära söster ther tu. 

	

2 
	 Kunne mit snar vd l behagha, 

iagh Bedher af hiartans grund, 
vy vele ther om tala och lagha, 
en annan tidh och stundh. 

Kustod hårde. 
ildskr. sali het. 
Hdskr. evi het. 
Här vidtar nytt bläck. 

38 
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Rät kärlighet hugh och sinne, 
hafuer iagh til edher fåt, 

	

[38b] 	 aldri skole i annat befinna, 
än i dödhen af hiartat got. 

All tingh står i guds händher, 
huat skal iagh snara ther til, 
then sackan in til honom ländher, 
thet sker om han så vii. 

sanningh må thet så vara, 
som i nu hafva sagt, 
dock må i frit här til snara, 
thet står vd l vthi edher made]. 

R anacka vil iagh och begrundha, 
och höra mina frendhers rådh, 
och ther imot inghalunda 
iagh kan eller göra' må. 

Kristus min herre allena, 
han lathe migh nu 2  för stå, 
huat i vtaf hiartat mene, 
antinghan 3  til eller frå. 

stån fast efter at vetha, 
huat vthi mit sinne Är, 
ther efther må i edher rätha, 
iagh hafuer edher för alla kär. 

	

39 	 Ilafver gudh thet så laghat, 
til pris sit helgha nampn, 
så blifver q mångh år, eller daghar, 
för än iagh tagher edher i fangh, 

Ildskr. gora. 
Skrifvet öfver raden. 

3) Ildskr. an tinghan. 
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10 	När iagh skal väl begrunda, 
och snara hund migh synes lickt, 
så sker thet ingalunda, 
för än vener hafuer thet samptyckt. 

11 Befalotn oss vthi guds hendher, 
min kära söster mä,dh flit, 
han helper them tu l en godh endhe 
som tu l honnom setia sin lit 

12 	o gudh af sina nådhe, 
han bevara oss tu l lif och sid, 
för skadha och allan vådhe, 
och lathe vårt vpsåt gå vel. 

Amen wacog Finis Endhe 

30. 

Jagli wet så däyligh en ross, 
är huit som lelie bladh, 

så oftha iagh på henne mondhe tencka, 
så görs 2  mit hiarta gladh. 

Hennas 3  lifligha fackter och sinne, 
är som en nachtergal sångh, 
mit hiarta (thet) är lustigt och frögdar sigh, 
vtaf slickt liufligh klangh. 

Som solen skin öffuer alla, 
är lm som en purpur klar, 
gudh lathe 'henne aldri söria, 
vthan alty vara gladh, 	, 

Ildskr. be vara. 
Hdskr. gors. 
Kustod hämtas. 

1 

2 

3 

[39b] 
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Gudh lathe them tu l samman komma, 
som gärna tu l samman vela vara, 
sigh sielf tu l gaugh och godhe, 
och gudh tu l lof och ära. 

Gudh lathe them tu l samman lefva, 
vthi guds ära och pris, 
och sedan effter theta lifvet, 
besetia paradis. 

Amen «Åtog Finis Endhe. 

3L 

40 	 All tingh står i gudhs hender, 
min löcka kan megh inghen förmena, 

han löser migh aff thet hårdha båndh, 
och tröster migh arme elendhe, 
gudh som al tingh hafuer i våldh, 
som kan bådhe styra och rådha, 
han löser migh af thet hårdha båndh, 
och löser migh af thenna vådhe. 

Thet voller then vän som iagh hafuer set, 
then iagh hafuer kiärast öffuer alla, 
krist gifve han vore bådhe gröm och ledh, 
så kunne min sorgh för falla, 
iag kan inthe öffuer honom klagha, 
han gordhe migh aldri emot, 
hans godha ordh hafuer migh bedraghet, 
tf är iagh honom så tro. 

Kunne iagh hafua förborgat, 	 3 
så mycket gåt iagh honom undher 

IIdskr. un dher. 



61 	 BRÖMS GYLLENMÄRS' VISBOK. 	 159 

thett är migh till stora sorgher, 
så naånghen thet mucka kundhe', 
huat vela the tå seia, 
vy hafve huar annan så kär, 	 r40 b] 
wy äre väl huar annors licka 
slicht hafuer man hört 2  förr. 

4 	jagh segher än nu som iagh sadhe för, 
gudh slå honom af mit sinne, 
än dock han är möcken ära vardh, 
hans licke iagh inthe kan finna, 
säie huat the sägha vele 
iagh passer ther inthe oppå, 
tros3  noghen arligh menniska, 
skall annat än arlighet för stå. 

Amen Finis Endhe. 

32. 
-r agh wett migh en örtt bådhe dägheligh och skön, 

hun ståndhar i lundhe.n fagher och grön, 
alt för then vinther kål, 
skylar hun sin bla så bål, 
hennas dygdher äre marfaldighet, 
för Andra Är hun däeli, 
ty elskas hun Aff mig. 

2 	Hun haffuer en dygdh som iagh för telia vii, 
hun gör mit hiarta, som vin och strengha spel, 
At hiartat rörer sig, 
när hun nalkas ti13  migh, 41 

Hdskr. kun dhe. 
Hdskr. hort. 
Hdskr. kanske snarare tras. 
Skrifvet öfver raden. 
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[41 b].  

krist gifve at hon tu l vexa kan, 
vthi trohet, thet fasta båndh, 
blir tro min lelievan. 

SÅ tror iagh för sanningh vist, 
At iagh bekommer then leliequist, 
tu l min hiartans sundhet, 
mädh et sådant beskedh, 
At iagh henne förmera kan, 
ther tu l hielp migh o helghe Andh, 
gör migh et gåt biståndh. 

Jagh nu ey lengher dölia kan, 
vthan tilkenna gifua försan, 
thet Är en iungfru skön, 
som iagli elskar i lön 1, 
christ gifue At hun för öckas kan, 
och på min gårdh spassera an, 
thet önskar iagh försan. 

Thet första iagh hennas ögon mondhe se, 
Aff kiärligh strax met hiarta niondhe lee, 
strax vendhe iagh migh tu, 
mädh 2  elskogs kiärligs spel, 
och gorde mädh henne. et  forbundh 3, 
som bollas skal Aff hiartans grundh, 
hos migh i allan 4  stund. 

Nu vil iagh thet beslutha så, 
christ gifve at thet så blifva må, 
mädhan iagh Är karsk och sundh, 
och vy Are bådhe ungh, 
så önskar iagh henne mångh tusan godh nat, 

3 

4 

5 

Hdskr. ilön. 
Hdskr. madh. 
Hdskr. for bundh. 
Hdskr. iallan. 
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ther mädh iagh löfther 1  vppå min hat, 
Far vel min leliebladh. 

Amen. 

33. 

V" an tu min beste ven, 
Ix- så snart Af lönligh kärlek 
vpholla venligh igen 
met hela lif thett snart förgås, 
om tin gunst ey lengher på står, 
ty lidher iagh stor nödh. 

2 	Act] hure lösteli, 
hafuer tin ordh migh bedraghet, 
i huilket iagh förlother migh, 
iagh trodhe tu hadhe inghen kiärare än migh, 
men nu förnimmer iag annat Af tigh, 
tin otro tuinghar migh. 

3 	Regerat mädh trogit sin, 
hafuer tu för modat, 
alt gåt mädh trohet tin, 
tit falska hiarta migh skendeligha lastar 
hafuer tit modh et annat kast 
ty blefs tu inthe min. 

4 	J frå tin lofven stor, 
hafuer tit modh så fallet 
som lenghe sto i flodh, 
män thet hafuer iagh mig bedrägeligha gort, 
som iagh för står och hafuer sport, 
o otro tonger sot 

I) lidskr. löf ther. 

42 
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[42b] Nock iagh om löckan bedher, 
thet vare migh en fri Andhe, 
gudh vnne then retta tidh, 
lät fara huat inthe blifva vii, 
mOders barn är många fil, 
hoo vet först angrar sigh. 

Tu hafuer et sådant sin, 
alt för ögon lather tu fara in 
så var thet och sket mädh migh, 
när iagh var fierran ifrå tigh, 
ty blefz tu inthe min. 

Ady mång tusan godh nat, 
är thenna visan songhen, 
Alt mädhan tu l sammasat, 
för gäter tu migh, 
för skjuter iagh tigh, 
alt som i velen så må thet nu bli, 
far vel min hiarteligh kär. 

Amen. ze2,cog Finis 

34. 

43 	 ebunden är iagh mädh sorgher, 
-1-0  af versens stora oskeck, 
the klafvara äre så månghe 
the hafva min sorgh vp väckt. 

Rät huat iagh mondhe begrunda, 
i thenne sorgheligh vardh, 
dåck kan iagh ingha lundha 
afstella theras löngh och stora flärdh. 

5 

6 
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3 	Jt slåt thet är bebundhet 
mädh plancker och hardan mur, 
så är iag mädh sorghen bebundhen, :1: 
iag arma kreatur. 

Thar iagh kunne vndhvika,1  
klafvaren then grömme gäst, ' 
tå skulle iag Aldri besuick a 
then ven iag unthe bäst. 

Alt som harkranckan siunggher, 
när 2  hun vii dricka tit blodh, 
så iufligh är klafuarens tunga 
hun Ar tigh aldri godh. 

Ja en falsk tungha, 
han licknas vedh en basalisck, 
hoo honom i niithet 3  griper, 
han fånghar en skadeligh flsck, 

ägna vener the Äre Fast månghe, 
iag kan icke hafua them nämpt, 
gudh gifve tem ve och våndha, 
så mångha lrafva the för wendt. 

När iag en ven vptenckher, 
then iag vii mädh Äran vmgå, 
så komma the mädh suincker, :1: 
At komma mig then ifrå. 

Så kan jas q bäter besinna 
än älska Ara och dygdh, 
och slå then klafvar wedh kindha, :1: 
och iag får lust och frygdh. 

Kommat med yngre bläck. 
Tidskr. har här ett komma, uppenbart oriktigt. 
Hdekr. nathet. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

[43b 
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44 	 Dåck ske gudh lof pris och ära, 	 10 
som menneskan (så) hafuer så skapt, 
at the hafva huar annan så kiära,:i: 
far wel hd tusan godh nat. 

, zeacog Finis 

35. 

herre gudh af himmelrick, 
gif oss nådh tu l at prissa tig 
och sätia al var tro ther tu, 
at tu äst bådhe godh och mildh. 

iesu christ som mandom tock 
lat oss alti komma i hugh 
tin betra (ltidh och rene ord, 
i them vy äre salighe gordt. 

2 

helig and gif oss tit råd, 
at vy aldri gå af tit rädh,• 
vardigas vare 2  vårt biståndh, 
gudh fadher, son, och then helghe andh. 

Amen 

I) Orden »helig.... vy» äro skrifna öfver raden. Ursprungligen 
hade här upprepats början af föregående strof »0 iesu ...lat os», 
hvilka ord sedan öfverstrukits. 

2) -e med yngre bläck. 

3 
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36. 

1 	,Jag wet uäll huar then suenden han Är 	[44 b] 
han hafuer Ena höfviska jungfru så kär, 
han hafuer henne kiär af hughen och så sinne 
I waren vel kommen alla käraste 3  min, 
boss edher löster mig at blifua. * * * * * * 

2 	Min hiarteligh kiärast huat wy våre gladh 
när vy mötes åt på så lönli sta 4, 
när iag edher af hiarta badh 5  
wi mågom och så vara i hughen oöb gladli, 
och alla våra sorger förglömma. 

3 	Thet wi för huar annan seye;  
inghen vår ordh förrer, 
ther kommer en man så illa fram, 
klafvaren sether så när, 
han seger sig en ven vara, 
ther han inghen Är, 
tua vener vii han åt skielia. 

4 	Then en fultro ven hafuer, 
thet är och En stor sorgh, 
när han honom mister, 	 45 
han får honom sint bott, 
han licknas uid then fughel, 
som hafuer sin macka mist, 
han flygher vthi lunden, 
han sitter sig på gnist, 
han sorgher sig sielf til döda. 

Hdskr. karaste. 
Hdskr. stå, men pricken öfver å är kanske ditsatt med yngre bläck. 
Hdskr. bädli. 
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Thet hafuer iag hört, 
thet hafuer iag sport, 
at huar och en skal snara 
tu l thet han hafuer 
then arlighen gör han garfveli suarar, 
så rådher iag huar och en, 
taghe sig vd l tu l vara, 
så kommer inghen tu l fara. 

Am: Finis. 

5 

37. 

Tack up aff synden tu christendom 
om tu vii saligh vara, 

har kommer gudhs son, han säther sin dom, 
han gör på vardhen en endhe, 
vy vethe oss huarken tidh eller stundh, 
ty bedie vy gud om sin nådhe 

[4513] Alt som en iungeldh kommer fulsnart, 	 2 
för alla mennerskogs ögon, 
så kommer gudz son tu l dommen snart, 
sin barn wil han tu l sig kalla. 
the godhe kallar han tu l glädhe och frögdh 2, 
the ondo vii han 2  evi for dömma. 

på dommadag ther tendhes en eld så stor, 	 3 
för gudhs anlete klara, 
ther efther kommer så ynckelighet mordh, 
som wy skule få at höra 3, 

Tidskr. christell dom. 
frögdh . . han ifylda med yngre bläck. 
Hdskr. hora. 
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så mångha skule grätha och iemra sigh, 
så mångha blifva evigh för dömda 1, 

4 När engelen hafuer oss alla fram fört, 
wy skole för dommen at ståndha; 
så skefther gudh oss i parther tuå, 
sin barn vii han til Sig kalla 	-' 
the godhe kallar han tu l glä,dhe och frygdh 
the ondhe vii han evigh fördämma. 

5 I gången här in i 2  (mina) alle gudhs barn, 
himmelricket skole i arfva 
hell, helig, til evi tidb 3  tidh, 
heli föruthan al endhe, 
gudh fadher ske lof pris hedher och Ära, 
som oss ville tu l sigh kalla, 
hans enda son, theslickas och så, 
wy siunghe af hiartat Amen 

Amen. 

38 4.  

1 Tagh hadhe aldrigh till fdrne thengt, 
kiärlicken skulle mit hiarta så krängt, 

som nu Är sket för nogra år, 
Ach kiärlighet huat Tu Äst suår, 
christ gifve thu varadhe i tusan År. 

Hdskr. döma, en felskrifning möjligen framkallad af slutorden i 
v. 2 och 4. 

Med yngre bläck. 
Hdskr. evitidh. 

4) Här vidtar nytt bläck. 
Sv. landsm. Bilt. II. 	 12 

46 
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[4613] 	Måtte iag altidh få vara hoss tigh, 	 2 
bätre ville iag aldri önska migh, 
Tå skulle iag tagha tig i min farngn 1, 
och vii thet siäia på min san, 
christ giffve tu vore min ächta 2  man. 

Thet måtte vara stor sorg och ve, 	 3 
när vy then ynckan få at see, 
klafvara lägia tå ther til, 
oväner brucka tå sit speel, 
christ vethe huem lychan faller till. 

Thet rnotthe vara stor sorg och gråt, 
när q bådhe skulle skiljas åt, 
som hafve huar annan i hiarthat så klär, 
motte iag altid fä vara tig när, 
thet våre mig aff hiartat kiärt, 

Måtte iag lefva så godher en dagh, 
thet motte komma til så gåt 3  lagh, 
q motte bådhe til samman komma, 

47 	 älska huar annan aff lust och gamman, 
thet siäie vy nu aff hiartat Amen. 

Finis. 

5 

39. 
Ulorens hadhe Fru margretha klär, 

och kiärast aff alt sit sinne, 
han tencker på henne bådhe nat och dag, 
alt huru han skulle henne vinna, 
i hafven 4  thet väl hört, at florens bär sorgen för henne. 

I) Så I 
Hdskr. achta. 	• 
Hdskr. kanske glit. 
Hdskr. ihafven med ändringar i ha. 

4 
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2 	Her herman han fäste fru margretha, 
och florens henne miste, 
så snara tå söria the onghe tu, 
som fvghel på lilie quiste 1, 
°J. h. t. v. h. 

3 	Det var om en helig söndag, 
och om the helighe thidher, 
fru margreta lät sala sin gånghare grå, 
til kiörckan ville hun ridha. 
J. 11. t. v. h. A. f. b. 

4 	'net var sköne fru margretha, 
hun korn i rosen lund, 
ther möthe henne Florens benedi son, 
alt i then samma stund 
JhtV h.AFbsf h. 

5 	Florens helsade fru margreta, 
och tock henne i sin fangh, 
förlåther edher gudh sköne fru margretha, 
i gefven edher en annan man, 

6 	Min fadher och rnodher the gåfvo mig bort, 
och så mina erligha frendher, 
thet var aldri mäd min ville giort, 
at ing kom edher frå håndha. 

7 	Min fadher och modher the gåfvo mig bort, 
och så mina frender flere, 
rät tå kom gläden aff mit bryst, 
han kom ther aldrigh mera. 
J. h. t. v. h. A. f. B. 

8 	Rören i sköne fru margretha, 
huat lag spiör edher tu l råda, 

Hdskr. kanske quistt. 

169 

[47b] 



170 	1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 	 72 

alt om iag slår her herman i hiäll, 
velen i mig sedhan ågha. 

NO ney Florens benidi son 
48 	thet sker aldri mäd min vilie, 

then samme gudh, oss tu l hopha haffuer foghat, 
han kan oss bätre åt skilja, 
Jhtvh.AFbsf. 

[1 ören i Urens benidi son, 
i talen inthe så länghe, 
här holler mina iungfrugher fän), 
alt i the gröne ängha, 
JhtvhAFbsf h. 

Jag befaler edher gudh fadher i himmel riek, 	11 
alt bådhe til waekta och gömma, 
thet sker lick väl huat gudh vii, 
ändoch thet dröjer länghe, 
Jhtv h. 

Faren väl sköne fru margretha, 	 12 
hafven tack för edher omgenghe, 
huat gud för ser, thet viserligha sker, 
endoch thet dröjer länghe. 
J. h. t. 

Thet var stålthen fru margretha, 	 13 
hun kom frk kiörekan hem, 
thet var then gamble her herman, 
han går henne siälf i ghen. 
JhtvhaF bsfh. 

[48 b] 	Rören 1  i sköne fru margretha, 	 14 
huy äre edher öghon 2  så rödha, 

Fldskr. Horen (kustod hören). 
2) Hdskr. oghon. 

9 

10 
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huat heller hafven i florens set, 
eller i hafve spurt edher fadher dödh. 
J. h. t. v. 

15 	jag haffuer varit ved kiörcken i dag 
florens hafuer iag ey funnet, 
väderet tlret blåste mig så hårt emot, 
ty haffva min öghon runnet 
J. h. t. 

16 	Giordhe iag icke för edher fadher skul, 
och så edher erlighe frender 
för al then yncka iag på edher seer, 
iag sendhe edher florens i hendher, 
J. h. t v h A. 	b. s. f. h. 

17 	In kom tå en lithen smådrängh, 
han stades för bredhe bord, 
här är en hiort i vår haghe vart', 
han giör oss möcket 2  ondt. 
J. h. 

18 	Vt går gamble her herreman 
han achtar then hiorten skiutha, 
strålen 3  han vendhe sig om igen 
hans hiartha sondher bryther. 
J. h t 

19 	Thet var sköna fru margreta, 
hun lather the klåcker ringha, 
thet var florens benedison, 
han lather sina hester springha. 
J. h. t. v. h. 

20 	Thet var florens Benedison, 
han bedher sala sina hester, 
I) De två sista bokstäfverna något osäkra (vid radens slut). 

Hdskr. mocket. 
Hdskr. strålen (kustod strålen). 

49 
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iag vii ridha i her hermans gård, 
fru margretha hemma giästa. 
J. h. 

Thet var florens benidison, 	 21 
han rider i fru margretans gård, 
vthe står sköne fru margreta, 
hun är väl sueept i måll. 
J. h. t. v. h. 

ståndhen här sköne fru margreta 	 22 
i åren väl sveept i skin, 
velen i låna mig huss i nat, 
och vara aldra kiäraste min. 
J. h. t. v. h. A. 

Hören i florens benidi son, 	 23 
i stigen af edher hester, 
gå i edher i stufvan in, 
i åren inghen framader gester. 
J h. t. v. h. a. f. b s. f. h. 

[49b] 
	

Så redde the tu l bröllop, 	 24 
vthi the daghar blidhe, 
och brölops stämna the satte 1  [ut] 
alt om en månas tidhe 
ihtvh 

Nu lefver florens benidi son, 	 25 
för vthan sorgh och quedha 2, 
nu sofver han så gladelig, 
ved sköne fru margretas sidha. 
Jhtv h. 

Hdskr., har satte i slutet af en rad. 
Möjligen quidha, med pricken öfver 1 bortglömd. 
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26 	Nu lefver florens benidi son, 
förvthan anghest och harm, 
och nu soffver han så gladeli, 
på sköna fru margretas Arm. 
J hafven thet väl hört, at florens bär sorgheri för henne. 

Amen. Finis 

40. 

ll
är standar en linndher syndan för åå, 
bär blomster så håll, 

hun siular sina grenar för frost och sniö, 
then vinther så kål, 
thet valler mig then ena som iag haffuer kiärast öffuer alla. 

2 rliher siungher inne the nachtergaler tuå, 
the fuglar så små, 
än siungher then mer, som mer för må, 
then gudh vil lag får. 
Tvmtena 

3 Then falcken grå, han bygger ther vppå, 
raäd al sin mackt, 
han vil ftirdrifva the andre små fugla 
thet är i hans acht, 
T. v. ro. t. e. s. 

4 Giordhe lag icke för falckens vrede 
vele i mig tro, 
så skulle lag bygga vppå then redhe, 
och boo mäd roo. 
thet. v. m. t. e. s. i. h k 

50 
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Thet är icke lind ändoch lag så quädher 
velen i migh tro, 
thet är en stolz jungfru mit hiarta a  så glädher, 
christ gifve henne roo, 

Velle han vt slöckia then brenande logha, 
som hun lafver vp tendt 
tå vii iag henne min kiärleck gifva, 
tu l lifvet blifver ändt, 
thet våller mig then ena som iag hafuer kiärast 3  öffuer alla. 

ze2.cog Ende. 

. 4L 

JJierteligh migh nu frögdas, 
I I  j tenne sommers tidh, 

All meniskens blodb FörnYess, 
Ty mädh möcken wällust, 
giffver liarckian mångha hiarteligha sångbar, 
Alt mäd sit liuffligha skall, 
lustigt the fuglar siungha, 
Ther tu l Fru necktergall. 

Then giööck alt mädh sit skriandhe, 
gör lustigh alle man, 
en afftan gåå spasseradhe, 
vppå then grönne wall, 
spassera til kålle brundhar, 
plägher man i thenne tidh, 

Hdskr. quadher. 
Skrifvet öfver raden, där ett misskrifvet iungfru utstrukits. 
Hdskr. kiarast. 
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ther hörer man frögdh och vndher, 
bådhe fiärran bret och vidt. 

Thet grönskass i the skoghar, 
the trä blomstrass och så, 
i mareken växer sköne roser, 
bådhe stora och små, 
en ört växer i the gardhar, 
hether För gät e3 1  min, 
huilcken filen ädhel ört vårdhar, 
hun giör godh öghonskin 2. 

En ört växer i the engier, 
then kallass volgemut, 
then brucka the sköne Jungfrugher, 
så och andre örther godh, 
The huithe och rödhe roser, 
holler man i stor Ära, 
peninghar kan man ther aff lösa, 
sköne kransar ther aff at giöra. 

Then örthen Ju lengher Ju kiärare 
mig Altid varet har, 
huem kan mig then för vägra, 
han växer dock vppenbar, 
iag haffver thet väl förnummet, 
huat thenna ört för må, 
och hennas dygd befunnet, 
ther han beskrefven står. 

Om morghonen i then daggen gå, 
the iungfrugher vt at bese, 
huar the sköne blommer måndhe stå 
och i therass hiarta lee, 
sköne kransar the ther aff beredha, 
och skencka theras godhe vän, 

51 

' 1) Skrifvet öfver raden. 
2) Hdskr. har öghon i slutet af en rad, skin i början af nästa. 
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[51b].the haffva huar annan väll i minne, 
thu tarf ey frågha huem. 

Therföre prisar iag thenne sommer, 
ty han är lofvandhess värt, 
som offtha bortthagher bekömmer, 
som vthi hiarthat ähr, 
then tidh velle vy fulbringha, 
mäd glädie och möcken roo, 
at gudh velle oss haffva i minne, 
när wy honom ther om troo. 

Amen. 

42. 

Ach veness mäd tin ackt, 
huat tu hafver stor mackt, 

tu l at vendha, 1  z 
tu l kiärleckhet vptendha, 
aless hiarta mädh en fart. 

Nu faller migh thet an, 
huat (elsk) elskogh Är försan, 
huru mångens mans hiartha, 
tu l (tu l 2) kiärlighet försmacktha, 
vp väcker han försan, 

Då kiärleckhet kommer in, . 
i hiartat hug och sin, 
då giörss mig bång, 
mit hiartha för tuångt 3, 
til min vt valthe vän. 

Detta komma är i hdskr. oriktigt anbragt efter nästa ord (tu), 
som i lidskr. kommit att stå i slutet af en rad. 

Osäkert. 
Med af skrifvaren gjord rättelse i n. 
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4 	 Rät som thet trä, 
herlighet begåfvat Är 
mäd sin Frucht, 
så är hun vthi tuckt, 
min rosen lilie gnist. 

All hiartanss begär, 
tu l tuchtighet Är, 
vthi sinne och modh, 
så herlig och god, 
min hiartans bäste vän. 

Såsom et blomster, 
mäd herligha konsther, 
haffuer hun vthi sig, 
ganska prydhelig, 
tu l henne mit hiartha står. 

på iordhen för san, 
bekiäner iag för huar man, 
e 1  noghen tid kan finnass, 
däghlighare quinna, 
i verdhen födhass fram. 

Emädhan iag lefva må, 
är min hiartanss åtrå, 
mäd henne at lidha, 
glädhe och quidha, 
tu l dödhen skelgh oss åt. 

T het önskar fag för vist, 
aff herranom iesu christ, 
kundhe thet så lagha, 
hun ville mig behagha, 
at hun blefuo min. 

Rådha vel iag huar man, 
som tror på gudh försan, 

Skrifvet öfver raden. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1) 

52 

[52b] 
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mädh dygdh och Ära, 
ecktenskap för mera, 
gudi tu l loff och priss. 

herranss mild ha hånd, 
iag befaler tu l vattn och land, 
min hiartanss kiära 
mäd dygd och Ära, 
gud bevara oss för san. 

Finis Endhe. 

B. G. M. 

43. 

Jijlndoch iag arm och eiändigh ähr, 
/A  it stadighet sinne mit hiarta bär 
thär af frögdhass (iag) mig allena, 
ehuat gåt gudh mig vnna vill, 
thet kan mig inghen för mena. 

The falskhe tunghor hatha mig, 
iag hoppass the skollhe om venda sigh, 
thet skhe alt effter gudhz vilie 
then grophen the förr en annan 2  grafva, 
then falla the vthi 3  sielfva (inne 4). 

Och vore falska tunghor än flera 
53 	 ehuru the sig tå skulle för mera, 

och gudh aff sina nådhe, 
tu l honom säther iag all min lit, 
han styrer för mig och rådhe, 
bådhe nu och i al tidh. 

Hdskr. kiara. 
Skrifvet i marginalen. 
Skrifvet öfver raden med annat bläck. 
Osäkert. 

11 
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4 	Then thenna visan hafuer vth sänt, 
hoss sköne iungfrugher är han väll kiänd, 
han haller en iungfru i sit hiartha så kiär 
bådhe nu och i i  alla thidher. 

Han siungher oss thettha och andhre fler, 
gudh bevare alla iungfrugerss Ähra, 
gudh trösthe alla arligha personer, 
som möcken bedröfvelse mosthe lidha, 
och möcken sorgh offuer vinna. 

Ty tackar iagh bådhe dagh och Dat, 
och bedher min gudh som mig hafuer skapt, 
ty skall iag mäd honom mig tröstha, 
thet valler at iag ickhe orckar lidha, 
gudh trösthe alla bedröfvadhe hiarta. 

j draghen hädhan iag vet icke huart, 
huat låten i mig 2  tu l thet sistha quar, 
ther mäd iag mig kan tröstha, 
et troffast hiartha och et stadigt sin, 
thet låther iag Edher tu l thett sista. 

jagh takar edher ödmiuckelig, 
thet samma skolen i hafva aff 
et troghet hiartha och sinne, 
mädhan iag i verdhen lefva må, 
skolen i ey annat befinna. 

Andoch iag Är så sorie full, 
thet är den falske klafarenss skull 
som mäd munden möcket lofvar, 
hoss tem fins inghen stadighet, 
the göra enthe annat än bedragha. 

10 	0 herre thet är min högstlA begär, 
at tu mig altid ifrå ten väär, 

I) Senare tillskrifvet mellan och och alla. 
2) Hdskr. irnig. 

5 

6 

7 

8 

9 

[53 b] 

54 
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hielpen nedher sendhe, 
hugsuala i  alla bedröfvadhe hiartha, 
och gifve sackhen en godh ende. 

44. 
Diuren han vestass effter sin natur, 

aldra mäst vthi vildane fiodher, 
ty är honom skoghen bådhe besk och suår, 
och vatnet hanss vän så godher, 
när sommeren begynness, så bära the änghar sina roser. 

Frögdhafulle Äre the fuglar småå, 
synnerlig om sommerenss tidher, 
the latha sig befinna mäd sorgh och så, 
när thet fast åt vintheren lidher, 
när sommeren begynnes så 2  bära the. 

Så frögdass mit hiarta och så marghe 3  lund, 
thet niödas iag för edher vppenbara, 
huar som iagh hälst edher seer, 
aff hiartanss grund önskar iag eder kiärast At vara. 

Mycket Är thet som mit hiarta lickar tu, 
[54b] 	doch bådhen mäd hedher och Ära, 

fast heller iag hoss edher vara vel, 
til edher står all min begäran. 
n.s.bsbtäsr 

Den finss aldri i verden tu, 
som mig kan seia tu l endha, 
huru gerna iag mäd edher tala vii, 
min sorg kunden i bort vendha. 

Hdskr. hug suala. 
Med af skrifvaren gjord rättelse i 8 (från f?). 
1 slutet af en rad. 

1 

2 

3 

4 

5 
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6 	Enlighet tal ära och dygdh, 
hun haffuer mit hiarta vp väckt, 
tu l edher tå skall min hiartanss frögd 
haffva kiär om thet är edher täckt 
när sommeren begynness, så bära the ängher sina roser. 

rdcog. 

45. 
Tagh will edher qträdha 1 och låtha Förstå, 

om Fäm besynnerlig stycke, 
der man sicg icke skall drista vppå, 
och giöra huat honom sielf tyckess, 
i hafven thet väll hört, at suendhen ridher lustigt til hofva. 

2 Thet första thet ähr så snart om vänt, 
som är medh store herra hyllest, 
the äre tina väner, och tigh väll kiänna, 
så länghe terass vilie giörss fyllest. 
J. h. t. v. h. A. s. r. 1. t. h. 

3 Thet andra thet är it rosen fariat klädhe, 
thes faria hun varar icke länghe, 
thet tredje Är aprilss vädher, 
thet plägher sig hastig om vendha, 
Jhtv h. 

4 Thet Fiärdhe thet Är itt kårten spel, 
som man pläier dubbel at nämpna, 
när man förlåther sig mäst ther vppå, 
så thagher thet sellan en god endhe. 
J ht 

1) Hdskr. quadha. 

55 
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Thet färnpthe thet Är om quinfolckz kiärleck, 
en dock iagh menar icke alla, 
thi loffva vndher tider en vngher suän gåt, 
män stunnom plägher the mot falla. 
i hafven t v h Asrlt h. 

[55b] Nu vet iag en vngher suen bäter än J, 
effter honom tå lyster mig bidha, 
Tå vet iag en jungfru fast skönare än J, 
tu l henne tå lyster mig ridha. 
JhtvhA 

Far väll Far väll min sköne jungfru, 
hafuer tack för edhers kiärligha vnigenghe, 
hadhe thet varet aff gudhi beskärt, 
thet hadhe väl varat längher. 
J hafven thet väl hört At suendhen ridher lusti til hoffva. 

nylon Finis Endhe. 

46 

ståfft och såndh och suarta mull, 
mit leckament är införe och slaghet omkull, 

mit sken Är plat försuonnet, 
Aff jord och stoft iag skapat var, 
iag thet så lithet i hiartat bår, 
mit timmeligha liff är öffuer vunnet. 

56 	Mit husa Är mörck min sängh Är trång, 
Eia huat dödhen han Är grörn, 
rät som en skugghe alla mina dha.  girar the fara, 
som iag i thenne verdhen mondhe haffva, 
doch Ar min glädie At iag skal vp stå ighen, 
och leffva mäd christurn gudhz fadherz son. 

84 

5 

6 

7 

1 

2 
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3 	Ty menneskian Är aff quinna födh, 
Eia bilat hun Är snart förödh, 
rät Som et blomster hun förfaller, 
mäd oroo lycktaz hennas åller, 
the ehrestne sofva vthi gudbz hand, 
män christum siälf vår frelserman, 
skal them vpväckia mäd samma krop, 
at när the stå aff' Jord hen vp, 
skola the för vthan dössenz vee, 
alltid hanss heligha an[si]chtthe see. 

4 	ra vare gudh vår fadher kiär 
sampt ehristuss som vår frälsare Är, 
thesliekass och then helighe andh, 
vår sanne tröster man, 
som oss giffver rät troo och giör bestånd, 
Att när vy dödh från all versenss vandha, 
befale vy tig gudh bådhe liff och andha, 
Amen ske alt så, 
at ther Är inghen Ändhe på: 

Finis. 

47, 
1 Then största glädie i werden Ähr, 

i är mäd sin kiäraste tala, 
mäd ära och dygd mäd glädie och frygd, 
förvthan all sueck, 
then andra tu l villie at vara. 

2 	Thet vii iagh rådha huar fagher vngher suän, 
som sig vii haffva förvarat, 
han ser icke tit som hiartat haffuer kiärt, 
antingen fiär eller när, 
thet achtar så mången (låra. 

183 

[56 b] 

57 

1) Efter aff ett ord (eller ett par bokstäfver) i hdskr. utstruket. 
Sv. landona. Bi/i. II. 	 13 
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Then daghen i går fram leden Är, 
then see q aldri mera, 
en lithen tidh, hjälper inghen quid, 
i thenne här tidh, 
J huat thett helst kan vara. 

När iagh hennass breff och skrifvelse får, 
så får min sorgh en god endhe, 
när iag henne seer, mit hiarta thet leer, 
förgååss alt mit wee, 
ehrist lathe mig henne bekomma. 

Om tu äst i thet samma buss, 
som hun siälff ähr inne, 
tu kan så väll hennass tal fåå, 
och henne väl nåå, 
then ädeligha dygdesamraal quinna. 

Huem kan then andra tu l vilie vara, 
för falske klafaress tunga, 
the siäia thän aff thet aldri skal, gå, 
heller tenekte vppå, 
the hafva så ont i sinne. 

[57 b] 	jagh våndhar ey huern thet är emot, 	 7 
antinghen man heller quinna, 
iag haffver henne i mit hiarta så kiärt, 
som til 2  borligit är, 
thet kan mig ingen förmena. 

velcog Finis Endhe. 
BOM 

Hdskr. har dygde i slutet af en rad och samma i början af 
den nästa. 

Efter tu l är någonting utsuddadt. 

3 

4 

5 

6 
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48. 

Kan  tu min uän rät tenckia 
alt huat som glädess mig, 

ty tidhen hull sig ställer så, 
at iag skall ägia tig, 
ty tu Äst mig skiängt, 
Aff väner väl betänekti, 
ty skal tia eghen ära, 
vara tig oförkrengt, 

Anderss iagh ey tenckia kan, 
tia velie än vardher godh, 
kommer thet noghet annat An, 
förråder tu menlöst blodh, 
Ty tu Äst migh kiär, 
Ehuar iag stader Är, 
J skogh 2  och marcker ödhe, 
iag omsorg för tigh bär. 

vPPå, 

 

Rent hiarta vthan aria list, 
För tig min bäste vän, 
vii lag bära och haffva vist, 
gör mig Thet samma igen, 
mit hiarta thet Är spänt, 
aff kiärleck tu l tig vänt 
mäd glödandess skoott och pilar, 
mit hiarta gönom ränt. 

 

58 

j all ting är måtan godh, 
pläger varda it gammalt ord, 
män kiärlecken haffuer et annat modll, 
som månghen slår tu l iordh, 

HcIskr. betanckt. 
Hdskr. Jskogh. 
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[58 b] 

iag fruchtar thet och så, 
at thet mig offuer går, 
gönom ,  falske klafaress tungha, 
om i falle mig ifrån. 

Nat och dagh iag tencker vppå, 
och haffuer ingen roo, 
alt huru iag skall edher få, 
mäd äran hoss edher boo, - 
ä.ndoch iag icke vet, 
igönoin huat medhel heller sät, 
vy skoloni 2  til samman komma, 
Them androm oförment. 

Kiärlig  hjärta iag dragha vii, 
then stund iag leffva må, 
och inthe achta klaffarenss spel, 
huat the lägia til heller (i)fråå, 
vthan hålla mig fast til tigh, 
som väner 3  skängthe3  migh, 
fast mig igönom misgånghar, 
tagher iag inghen annan vägh. 

Röness tu mig illa ighen, 
för sådan kiärlighet min, 
ther öffuer sig iamtner stå& och sten, 
beklagha hårdhet4  tin, 
iag beklaghar fast, 
at iag 3  mäd sådan hast, 
mit vngha liff skal endha, 
för sådan venerss last. 

Nu skall iag dragha aff thetta5  land'', 
ty tidhen segher så til, 

Hdskr. gonom. 
Hdskr. snarast skolem. 
Skrifvet i stället för någonting utsuddadt. 
Hdskr. hård het. 
Hdskr. tbettta. 
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kom mig i hug huar tu1  far fram, 
thet samma iag göra vii, 
Ty- tu Äst bliffven min, 
och iag skall vara tin, 
i nödh och allan fara, 
Aff hiartha hugh och sinn. 

	

9 	 Kiärligben bant min högra hand, 
at iag ther på giffva vii, 
at iag skall hädan fara mäd tig, 
för snara tig ther till, 
min eghen tröst, 
mit hiarta vthi mit bröst, 
vthan tig är ingen i verden, 
mit blada kan göra lust. 

	

lo 	 Så önskar iag edher min hiartans kiär, 
altidh förvthan spåt, 
ära och dygdh, aff hiartanss grundh, 
tu l thess vy finness. åt, 
min bäste vän, 
far nu här mädh väll, 
haff mig i hugh och tanckar, 
bådh morgon och så gnäll. 

vdcog 

4a 

Then vinthers 	bådhe kåll och långh, 
	 ther ypass min höielighe quidhe, 
huar est man finner sin fultro vän, 
alt bådhe mäd dygd och (och) ära, 
iag går för borg, mäd mycken sorgh, 
bedröfvat aff alt mit sinne, 
iag bedher tig väcktar så innerlig 
hielp mig then sorg At vinna.,  

59 

[59 b] 

1) tu f med yngre bläck ofvanpå någonting annat. Af de ursprung-
liga bokstäfverna urskiljas blott några få streck. 
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väcktar godh tu var migh troo, 
för num-net haffuer tu mit talle, 
och kan tu mig noghon godh råå, 
iag vel tig högeligha ähra, 
min gåfva skall vara För tig ospardh, 
lät mig troskap finna, 
tin rickedom skall iag göra så stor, 
tu skall för små vacka mur och tinna. 

Then väcktar går sig himmeligh hårt, 
han klappar på dörren mäd liste', 
i ståndhen edher vp min stålthen iungfru, 
i lathen mig in tu l edher, 
edher glädje sig ypass vill, 
för öckess så månghe lundhe, 
här håller en vngher suän för vår port, 
hanss glädie hafven i vållet. 

veekter godh för vara tin ordh, 
60 	tit tal haf tu i förvarningh 2, 

then suänen legher mig i hiartat så när, 
ty bär iag dagheligh fara, 
han är ifrå mig så lång en ledh, 
thet får iag dagheligh röna, 

väektare godh för vara tin ordh, 
rickilig vd l iag tigh löna. 

Then väcktare bleff i hoghen så vredh, 
han begynthe til at tuia, 
iag haffuer edher tient så mången godh dagh, 
iag plägher ey för edher liugha, 
i achten then gest, som i kundhen bäst, 
om i velle rät besinna, 
ach iungfru godh varen vedh godh tröst, 
godh råd velen vy på finna, 

Samman komme the onghe tu, 
alt vthe then samma stunde 

Pricken öfver i uteglömd. 
Hdekr. för varningh. 
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mäd glädje och frygd, och myckin dygdh, 
therass sorgh blef öffuer vvnden 
et fröntelighet tal begynthe the tå, 
som inghen mästar kan beskrifva, 
tnäd lust och frögdh, och mycken dygdh, 
them lysthe til samman at blifva. 

7 	Then vackther hoff vp en visa han quadh, 
thet hördhess öfver bergh och dalar, 
är här noghon frammat gäst, 
som rädhess för dagsenss fara, 
han ackta sig väll som han kan bäst, 
vel han sig rät besinna ', 
försofver han sig, tå gäller thet mig, 
bådhe goss liff hedher och Ära. 

8 	Then jungfru fick en hiartanss sorgh, 
vppå then vnghe suänss arma, 
hennass rödhe kindher the blecknadhe, 
der öffuer sig gudh förbarma, 
o väckthare godh hui beropar tu migh 2, 
thet kan tig så litit fromma, 
then vintherss nat är icke half framgånghen, 
sedan vy tilsamman kommo. 

9 	Then Jungfru lät vp itt fönster vt sågh, 
hun gordhe thet för ytan all gamman 3, 
hun sä,gh then morgenstierna 4  vpgå, 
som sken öffuer verden all samman, 
min kiäraste godhe vän, iag befaler edher christ, 
then daghen sken liuss öffuer alla, 
ehuar som iag helst i verden Är till, 
skall iag edher aldri vmfalla. 

te[Z]cog Finis Endhe. 

I hdskr. kanske först skrif vet befinna. 
Pricken öfver i uteglömd. 
m har i hdskr. fått ett streck för mycket (utom förkortnings-

tecken ofvantill). 
lIdskr. morgen stierna (på två rader). 

[60 b] 

61 
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50. 

O sommer tu kommer mädh mycken frögdh, 
mäd örther och så mäd grödhe, 

mäd frögd och så mäd fugle såugh, 
ty glädher iagh mig thess mera, 
ehuar iagh kommer ther min kiärast hun Är, 
och iag henne seer, 
thess mer tå yppass min glädhie. 

[61 b] 

Min glädhie han yppass mångh tusan falt, 
huar iagh min kiärast må finna, 
iagh hafuer henne i mit hiarta så kiär, 
huar hun Är vthe eller inne, 
christ giffve henne bådhe glädhe och frögdh, 
för mycken dygdh, 
för huar filen stundh iagh tenckher på henne. 

En krona aff gull så väll besat, 
mäd parler och ädla stenar, 
som är rubiner och demanther klara, 
önskar iag min kiäraste at bära, 
för hennas dygdh och kiärlighet, 
hun hafuer mig betet, 
hun må väl vara min hiartanss kiära. 

o klafare huat tu äst underligh, 
tu hafuer så mycket at göra, 
ehuar tu ser tuå talas vedh, 
vel tu tu l thet versta fram föra, 
christ gifve the klafvara, bådhe lasther och skam, 
huar the fara fram, 
som vänskap ernellom tuå vener vela för mena. 

62 	jagh kan icke mer om henne quädha, 
hutt Är min hiartanss kiära, 
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iag önskar henne bådhe glädhe och frögdh, 
huar hun är när heller flår', 
hennass boekstaf står skrefvet iabc d, 
thet iag väll vet, 
christ signe hennass lit för vthan vånde. 

Finis 

5L 

ckog och mamk uädher och vatn, 
the glädiass mot somerenss tidher, 

mit hiertha thet sig aldrigh glädiass kan, 
huat hielper thett iag guider, 
ty är iag som en villandbe2  hiort, 
som spelar för raske hundhar, 
så månghe lund löper min hug om kringh, 
huru iag skall klafare öffver vindha. 

2 	jt aff the trä i skoghen stå, 
haffuer iag ransackat mäd leste, 
en slickan vän iag aldri fan, 
Jag aff honom aldri veste, 
vthi hennas grena bögher iag redhe, 
om hun thet ellest 3  bebaghar, 
iag skencker hende min glädhe och frögdh, 
thet samma iag aff henne begäran 

3 	Ehuar tuå väner samn3akomma, 
the kasta mild terninghar huite, 
then ena han tapar, then andre han vinner, 
the vetha väl af huarss anners sinne, 

Hdskr. far. 
Hdskr. villan dhe. 
Före ellest är någonting utsuddadt, möjligen he. 

(
4 

[62 b] 
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the snacka så mycket aff hiartanss grund, 
christ gefve alla falska tungher vore brendha, 
som hafva tuå tungor 1  i en mun, 

- the kunna en man så snart skäma. 

E 2  är iagh fatighe doch mäd äran rick, 
mäd min licke må iag mig åt niöia, 

63 	 ändoch mackten går för konsten vt, 
doch skall thet q så vara, 
ty gånghe mig om rickedom som herren gud vill, 
tu l gud seter iag min begära, 
iag tackar gud fadher i himmel fick, 
för iag hafuer hedher och Ära. 

ve[2.jaig 

52. 

O kiäreste uelle i migh höra, 
thenne lelle och lustige sång, 

then vel iag edher kungöra, 
lather tidhen icke görass edher lång, 
huar kiärleken tuå väner kan binda, 
mäd sina margfaldilig bånd, 
thet inghen kan öffver vinna, 
om thet icke sie[l]ft försuenner, 
vthan dödhen som alt öffuer vinna kan. 

Lather edher min hierteligh kiära, 
icke misfalla sådant, 
thet iag edher på minner, 
huru oss Är vthan alt tröt, 
och skall aldri hoss mig finnas 
at iag skall loffva noghon möö, 

Skrifvet ofvanpå ett utsuddadt ord eller en bläckplump; de två 
sista bokstäfverna hopflutna. 

Mellan E och är en utsuddad bläckplump. 
Möjligen röt. 
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At kiärlecken hoss mig försvinner, 	 [63b] 
men vera mit hiarta bebinder, 
eller vd l iag blifva dödh. 

Väl kan thet månghen mena, 
som sig loffvar en lillie gren, 
och monde sin villie begära, 
och göra henne sorg och men, 
när han haffver främjat sin vilie, 
så är hun af honom förlåthen, 
han nionde hennes ära för spella, 
och all hennass välferd 1  försnella, 
och blifver sedan all manss hatt. 

Fruckter edher icke ther före, 
min lelia och rosen vän, 
iag vd l thet aldri göra, 
ty the få sellan en godh löön, 
som enss ära monde för kräncka, 
then 2  han hafver lofvat mäd troo, 
män mera vd l iag betencka 3, 
min ära och lofven skencka, 
mäd glädje hoss huar armen boo. 

llär mäd 'el iag stadfästa, 
eder min hiertelig kiär, 
vode min gud som är then bäste, 
när iag kommer edher så när, 
at inghen mig skall behagha, 
aff alle the i verdhen är, 
vthan edher som iag bevacker, 
vt vällier tu l min ächta macka, 
eder altid at blifva när. 

64 

6 	okunne iag af min gud önska, 
när iag kommer edher i hug, 

Hdskr. valferd. 
Kanske först skrifvet thet. 
Hdskr.har be- i slutet af en rad och betencka i början af den nästa. 



[64 b] 

65 

194 	1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 	 96 

boss edher min biertelig kiäre, 
då finghe mit hiarta roo, 

• 
	vy finghe lecka mäd gamman, 

och bruka godh lustig spel, 
gud gifte vy komme till samman, 
och lefva mäd glädie och gamman, 
gud gifve sin nåd der tu. 

Lather edb er icke förföra, 
min endeste Julie gren, 
om klafara ed her thet vela göra, 
tå får 1  mit hiarta stort men, 
iag vel thet aldri förventha, 
så lenghe iag i verden 2  är, 
men mera aff hiartat bekenna, 
eders kiärleck mit hierta vptende, 
huat iag är fiärran eller när. 

God velligh latha the sig finna, 
och äre benägne mäd, 
vår k iärleck at förspilla, 
och gerna så begå thet, 
tuå vener skulle åt skiljas, 
som hafva huar andra kiär, 
the vela thet gerna förspella, 
om thet gingh e efter therass vilie, 
tuå vener theras begär, 

Edher lofvar iag på min ära, 
förvthan all argba list, 
i ären min hiartanss kiära, 
in skrefven vthi mit bröst, 
och skall ingh en thet för venda, 
mäd möcket klaferi, 
men eder iag vest bekewner 
mäd thenna visa iagh edlaer sender, 
at elska tu l evig tidb. 

lidskr. far. 
2) .11dskr. verder. 
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10 	Rät så nionde iag begära, 
aff edher min troghen vän, 
i icke läte eder förföra, 
men elsken mig allen, 
ty om iag annat befinner, 
thet iag aldri kan tro, 
tå monde vår kiärlek försuinna, 
thet kunna i sielf befinna, 
och kommer i möcken oroo. 

Så är thet och min förmaning, 
på edher pigelig dygdh, 
at i bekennen rät sanning, 
thet är eder inghen blygd, 
om i noghen annan hafve loffvat, 
vthan mig at hafva kiär, 
thet är väl mången som monde, 
sig tuå eller tre trolofva, 
och får så en ond endhe 

ze2.,cog Finis Ende. 

Brems Gyllen märs Är rnit nampn, 
mig til heder och ingen skam, 
thet nampn blef mig i dopet gifvet, 
och åå i lifsens bock in skrefvet. 

53. 

Hiartans värck och kiärlighet, 
	 huat tu ä;St suår och tung, 
mit hiarta brinner så innerligh, 
för en jungfru fagher och ungh, 

Dagh och nat iag haffuer inghen roo, 
alt för thet väna vyff, 
vill bun icke loffva mig sin troo, 
förgåss mit vngha lif, 

1 

2 

• 

[65 b] 
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Hennass kindher äre rödhe, 
liufliga som rosen bladh, 
gudh lathe henne aldri sörja, 
vthan altid vara gladh. 

på jorden kan hun altid så gånga, 
såsom thet ville bråå, 
inghen svän kan iagha fangha, 
vthan hun vd l mäd honom gåå. 

Ther om haffuer iag beflithat mig, 
alt bådhe nat och dagh, 
alt huru iag skall then jungfru få 
vthi mit diura hagh. 

66 	 Mitt hiarta är tu l henne vänt, 	 6 
och all min hug och sin, 
så lenge iag hafuer henne tient, 
hafuer hun varet kiäraste 1  min. 

Mig hoppass iag skall then samme blifva, 	7 
huars hugher licker åt, 
om gud vel mig henne gifva, 
för öckess mit liff ther aff. 

Min tro är til iesuin christ, 
gudz fadherz enda son, 
han lathe mig henne bekomma vest, 
then gröne lellia 2  (gnist.) sköön 3. 

jag önskar henne mång tusan god nat, 
ty hun är min bäste ven, 
iag tencker på henne bådhe dag och nat, 
hun gör mig thet samma igen. 

I) Hdskr. kiaraste. 
2) Sista bokstafven med annat bläck i stället för ursprungligt -e. 
3). Med annat bläck. 

8 

9 
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10 	Nu är thenna visan songhen, 
som i nu hafve hört, 
hans hiarta i kiärleck bar brunnet, 
som tenne visa har vp tenckt. 

Amen. Finis Endhe. 

54. 
Huru vill thett migh lyckas, 
när iag tig ombära skall, 
mit hiarta går i stycke, 
iag önskar mig dödhen öffuer all, 
skön arlig och from, 
min hiartanss enda korn, 
Tu haffuer mit hiarta vnfångit, 
från tig iag ey vicka kan. 

Altid iag på tigh thäneker, 
huart ögnableek och stund, 
så svåra mit hiarta tränektar, 
effter tig så marghe lund, 
min ross och lelie gren, 
på tig iag täneker allen, 
Tig aldri öffver gifver, 
then stund iag må leffva. 

När iag om natten skall soffva, 
tyckess Mig iag Är hoss tig, 
när iag igen vp vaeknar, 
finner iag inghen hoss mig, 
mit hiarta bedröfvassl tå, 
när iag tig teneker vppå, 
tu haffuer mit hiarta vnfångit, 
frk tig iag ey vicka må. 

1) Hdskr. bcdrofvass. 

2 

3 

[66b] 

67 
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När iagh skall skrifva eller deckta, 
heller huart iag monde gå, 
tyckess mig tit blidha ansechte, 
altid för migh stå, 
när iag tin däielighet beskodhar, 
så yppes min glädje mångelund, 
tu hafuer mit himla vnfångit 
mit enda hiarta korn 1. 

Man ser på gröna hedhe, 
mångha herligha blomster stå, 
så väl äre the beklädhe, 
stor lust bär iag ther aff, 
tu öffuer går them så vitt, 
mäd all . tin däilighet 2, 
om tu våre min eghen, 
så blefve mit hiarta glat, 

Ti n gång är öffuer måto, 
som en påfughel skön, 
når tu spaserar öffuer gator, 
så står iag offta i lön 3, 
på tig gifver iag gran acht, 
både i räng och snö, 

[671] 
	

inghen sorg skulle mig anfächta, 
om iag tig kunne fåå. 

Såsom solen är tia - ögon klar, 
hoss tig är lust och glädie, 
thet är lag blefven var, 
tu äst min ädelsten, 
vore iag boss tig allen, 
ingen sorg skolle mig tuingha, 
(vthan) vthan frögdass förvthan men. 

Denna rad är i hdskr. skrifven ofvanfiir den ursprungliga, hvfl-
ken utraderats. 

Hdskr. däilig het. 
Hdskr. ilön. 
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Jag bedher tig för san, 
ädelig iungfru fin, 
förbida tu mig et år, 
aldra kiäraste blifver tu min, 
vel gud lagha så, 
at iag tig mäd äran kan få, 
ingen i thenne verden, 
oss bådhe åtskelia må. 

Om gud thet vel så hafua, 
att wy skolle skeliass åt, 
och lida then betra I dödh, 
af thenne Versens armot, 
så skole vy bådhe tuå, 
lägiass vthi en graf, 
ther vthi samman huila, 
alt in tu l domma dagh, 

10 	Jag bedher väner och frändher, 
aldra kieiraste2  tina och. min, 
at the oss icke affglömme, 
så snart aff therass sin, 
vthan lägie på vår graf en sten, 
och skrifva ther på thetta rim, 
här vnder leger 3  begrafne, 
tuå väner vthan falskhet och men. 

11 
ihen tenna visan gordhe, 
N ämpna vel ing ey, 

en jungfru hade han kiär, 
på henne han altid Tänkte, 
antinghan hun är fjärran eller när, 
hanss hiarta begynte lee, 
när han thenna visan skref, 

t ofvanpå ett förut skrifvet d(?). 
Hdskr. kiaraste. 
Först tyckes hafva stått legia, ändradt med samma hand. 

Sv. lanclanb. Bih. 	 14 

8 

9 

(38 
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en stolss iulsgfru så skön, 
gud gifve honom löcka ther till. 

Finis. 

55. 
Tute veth iag så dyrt at vara, 

aff verssenss ting, som trohet och Ära, 
i fordom tid led månghen man stor nöd, 
för trohet och Ära, the äre nu vorden dödb, 
Än är thet båtre mäd äran vara döö, 

[68 bi 	Än stå för falske klafara bleck och röö. 

Om natten när iag skall roligha såfva, 
så tencker iag mäst på trohet och lofven, 
then mig i min öglaon talar alt som bäst, 
han suicker mig på backen som aldra mest 
hoo som later huar man för ståå sin grund, 
han blifver sueeken så margelun. 

Alles mans tungor skall man icke tro 
en falsk ven och en hugorm äre både licka god, 
the tala för min öghon så gåt, 
och suieka mig på backen mäd ban2  och spät, 
än spörs3  thet väl huar (han) iag far fram, 
än få the falske klafare både last och skam. 

Herre gud han nåde mig för sorg och ve, 
69 	en timme görs4  mig lenger an andra vare tre, 

när andra glädja sig 
tå sorger iag thess lenger, 
o iesu tu var nu min tröst så godb, 
till tig sätter iag alt mit sinne och modh. 

u ofvanpå ett förut skrif vet g. 
Hdskr. tyckes snarast ha ban. 
Hdskr. spors. 
Hdskr. gors. 

3 

4 
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5 	Herre gudh nåde ten lyckan giör vredh, 
hun säter en vnger suän så langt aff sin ledh, 
the fara ville som fughel vndher sky, 
the vetha sig huarcken lägher eller by. 

6 	Sanheti och trohet äre drifne af by, 
och seia sig vela aff landet bort fly, 
rätvisan 2  efter tem letar, 
och fråghar grant huar hun finner them ighen, 
the skildess åt på en villande hee, 
iag rädes te finnas her aldri mer, 
thet seger iag för huar och en min vän 3  

Finis Endhe. 

56 4. 

edh dauid må iagh klagha, 	 [69b] 
Att iag mine ongdomss daghar, 

Mäd mycken fel och brest, 
så och mäd syndher mångha, 
haffuer latit hedhan giingha, 
meskundha Tig herre christ. 

2 
	 Nu kan iag thet förstandlia, 

Att iag rnäd krop och andha, 
haffver förvarfvat mig, 
gudz vredhe medh syndher mina, 
samptz helfvitz quai och pina, 
Thet klagar iag gud för tigh. 

Hdskr. san het. 
Hdskr. rät visan. 
Hdskr. van. 
Med annat bläck och något olika stil står öfver denna dikt 

skrifvet: Andherss Andersson Broddery (eller Broddevy) och mellan 
rad 3 och 4 i strof 2: cl(hen) 27 (eller 21?) november. 

1 
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Thenne verssens elendhe, 
.(eh) ehuart iag vii mig vendha, 
.så är mig inghen fredh, 
min syndh som blodhet rödha, 
hun vill mig slå till dödha, 
och senekia tu l helfitit nedh. 

70 	 Christhe tu Ädla krona, 
för syndhen mig förskona, 
rädha min själ Aff nödh, 
betenck tin stora nådhe, 
frelss mig aff synssens vådhe, 
och frå dhen evighe dödh. 

o edle lifsens herre, 
hör min hiertanss begären, 
mit hiartanss mörck fördrif, 
du hafver mig från dödhen taghet, 
och mild stor vndher draghet, 
vthaff min modherss liff. 

Lät tig o gudh' förbarma, 
vthöffuer mig vsle och arma, 
för mig min herre och gudh, 
tu l tit brolop tu vilt göra, 
på tit bärg mäd stor ära, 
din kiäre vtvalde brudh. 

A ch att iag kundhe öffver vinda, 
min fiendhe och så förnimma, 
vthi mig en lefvandhess tro, 
min gudh min gudh hure lenghe, 
skal ånges siälan trängha, 
och sorg i hiarthat boo. 

[70b] 
tin hielp i min elendhe, 
ytan tu mig ville sendha, 	 8 

1) lidskr. möjligen hil-. 
Hdskr. ogudh. 

3 

4 

5 

6 

7 
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så är iag licka såå, 
som fåår i blandh ulfvar mångla, 
när herdhen Är bort gånghen, 
kan thet sig ey bestå. 

Så var nu gladh medh allo, 
och herran gudh på kalla, 
min siäl mäd al tin acht, 
J gudh frögdas min andha, 
så kommer mig tu l håndha, 
thet han mig haffver tu l sagt. 

10 	Kan mig än noghet henda, 
Aff denne verds elendhe, 
tit ansichtel tu l mig vendt, 
at iag kan tolig vara, 
vthi den nödh och fara, 
som iag siälf haffver för tientt. 

11 	Rättferdighet låt falla, 
ernott mina brester alla, 
och emot ten stora skull, 
som iag på mig monde dragha, 
vthi mine vngdoms dagar, 
min gudh tu var mig hull. 

12 	Och tenck vppå tina nådhe, 
när mig nalckas then vådhe, 
som then leckammelighe dödh, 
tu l förer menniskor alla, 
lät mig ey segerlöss falla, 
hielp mig min herre söött. 

13 	Keysare och konunghar alla, 
låther edher väll befalla, 
Att prisa herrans nampn, 
Ty edher macht och Åra, 
Jaa Cronan som i bären, 
ståår allt i herrans håndh 

1) Hdskr. anschite (1. anschtte?). 

71 
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Vt seya kan ey heller tel:talja, 
then nådh som gudh vill skiänckia, 
then som mäd hiartha och mundh, 
gudh altid prisa och Ära, 
thet vy aff christo läre, 
och schrifftenes fasta grundh, 

Salighet frögd och Ära, 
skall thett och then hembära, 
som gudh fruchtar för san, 
der före vii iag vtsiungha, 
Aff hiartans mun och Tungha, 
din priss al tidh Amen. 

ve2,cog Finis Endhe. 
Brems Gyllen Märs. 

57. 
[71 b] 	 Jesus. 	Jsayze Cap 9. 

Alla chrisne frögda sigh, 
aff hiartanss ödmiuckhet, 

ty en jungfru haffuer födt, 
all vår salighet, 
Jesus frelserman, 
han Är vordhen vår siälaTröst, 
och haffver alla återlöst, 
J thetta nya År. 

Krafft. 
Alla frumma lärare, 
behålla nyårs gåfvor, 
Krafft til at lära rätt, 
och dela christi häffvor, 
döpelsen och herrans bordh, 
och födha christi klena hiordh, 

14 

15 

1 

2 
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mäd gudhz krafft och rena ord, 
J thetta nya iihr. 

Hjelte. 
All gudhfruchtighl öffverhet, 
teholla Hielthen dyra, 
At han mäd lycko och godh 2  råd, 
må landh och ricke styra 
holla fred' (Ofred) och skaffva rätt, 
thet versligha sverdhet bära, 
gud tu l lof och Ära, 
i thetta nya Åk. 

Rååd. 	 72 

Rickzsenns rådh och embettz männ, 
alla lagmän fromma, 
borgmästere och rådmän, 
the skola råd bekomma, 
Högste4  Rådh gif godh 2  rådh, 
gif them 3  dina heligha nådh, 
och var mäd dem i råd och dådh, 
J thetta nya Ähr. 

Euighe fadher. 
Fffvighe fadher ähra, 
alla fadher 6  fromma, 
som gud haffver ärat, 
mäd liffz frucht barn och blomma, 
Efuig fader, fadher kiär, 
lät thern bära fadhers nampn, 

Hdskr. gudh fruchtigh. 
Hdekr. möjligen gödh. 
fred skrifvet i marginalen, men hit hänvisadt. 
Hdskr. har förkortningstecken (efter g) samt te skrifvet öfver detta. 
Hdskr. then. 

0) Väl skriffel för fådher. 
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tig tu l loff och sig tu l gagnn, 
i dhetta nya Ähr. 

Fredförste. 
Fredhförsthen hedrar, 
huar och en from quinna, 
som i huset blygdsam ähr, 
mäd tucht och ödmiuckt sinne, 
Fredhforsthe gif them fredh, 
at the må i fredh och roo, 
man och quinna samman boo, 
i thetta nya Åk. 

[72b] 	 Barnn. 
Barn giff Vårom barnn, 
som all stån förmera, 
en herranss skenek och gåffvo, 
gudz ricke och tu l Ära, 
Eia Barnn kiäre barn, 
var tu mädh våra menlösa barn, 
och vachta then från Satans garn, 
i thetta nya [Ähr]'. 

Sonn. 
Sonen varder gifven, 
våra söner kiära, 
the som vndher tuchtan riss, 
vpfödhes tu l gudz ähro, 
Eia Sonn kiäre sonn, 
gif then nåd och andha, 
at växia tig tu l håndha, 
J thetta nya2  år. 

I hdskr. slutar raden med nya längst ut i högra kanten. 
Hdskr. nia. 
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Vnderligh. 

9 
	 Thiensthe folck och legehionn, 

the som i trohet tiena, 
herren gudh i högste' trone, 
han skal och them väl löna, 
Vnderligh huar för sig, 
så at tiena her i tro, 
J himmelen fåå evig roo, 
J thetta nya Åhr. 

Emanuel. 

10 	Alla bedröfvadhe hiartha, 
samvethe och sinne, 
the som hafva sorg och vee, 
the skola här trösthen finna, 
Emanuel gudh mäd oss, 
han trösther alla bedröfvadhe, 
och styreker hiartanss sorg och vee, 
J thetta nya Åhr. 

11 	0 heligha trefaldhighet, 
som rickeligha dhelar, 
mäd tin arma christhenhet, 
at ingom nyår felar, 
tig tu l lof ära och priss, 
beskydha mäd tin högra hand, 
dyn christhenhet vthi all land 
J dhetta nya Åhr. 

Endhe. 
B. G. M. 

Hdskr. har hog med förkortningstecken (efter g) samt te skrif-
vet öfver detta. 

73 
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Enn hind hadhe iag grepit, 
vthi then gröne 
huilken gud vnne henne lifvit 
in tu l then iungfru häll. 
huilken gud. &c. 

II no sitter vthi rosenlund, 
rädess för the falske gå, :1: 
thet gör mit hiertha bånghe, 
mer än iag seia mää. 
thet gör mit :1: 

Tro arlighet och vpräcktighet, 
ter tu l stor hiartans åtrå,* 
skal finnas hos mig visserlig, 
then stund iag lefva 
skal finnas hosa mig visserlig, :1: 

 

[73b] 	En lithenn visa thet ähr, 
iagh tencker på edher min hiartans klär, 
iag bedher i velhe mig lydha, 
huru i skolen lefva vil iag vtt tydha, 
thet skall edher väll beprydha. 

Först skolen i frucktha den rickhe christ, 
så kunne i vnfly all argha list, 
som och kan snarligha påkom,» 

2 

3 

1 

2 
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hoo thetta gor han lefver mäd fromma, 
lydher mig min rosen blomma. 

3 	Råt hiärtans dygd och läran ther näst, 
som prydher en iungfru aldrabäst, 
mäd tucht och faghert sinne, - 
hoo thetta gör skall äran vinna, 
thet skolen i siälf för nimma. 

Gun sölf och rickedommar stor, 
the hielpa så lenghe the stå i flor, 
när lyckan begynner sigh 1  vendha, 
full snart skola the hedan skångra, 
mäd sorg och mycken guida. 

5 	Elskeligh kiära min ful trogen ven 
vachther edher för högferdh then ondhe gren, 
aff huilket all last mondhe komma, 
hun förgifver så mången mäd sin galla, 
bådhe suener och iungfrugher alla. 

6 	Til ödmiuck vendher edher sinne och modh, 
och lather henne i hiartat boo, 
the gamble skolha i Ära, 
så månde gud i sin budhordh lära, 
och kröneckau vitniss 2  bördh bära. 

7 
	Och när edher nalckas en drucken man, 

så biudher honom icke om nathen quar, 
han kan edher ära förspilla, 
om i thet gören faren i illa, 
och gå på väghen villa. 

8 	Emädhan i ären fagher och ungh, 
så lärer konsten hun är q tung, 

74 

sig i slutet af en sida, och sigh i början af nästa. 
lidskr. vit niss. 
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mäd huilket i kunden edher glädhe förmera, 
både edher och eder frender flere. 

	

[74b] 
	

Hastelig lyckan vender sit spel, 
hun gierna mäd stierten stingha vill, 
hun vender sit hjul mäd liste, 
gud nåde then som thet skall fresta, 
och så sina godha daghar mista. 

skolen vara bådhe klock och viss, 
så giffva the edher bådhe loff och priss, 
i skolen förståndhelig tala 
mäd fremat folck vil iag befalla, 
mäd glädens tid them förhala. 

K lafarens selskap skolen i vnd fly, 
the föra så gena skualler i by, 
them skal gud hånielig tuingha, 
sit falska tal de låtha klingha, 
som ormar de lickväl stingha. 

Suicker och inghen som edher tror väll, 
ty sorghen honom hårdelig quäl, 
then som blffver suecken aff vener, 
ty falskhet och suick alz inte tienar, 
blan iungfrughe och suener. 

	

75 	Dömmer och straf inghen man 
som verdhen på vlycka komma kan, 
vy äre mennesker alla, 
hoo sig ey vachtar han kan snarligha falla; 
ty verden hun dårar så många. 

om edher tycker tidhen vara för lång 2, 	 14 
i säghen mig thet på thenna här gångh, 

Hdskr. inghenman. 
Hdskr. förlång. 

10 

11 

12 

13 
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huat synes edher om min lära, 
velen i vara min hiartans kiära, 
iag vii edher elska och Ära. 

15 	Then iungfru suarade försickterli så, 
huru skall iag thet ressligh förstå, 
at i sådhan ordh fram fören, 
huat thet betydher så lather mig höra, 
om iag kan idher vilie göra. 

16 	Then suendhen suaradhe mäd tucht och mod, 
gud vare mig så evinnerli godh, 
i ären min rosen lilia, 
hoo är tå then oss vii åt skilia, 
förvthan thet är gudz ville. 

17 	Emädhan iag lefuer i verdhen her, 
iag tencker på edher min hiartans kiär, 
iag kan edher aldri förglöma, 
gudh som är viss han skall ther om dömma, 
sielf vii iag mig inthe beröma. 

18 	Rådha vii iag edher aff hiartans grund, 
beteneker edher väl i allan stund, 
om iag må vara' edher licke, 
iag vii edher aldri suicka, 
så sant hielp mig christ then ricke. 

«Åtog Finis. Endh[e]. 

1) Hdekr. kanske Vänt. 

[7 5 b] 
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60. 

Jagh war bedröffvat och ville gerna lära, 
huru iag skulle vinna en iungfru mäd Ära, 

ach kunne iagh filen jungfrun vinna. 

Ty gick iag hastelig på en engh så grön, 	 2 
ther mötte mig en iungfru hun var full skön, 
ach kunne iag min iungfru på finna. 

76 	Then jungfrun var venus then ädheli gudhinna 1, 	3 
iag var fast gladh iag fan en sådan quinna, 
hun kunne mig om elskogh på minna. 

Mädh linfligh ordh tala hun mig strax tu, 
en iungfru mig tyckess (at) tu hafva vii, 
iag vii tig lära henne på finna. 

Först skalt tu gå vthi frustufvan in, 
mäd höfvelig iedher och tucktigt sin, 
om tu vilt en jungfru ther vinna. 

Ther vacktha tigh väll för groft tal och snack, 
boss höfviske iungfrugher finner tu q tack, 
ther mäd kan tu them icke vinna. 

Helsa them alle mäd höfvisk ordh och sedh, 
achta väl huilken sin öghon slår nedh, 
ach kunne tu then jungfrun vinna. 

Skodha väll om hennass kindher blifva röödh, 
mäd dygdh och ära begåfvat är then möö, 
ach kunne tu then iungfru vinna. 

1) Tidskr. gudh inna. 

4 

5 

6 

7 

8 
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9 	Mädh henne när tu en lithen stund har talt, 
kan tu väl förnimma haut hun hafuer falt, 
suårt Är en tuckti iungfru påfinna. 

	

10 	När tu mäd henne sitter offuer bord, 
achta mäd flit om hun ler åt huart ordh, 
så kan tu hennas dygdher besinna. 

	

11 	Dv leck mäd henne skack vartafvelspel, 
om tu vilt förnimma andra slika fell, 
lät iungfrun i förstone vinna. 

	

12 	At iungfrun tapar skall tu sedan lagha, 
marok grant huru thet henne vii behagha, 
tin klockhet kan hun q besinna. 

	

13 	När lyckan löper mäd eller hun löper mott, 
kan tu förstå om hun ther tu l vet bott, 
spel förrådher iungfrunes sinne. 

	

14 	Ther emellan skenck in och henne tu drick, 
tu verdher förnimmandes mer om hennas skick, 
vin förrådher iungfrunes sinne. 

	

15 	Brodherskap dricka tu icke förglöm, 
sedhan må tu henne förkunna tin dröm, 
tin kiärleck lät henne förnimma. 

Om han sig väl i thenna pröfning står, 
lyckan är tig (tig) godh om tu then iungfrun får, 
hun blifver en dygdelig quinna. 

	

17 	Sådant rådhe venus och sedhan försuan, 
iag antock thet råd och mig gick väl i håndh, 
thetta huar vngher suen besinnar. 

i-e2,co; Finis Ende. 

[76 bl 

77 
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[77 bi 

6L 
Qtoor sorgh och hiartans quidha, 

J verdhen ther hun Är, 
mit hiarta stor sorg lidher, 
altför min hiartans kiär, 
then sorg tuinghar mig tu l dödha, 
bekenner iag försan, 
om hun mig (ey) aff thenna nödhen 
e 1  snarligha hielpha kan. 

jnghen kan iag befinna, 
i noghen stadh eller by, 
huarken man eller quinna, 
som mig kan Trösten fiy, 
för vthan hun allena, 
i verdhen ther hun Är, 
i vethe väl huem iag menar, 
min altsom hiartans kiär, 

Christ gifve at i velle, 
min hiartans bäste vän, 
sorghen ifrå mig skilja, --
och gifve mig frögdh ighen, 
thet kunne J lätheligh göra, 
min altsom hiartans kiär 
om i mäd dygdh och Ära, 
godh kiärleck til mig bär, 

Lät mig trohet befinna, 
min hiarttans bästhe vän, 
aldrigh skalt tu förnimma 2, 
falskhet eller sueck hoss mig, 
then stundh iag är i lifve, 
bekenner iag f'örsan, 

Senare inskrifvet i stället för det raderade och med förkortnings-
tecken öfver e ersatta slut-fl i nödhen. 

förn- i stället för något utraderadt. 
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tå skall inghen blifva, 
så kiär som tu äst mig. 

jughen skall oss åtskilia, 
vthan gudh i himmelrick, 
om thet så är edher vilie, 
för vthan falskhet och sueck, 
then stundh iag är i lifve 1  
bekenner iag för vist, 
tå skall ingen blifva, 
så kiär som tu mig äst 2. 

Jag vii tig gudh befala, 
min hiartans bäste vän, 
then iag och skall åkalla, 
mäd böner innerligh, 
0 gudh tu mig nu trösthe, 
och gif mig frögdh ighen, 
i mit sorghefulle brösthe, 
far väll min bästhe vän. 

Aff en vngersuen decktat, 
thenne visa om nathetidh, 
hun är begynt och lycktat, 
förän sol gick vp så blidh, 
iag önskar aff gudh fadher, 
iag vore min vän så när, 
iag finghe henne i famp[n] tagha, 
far väll min hiartans kiär 

zeAco; Finis Endhe. 

Hdskr. ilifve. 
mig äst i stället för något utraderadt. 

78 

Sv. landsm. Bih. II. 	 15 
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[78 b] 

62. 

kamel! boor på tydöön, 
han är både riek och kått, 

så karske åtthe han söner länt, 
the tuå bore sig illa åt, 
fördy trådher Ebbe skammeson så månghen stigh vill. 

The tre the äre dödhe, 
the tuå the lefva ighän, 
thet må iag för saning säja, 
the våre tuå raske hofmän. 
f. 

Thet var Ebbe skameson, 
han later sala sina hästar, 
iag vii ridha mig vndlier öö, 
jungfru lucia löster mig gästa. 
förd trådher E. sk. s. m. s. 

Thet var Ebbe skameson, 
han rider i jungfru luciffl gårdh, 
thet var jungfru lucia lella, 
hun vthe för honom står. 
t. 

Höre i jungfru lucia lella, 
vele j vara min - vänthe, 
så lenghe iag tiänar i konghens gårdh, 
och seer huat thet kan ränta. 
f. T. E. S. s. 

Udher vel iag bidha i åta år, _rJ 
efter bäghes vår godhe vilie, 

3 

4 

5 

6 
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inghen mäniska i verdhen tu, 
oss bådhe skall åt skelia. 
f. T E. sks s. m. st. w. 

	

7 	Ebbe tienar i konghens gårdh, 
han lather sig hofklädher skära, 
himma siter lucia lella, 
hun achtar sin tro och Ära. 
f T E sk. s. m. s w. 

Thet var her pädhar Ebes brodher, 
han lather sala sina hästar, 
iag vii ridha mig vndher öö, 
iungfru lucia lella at gästa. 
f. T E sk. s m stj vii 

	

9 	Thet var her pedhar ebbes brodher, 
han ridher i iungfru lucias gårdh, 
thet var iungfru lucia lella, 
hun var väll sueept i mårdh. 
f t E. 

	

to 	setten här jungfru lucia lella, 
och sydh på Ebbes klädher, 
Ebbe han Tiänar i konghens gårdh, 
han edher bådhe spåtter och hädher. 
f. T. e. sk. s. 

	

11 
	

Suaradhe iungfru lucia lella, 
och henne raan tårar på kinn, 
och aldrigh hadhe iag aff ebbe förmodat, 
spåtta noghen stolz iungfru, 
f. t E. sk. 

	

12 	Rören i iungfru lucia lella, 
vele i vara min fästhe möö, 

1) Kustod sitten. 

79 
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så sant hielpe mig gudh i himmelrickl, 
at Ebbe min brodher Är döödh. 

Ar thet sant i säien för mig, 
att Ebbe Edher brodher Är dödh, 
så hielpe mig gudh i himmelrick I 
iag blifver edher fästhe mö. 
f. T E sk. s. m. s. w. 

Thet var vnghe her pädhar, 
han lather sit bröllop boo, 
thet var Ebbe skame son, 
han lather sina hästar skoo. 
Fördy träder E. sk. s m. s v. 

Thet var Ebbe skameson 
han ridher i jungfru luciw gård, 
thet var iungfru lucia lella, 
han var väl sueppt i mård 

[79 b] 
	

Thet var Ebbe skameson, 
han gångar i stufvan in, 
thet var iungfru lucia lella, 
hun blecknar om sin kindh. 

Somligha bådhe honom sitia vppå stolar, 
och somligha vppå bänckar, 
thet var her pädhar hans brodher, 
han badh honom för brudhan skänekia. 

Ebbe han skänekte then långhe dag, 
alt thär tu l Busen brunno, 
huar then gång han på brudhan sågh, 
så suåra hans ögon runno. 

Hdskr. himmel tick. 

13 

14 

15 

16 

1-7 

18 
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19 	 Thet lidher så fast åt aftonen, 
och hälst til siängia mål!, 
thet var jungfru lucia lella, 
hun skulle till sängha gåå. 
F t. E. sk. s m. s w. 

20 	 Thet var Ebbe skame son, 
han gick för högha loftz broo, 
minnes i iungfru lucia lella, 
när i lofva mig edher troo, 

21 	 All then tro iag hafver edher lofvat 
then hafuer her pädhar edher brodher, 
alla the daghar iag lefva måå, 
skall iag vara edher för modher. 

22 	 Jag badh Edher icke til 2  modher, 
och icke til min suära, 
iag badh edher til min fästemöö, 
och til min hiarthelig kiära. 
f. d. t E sk. s. m. s. w, 

23 	 Thet var Ebbe skarneson, 
han sit suärd vth drogh, 
thet var jungfru lucia lella, 
hun för hans föther dodh. 

24 	 Thet var ebbe skamme son, 
han gångar i stufvan in, 
draghet hadhe han suärdhet sit, 
vnder skarlackan skin. 
förd y T. E sk. s. m. s v. 

25 	 Nu hafver iag fult tin brudh i sängh, 
och hun skall inthe drömma, 
hör tu her pädhar brodher min, 
iag skall tig inthe glömma. 
F t e s. s. 

5 Ordet skrifvet i stället för något utraderadt. 
2) til skrifvet öfver raden. 

80 

- 
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Thet var ebbe skaraeson, 	 26 
han sit suär' vth drogh, 
thet var hr pär hans brodher, 
han för hans föter doodh. 
f. d. 

Så höögh han J hiäll sin fadher, 	 27 
och handhan aff sin modher, 
huart thet barn i stufvan var, 
the finghe aff ebbe såren blodigh. 
för dy trådher ebbe skameson så mången st y vill. 

Ende. 

63. 

("J asom förlånghe, 
aff vise män är spåt, 

År thet hoss månge, 
i thenna vår tidh gååt, 
thet iag beklaghar, 
trohet ey behaghar, 
kiärlecliz glöö, 
haar ledhet nödh, 
Aff falskhet slaghen dödh. 

Trohet är öödhe, 	 2 
som föör var vppenbar, 
dygdh och Ära dödhe, 
som tå baneret bar, 
then dygd försuarar, 
och trohet bevarar, 
lidher spee, 
åt honom lee, 
huar man som honom see. 

1) 1 siutet af raden. 
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Jnghen nu tencker, 
huat trohet inne bär, 
och huat hun skencker, 
them henne hafva kiär, 
stor beröm och Ära, 
huem kan mer begära, 
mera kan, 
hun ey försan, 
begåfwa noghen man. 

4 	 }Eran förskothen, 
och trohet drefven aff, 
kiärleck skepbruthen 
vthi thet gröinma haat', 
thet klagha vngha, 
sådant gambla sjunga, 
ödhelagt, 
är kiärleckz packt, 
trohet är i föracht 1. 

5 Rickedom man klaghar, 
sampt versens voll och macht, 
allom nu behaghar, 
män dygdh är ödhe lagdt, 
hoo är som fråghar, 
om man dygdher ågher, 
möcket 2  mer, 
som åftast skeer. 
om man har iighor3  fleer. 

När man betracktar, 
och skodhar versens bop, 
och nogha achtar, 
huem verdhen höjer vp, 
then som orät pröfvar, 
och sig altidh öffvar, 

Hdskr. för acht. 
Hdskr. mocket. 
Hdskr. möjligen åghor. Före detta ord någon bokstaf utsuddad. 

81 



222 	1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 	 124 
vthi sueck, 
mott arm och rick, 
och flere laster slick. 

Ach stodhe kiärleck, 
så nu som föör i floor, 
och holles trohet, 
i acht och ära stoor, 
måtte man begära, 
lifvet lenghe bära, 
män för vänt, 
och slät affhänt, 
är slickt och obekiändt, 

Signel then skööna, 
[81 b] 	 all kiärleckz Trogne figur, 

trohet monde röna, 
när hun vp brände sin bur, 
sig mäd huar quinna, 
som ther tå var inne, 
för trohett, 
aff habor teet, 
är thet aff henne skett 

. jcke mindre troghen, 
-var starcke habor i nödh, 
som var redeboghen, 
för trohet lidha dödh, 
för än han ville rögha, 
sit förbun så trygga, - 
rep och gren, 
för sin tro vän, 
vtstå, var han q seen. 

Önskandes vore, 	 10 
en sådan kiärleckz glöö, 
at huar man bore, 
i lust och alsköns nödh, 
såsom habor starcke, 
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signil lät bemarckia 1, 
af hedning, 
en sådan ting 
berömes verden kringh. 

11 
	 Beröm och Ära 

inghen förvägra kan, 
bör iv habor bära, 
vthaf bådhe quinna och man, 	 82 
som vthi sit sinne, 
fast hadhe slutat inne, 
heller gåå 
till stycker småå, 
än sit förbun aff ståå. 

12 	 Lathe huar sig röra, 
aff sådan kiärleekz glöö, 
och ey för föra, 
aff elin tienste möö, 
then som v-el bekomma 
sin godhe vän mäd fromma, 
&in möö, 
sampt redar röö, 	• 
fördrifve aff sitt bröö. 

13 	 Aff theras fvndher, 
skeer oftha åther kast, 
troo brytes sönder, 
som föör var starck och fast, 
ty vit iag råda, 
at fördrifva bådhe, 
ällest är, 
tinn tross begär, 
fåfäng, som tu bär. 

14 	 Där aff må lära, 
bådhe quinna och man, 

Hdskr. lätbemarckia. 
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[82 b] 

trohet holla i ära, 
som moghligt vara kap, 
när tu löng får höra, 
slå redar röö ved öra, 
så går tigh, 
alt lyckelig, 
i bänd tro visserligh. 

vehoR Finis Endhe. 

64. 

Ythi tin store vredhe, 
för min synd stygh och ledhe, 

strafva mig icke gudh, 
tin grömhet all fil licka, 
lätt herre ifrå migh vicka, 
aff näfsten ledh mig vth. 

Tin nådhe lätt mig skina, 
Aff stora kranckhet mina, 
gör mig helbredh och sundh, 
ty iagh Är suagh o herre, 
min ben större och smerre, 
förskräckias i all stundh. 

Min siäll bedröfvass suåra, 
aff anghest feller iagh tåra, 
mit hiarta brestha må, 
lät thet ey längher vara, 
at iag i sådhan fara, 
mosthe här tuingas så. 

1 

2 

3 

Vent tigh om herre kiäre, 	 4 
titt helgha nampn till Ära, 



127 	 BROMS GYLLENMÄRS' VISBOK. 	 225 

frelsa min siäll aff nödh, 
för tin nådhe och mildhet, 
hielp mig nu vthi stilhet, 
ifrå then evighe dödh. 

Ty om tu mig förkastar, 
och dödhen migh antastar, 
huar blifuer tå titt loff, 
ty hoo vell tig tå prisa, 
och tacksamhet bevisa, 
när man Är lagt i graff. 

Hela natten jag suckar, 
särgher buuer och buckar, 
ynckeligh Är min lått, 
iag angsläss och så svåra, 
at iagh mäd mina tårar, 
hela min sängh gör vått. 

Mit ansiekte förfaller, 
aff sorgh såsom aff åldher, 
förandras mädh en hast, 
fiendhen thett orsackar, 
som städhes om mig vacker, 
och mig förföljer' fast. 

Vicker tyranner alla, 
som så till hopa halla, 
at göra migh rnottståndh. 
ty gudh migh hafuer bönhört, 
jnin sack och siälfver vthfört, 
mäd sin mäcktigha hånd. 

Min gråt iemmer och klagha, 
lätt herren sigh behagha, 
beviste migh am nådh, 

1  Hdskr. förfolier. 

83 

{8 3 b] 
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haffuer migh mer för Ärat, 
Än iag haffver begärat, 
mer än iagh honom badh. 

Ty skemme sigh Till licka, 
fienderna och wicka, 
förskräckie sigh Thär till, 
-wändhe huar mäd sin macka, 
mäd skam och blygdh tillbacka, 
gudh thet så hafva well. 

«Åtog Finis Endhe. 

65. 

Ach hiartans sorgh och träncktan stor, 
mit hiarta bekiömras fast, 

then kiärleck som i mit hiarta boor, 
vill ini' vthsäia mädh hast, 
Thät Ar en hiartans vän för wist, 
som iag älskar vthan list, 
ther till hielp herre christ. 

84 	 Trohet Är min högre handh, 
then sträckier iag til tigh, 
thet sägher iag på saning min, 
och svärgh vppå min gudh, 
mit eghet lif, när iag tigh ser, 
thet frögdhar sigh och hiartat leer, 
förgåt hon mig beter. 

Thet kom aldrig i mit sin, 
Att älska noghen wän, 
thet sägher iagh på saningh min, 
för vthan tigh allen, 
itt trofast hiarta iag altidh bär, 

10 
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thet vet och • tror min hiartans kiär, 
huat hun Är fiär eller när. 

När i för nemme min kiärleek stor, 
lather mig ighen förstå, 
then kiärleck i edher hiarta boor, 
at iagh thet vetha får, 
edher velie god och trogna sin, 
skall iag vthi mit hiartans skrin, 
for vara och gömma in. 

Häl' mäd vil iag beslutha så, 
thenne enfaldighe sång, 
min hiartans klär i veta må, 
at tiden giörs mig lång, 
Ade Ade förgätt ey mig, 
thet giör iag q heller tigh 
för brester hiartat i migh. 

vacog Finis Ende. 

66. 
1 	Blandh tistel mon vp gåå, 

en ört mäd liufligh lucktan, 
then iag väll prisa må, 
ther växer boss, 
en ädhel ross, 
then och drifver sin koss, 
tistel och törnegren, 
mäd sine kraft och dygdher, 
såsom och klare sken. 

2 	Then ört' är dygdhe rick, 
så och then rosen väna, 

1  Hdskr. ort. 

[84 b] 
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fåå äre thessom lick, 
så from och godb, 
i sinne och modh, 
så och aff ädhel blodh, 
vändligh i tall och ordb, 

85 	 väll then sådana roser, 
bekommer till sit bordh. 

Endoch tisthel mädh fart, 
vill them offtast förquäfia, 
thet har dock inghen Art, 
vthan mäd dygdh, 
och hiartans frygd, 
nedh lägia them till blygd, 
the blomstrass och mäd frygdh, 
tu l slicka örther sköne, 
står alt mit hiarta bögdt. 

Fast the Än öffuervåll, 
aff tistel och törne lidha, 
så och then vinner kåll, 
theras anlop, 
taga the vp, 
vthi itt stadigt hop, 
the mena thet och så, 
mäd tidhen öffuer vinna, 
och sedhan -glädhie fåå. 

Adhe sniöhuithe ross, 
så och tu ört så (grö) gröne, 
gudh vare edher hoss, 
en vngher man 
i edher fangn 
önskar iag nu för san, 
doch lick väl icke så, 
i mig ther mäd för gathen, 
och slät af himlat slåå. 

Amen. 

3 

4 
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67. 

Aff hiartans trofast grund, 
hafuer iag mig vt valt, 

en jungfru skönn och vngh, 
tu henne Är, 
all min begär, 
bådhe fiärran och när, 
hun f'rögdar mig altidh, 
huu skall min eghen blifva, 
frå nu och til evig tidh. 

Nu herre hör min sack, 
om iag är hoss tig bönhörd 
haf ther mäd ey fördragh, 
ty tu väl vet, 
all min beskett, 
boss tig är alt beret, 
thet står alt i tin håndh, 
är hun mig aff tig beskärat 2, 
vicker hun q från min håndh. 

per af iag trösther mig, 
och alt mit hiarta böjer, 
til edher mild al flit, 
edher lyfthe iag vet, 
thet är nu sket, 
som iag hafuer 3  begärt, 
min lit til edher Är, 
hoas edher mit lif at enda, 
står all min hiartans begär. 

Hdskr. bön hörd. 
Hdskr. besk arat. 
Kustod hafver. 

2 

3 

[85b) 

86 
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[86b 

Rent hiarta iag bekom, 
then stun iag edhert lyfthe, 
och lofven förekom, 
stor glädhe iag bar, 
ehuar iag war, 
mit hiarta f'rögdas thär aff, 
thet iag och altidh gör, 
hoss edher iag förmodhar, 
alt gott så nu som föör, 

En är än nu min bön, 
i edher aldri af vendhen, 
frå mig min iungfru sköön, 
iag bedher än, 
min bästhe vän, 
iag edher thet samma ighen, 
bevisa och göra vill, 
så lenghe gudh mig helsan, 
och lifvet spar ther tu. 

Ade min hästhe vän, 
iag edher gudh befaler, 
giör mig thet samma ighen, 
mång tusan god nat, 
min högste skat, 
tag thetta ey tu l för acht, 
nu och i allan tid, 
af edher ing förmodar, 
i svicken aldri mig. 

Finis Ende. 
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68. 

it hiarta är bedröfvat hart, 
thet våller tu allena, 

nåst gudh tu mig förloss[a] kan, 
och migh vthaff min vånda, 
thet voller thet som förre är sagt, 
iag elskar tigh aff all min acht, 
iag elskar tig för alle. 

2 	För alle the meneskor på verden boo, 
så månghe som the Are, 
så lefver han icke som iag vell troo, 
för tig min hiartans kiä,ra, 
förgäther tu mig, så för glömmer gudh tigh, 
thet skall jag bedha innerligh 
aff hiarta hugh och sinne. 

3 	0111 mig velle bedja en konungz son, 
så velle iag honom försvärja, 
så täncker iag ther emot ighen, 
en annan',  skulle tå så varda 
män nu hafuer tu ey gort thet siälf, 
som tu aff en annan halva vell, 
tin falskhet hafuer iag för nummet. 

4 	Thina tanckar må vara vthan tuifvel, 
at tu bekommer then ricke 
män rickedommar fins ey hoss mig, 
för äran iag inghen vd l vicka, 
goss och peninghar kan man väll fåå, 
tel äran står all min åtrå, 
ty äran går för alle. 

1) HcIskr. annon; kanske för annor. 
Sv. landsm. Bih. 

87 

16 

#Y,s. 
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Enar  kan en annor till villie vara, 
för falske klafarens tunga, 
theras tungha är huassare än pilar, 
the kunne så mångheu beliugha, 
herre gudh gifve the klafare få skam, 
som bära theras bref så illa fram, 
gud mig för them bevare. 

[87 b] 	jagh tackar tigh aff hiartans grund, 
iag elskar tig för alle, 
in lengher ju kiärare i allan stund, 
så monde tu mig bäst befala, 
förlather tu mig så elendelig, 
rät aldri öffuer gifver iag tig 
så lenghe iag må lefva. 

Nu är iag som the dufver små, 
som sin macka bort meste, 
the lefva i fänghelse och stor åtrå, 
i glädhe the sig q vela lysta, 
så lenghe skall mit hiarta beholla sig, 
thel thess iag mäd äran bekommer tig, 
gud gifve thet sker mäd thet första. 

Finis Ende. 

691  

hristus som himmel och iordh hafuer skapt, 
han lathe mig aldri blifva förtapt, 

Att iag på thenne verdeness öö, 
må hafva troon och gått samvet 2  när iag skall döö, 
christ lathe thet altid skee, 
christ .* 

Här vidtar nytt bläck. 
Tidskr. sam vet. 

5 
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1 	Lööff och gräss thet står full väll, 
om missommers tidh mäd full gäåt skäll, 
alt så giör itt troghet hiarta i nödh, 
ther före man fächtar in till sin dödh, 
christ lathe thet altidh skee, 
christ lathe thet altidh skee. 

2 	När som ing hörer then harpan klingha, 
aff lust och glädhie mit hiarta monde springha, 
nu och så huar enaåthe dagh, 
nu och så huar enasthe dagh, 
christ late thet altidh skee. 
christ lathe thet altidh skee. 

ze2.cog Finis 

70. 

c:ragh stodh migh vp en morgon, 
vppå så lönligh stadh, 

lag hördhe så ynckeligh klagha, 
huru en iungfru badh, 
hun badh sin kiärast godhe wän, 
han velle i frå henne dragha, 
och aldri komma ighen. 

Hun spordhe honom till mäd guide 
så innerlig var hennass lått, 
om vy skolle samman blifva, 
heller enderligha skelias Ått, 
hun vello thet nödiat see, 
ty bad hun honom så gärna, 
förlossa sin hiartans wee. 

1 

2 
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[88 bl 

1) 1 slutet på en rad, hvarpå badh upprepas i början af nästa. 
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JJun drogh honom till thet minne, 
thet han till förne hadhe sagt, 
och strafva hans lösa sinne, 
at han ther på skulle gifva acht, 
hun ville thet hafva fast, 
hui han hafuer henne trolofvat, 
och lefva vthan skam och last. 

Iluar Är then stora kiärleck, 
i hafve till mig i troo, 
mig synthes tu var så herligh, 
ty lyste mig mäd tigh boo, 
nu hafuer tu svecket mig, 
thet går aldri af mit hiarta, 
huru iag hafuer elskat tig. 

89 	 Min villie må sig så stella, 
iag skall aff landhet fly, 
och öffuer gifva edher mäd allo, 
och dragha aff land och by, 
stor angest går mig vppå, 
höre i min stolss jungfru, 
vart tall thet endass såå. 

Tinat går tigh till sinnet, 
heller huy lenghess tigh så, 
och låther tu mig blifva allena, 
stor angest går migh vppå, 
blifver en When tidh, 
tienstachtig och ganska kiärli, 
vill iag bevisa tigh. 

Ach min hiartans kiära, 
thet kan inghalunda skee, 
om vy skole samman blifva, 
så hafve vy sorg och vee, 
ther mäd tå skelies vy ått 

får, 	 n 

3 

4 

5 

6 

7 
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om edher goss for skringrass, 
så hafve i sorg och grååt. 

8 
	Skall thet så endeligh vara, 

at tu skall fly aff landh, 
då vill iag mäd tigh fara, 
ehurv oss går i hånd 
antingan illa eller väll, 
vill tu mig thet för mena, 
giör tu mig stor oskäll'. 

9 
	 thören thet q astunda, 

thet Edher hugh faller vppå, 
thet kan doch ingha lunda, 
eftther edher villie gåå, 
i räcken mig edher hånd, 
hafve tack för.edher godhe villie, 
gudh löse vårt sorghe bånd. 

lo 	Månge stycke i bäre förre, 
Som tu tig mäd hielpa vill, 
som iag icke vill höra, 
heller giärna lydha till, 
i lathe mig när edher blifva, 
så vill iag mäd edher fara, 
.så förlösse J all min guide. 

11 
	Tencke på min hiartans kiära, 

om thet så ginghe till, 
thet våre oss stor oära, 
at bedrifva så fåfängt spell, 
som komme oss bådhe till skam, 
om vy skolle så ått skillias, 
så sloppe vy aldrigh fram. 

1) Ildskr. 0 8käll (på två rader). 

[89 bl 

90 
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Thet folck skulle oss så quälia 	 12 
och göra oss så mycket bång, 
skulle man så sin ära sälja, 
thet vore stor hiartans sorgh, 
min vän J hafve thet fördragh, 
bådhe edher och edher frändher, 
vare thet till itt 2  behagh. 

Skona titt godha ryckte, 
thet tigh böör hafva kiärt, 
och skam skall man förtrycka, 
ty thet Är mycket werdh, 
iag bedher i thetta sin, 
om vy skole Åt skelias, 
så vachta wäll Äran tin. 

13 

}hr här then samme kiärleck, 	 14 
som i hafve migh till sagth, 
att oss skulle inghen Att skelia, 

[901)] 
	vthan dödhen mäd sin krafft, 

wee mig then sorghe stund, 
iagh skulle så blifva bedraghen, 
vtaff thin list och fund, 

Nu vill iagh mig i dödhen skynda, 	 15 
och skynda mig mäd all hast, 
och skillia mig vedh then mödha, 
then mig quelier3  så fast, 
iag bedher för vthan falst, 
At i mäd then rödha brånd, 
vele skelia mit hufve frå halss. 

Lather aff edher yncke klagba, 	 16 
edher ynckelig sorg och [g]ga, 
och törcken edher hiartans tårar 
och få edher en annan lått, 

Hdskr. .qualia. 
Ursprungligen skrifvet ey till, rättadt till till itt. 
Hdskr. möjligen quilier, 
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thet kan doch lithet förslå, 
then svän finss wäll i verdhen, 
som lösa kan edher Åtrå. 

17 	Vee mig then stund och timme, 
thet iag fick tigh så kiär 
nu vet iag och kan besinna, 
och marckia hoo tu Är, 
thet iag hadhe Aldri trott, 
then suän Är q i werdhen till, 
som migh kan noghen bott. 

18 	Villen i öffuer wägha, 
edher brest så wäll som min, 
så monde edher icke så tuingha, 
att skyla edher sin, 
i mädhan i för vthan skäll, 
talen och begären 2  
här mäd i faren vä113. 

19 	 Thetta och annat mera, 
thet långt vora 4  talat om, 
kan iag i sanning förnimma, 
i tbenna timme och stund, 
ther mäd the skeldes ått, 
han drogh bort mäd 5  sorgher 
och han stodh ighen mäd gråt 

20 	 Thet är nu thet iag menar, 
och wäll besinna kan, 
att elskogh mäd sina grenar, 
fördrifver så monghen man, 
han Är en gäst så hedsk, 
iförstone Är ban söther, 
vedh endhen ganska besk. 

Hdskr. svänfinss. 
Efter detta ord i hdskr. ett eller två ord öfverstrukna. 
Hdskr. vall. 
Kanske vara. 

bortmäd. 

 
 
 
 

å) 

91 
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Thet första han begynnar, 	 21 
tå må väll huar man see, 
när han begynnar tuingha, 
gör han bådhe sorg och wee, 
thet Är hanss största dygdh, 
så mongen stolss iungfru, 
hafuer kommit på skam och blygdh. 

«Åtog Ende, 

71. 

r.J hrist giffve mig lyckan till gå, 
then iagh aff hiartat menar, 

thess lickass i min wän och så, 
then iag aff hiartat röner, 
o gudh 2  som meniskan hafuer kiär, 
och war oss altid bådhe (altidh) när, 
och hielpe then elende. 

Erlig och from Är baste rickdom, 
92 	 then vy aff hiartat Åkalle, 

gudh hielper oss west om Wi thet troo, 
och hielper bäst för alla, 
när wy säthe wår troo ther till, 
är han oss bådhe godh och mill, 
och hielper all bedröffvadhe hiarta. 

Så vett iag inghen annan råd, 
wara oss bäther på fardhe, 
än wy vele följa vart gamla vpsått, 

3 

Hdskr. thess s licka88, 
2) Hdskr. ogudh, 

1 

2 
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haffva huar andra i hiartat kiäre, 
thin öghon är som en rubin, 
then man pläger lägia mäd gull i skrin, 

4 blan andra Ädheligh stena. 

Biartans träncktan och ängslan svår, 
hafuer mit hiarta slaghit, 
thet slår mig tu l dödz och så till iordh, 
thet hafva mina oväner vållet, 
iag hoppass till gudh thet skall gåå fram, 
när mina oväner komma på skam, 
som thetta och alt annat hafva vållat. 

weAcog Finis. 

72. 

agh stodh vp en morghen såå hemligh, 
iag hördhe en röst så gräselig, 

han monde så ynckelig klagha, 
we mig arma kreatur, 

huru stor tå Är min plågha. 

Min iemmer Är större än nogen wet, 
min pina han är både ckåll och het, 
som iag för synden skall lidha, 
som iag gud hafuer förtörnat mäd, 
mig till stor sorg och quidhe. 

Min synd Är bådhe mycken och stor, 
ve iag noghen tidh kom till jord, 

lag kan thet nu besinna, 
hoo will mig wisa then rätte man, 
filer iag må trösten finna. 

[92b] 

, 
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Som iag then röst nu hörde vppå, 
iag mig ther hädan monde gåå, 
then sacken at för höra, 
hur före then arma menniska, 
monde sig så svåra kiära. 

93 	 När iagh nu kom till then samme stadh, 
så sat en meniska ther och badh, 
hun grät så ynekeligha, 
och jämra sig öffuer sin stora nödh, 
så svåra ynckeligha. 

Jag sadhe huat våller tigh arme man, 
at tu icke aff låtha kan, 
att gråtha och så klaglin, 
thu säg thet mig och döll thet ey, 
huat är tin sorg och plågha. 

Huat kan iag säja vth aff min nödh, 	 7 
ty mig står före en evigh dödh, 
för syndhen iag hafuer bedrefvet, 
o we mig arme vsle man, 
hare illa hafuer iag lefvet, 

Ther näst mit samvit tuingar mig så, 	 8 
aff synder både stora och små, 
iag kan them q quit blifva, 
gud gifve iag hadhe så godh en wän, 
som mig godh råd ville giffva, 

Jag hafuer varit hoss påven i rom, 
[93bl 	Jag war fast varre iag igen kom, 

han wiste mig wäglien vrånge, 
fast heller motte man hemma varit, 
än dragha then veighen långe. 

9 

1) Ildskr. vaghen. 
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l o 	jag war och hoss then helige graf, 
ther näst och så till svinagar, 
och andre städher flere, 
iag vth rätta q annat ther mäd 
än mina synder förmera. 

11 
	 ju mera iag mig mäd sådan ting, 

bemöda och mäd 2  min eghen gerning, 
at wela fyllist göra, 
thess verre och mit samvet blef, 
welle migh till fördömmelse föra. 

12 	 jag sade till honom tu 3  hör väll till, 
iag tig then rätte man visa will, 
som tig kan trösten giffwa, 
Jesvss christ then samme Ar, 
som gifver lifvet allena. 

13 	 Jag haffver wäll hört noghet ther om, 
iag hörde en annan lärdom, 
iag skulle thet siälf förtjäna, 
eller igönom en .annan patron, 
för varfva ricket allena, 

14 	 Then samme patron Är iesus christ, 
som ledh dödhen för oss wist, 
halp oss aff satans ricke, 
och inghen annan ehoo han Är, 
fins wara hanss licke. 

15 	 Jag vill mig gifva till iesvm christ 
tro han Är min salighet wist, 
han will mig q för låtha, 
giff råd giff rådh o iesu christ, 
vth hielp mig aff min våndha. 

mäd skrifvet öfver raden. 
Hdskr. och mäd och mäd. 
tu skrifvet öfver raden, 

94 
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Ja giärna will iag nu hielpa tigh 	 16 
män hui bleff tu så lenghe frå mig, 
thet monde mig svåra förtryta, 
kom hitt kom hitt tu vsle man, 
mina nådher skalt tu njuta, 

Thins ögons tårar och ynckelig gråt, 	 17 
will iagh aff strycka och törcka bort, 
till inthet vill iag thet giöra,. 
och gifva tig sedhan alt thet iag hafuer, 
i lifvit wil iag tig in föra. 

Finis Ende. 

73. 

Från gudh 	iagh ey skelias, 
	 ty han skelis ey från mig, 
ledh mig effter tin wilie, •  
ifrån min wille stigh, 
han räcker till mig sin hand, 
både om afftou och morgon, 
will han mig wäll försörja, 
wällsigna mit kall och stånd. 

1 

När menisklig hielp och nåde, 
plat vthe och borte är', 
tå hielper gud i wåde, 
then honom haffuer kiär, 
friar mig från synd och last, 
frelser i nöd och fara, 
at iag må trygher wara, 
thet tror iag vist och fast. 

1) Tidskr. har ett komma äfven före är. 
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3 
	 jagb will altid för trösta, 

på honom i min sorg, 
ty han vet wäll mit bästa, 
och är min faste borg, 
mit lif min ande och siäll, 
till honom allena jag sätter, 
mina sacker han vth rätter, 
och mig bewarar wäll. 

Altidh skall man honom loffva, 
både niäd hjärta och röst, 
tär wy vacke eller soffwe, 
är han wår hielp och tröst, 
then stund är salig för Avist, 
then wy på gud täncke, 
oss q i synden säncke, 
hielp oss herre iesu christ, 

När wärden skall förbrenna, 
mäd all sit pråll och prack[t], 
alt gåt skall tå försvinna, 
sampt herlighet 1  och macht, 
när wy aff somne här, 
varde wy mäd iord betäckte, 
och aff gud vp väckte 
när wy hafv[e] huilat ther. 

Siälen blifver wäll för varat, 
fört vtbi abraharns skött, 
lifvet varder 2  för klarat, 
och vthan synd vårt kiött, 
ganska herlighet och klart, 
gudz barn arffvinghar kiäre, 
lät tig icke förfeira, 
för satans list och art. 

Finis 

Hdskr. berlig het. 
Hdskr. snarast -or eller -ar. 

) 
2) 

95 
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74. 

Christe min vngdoms enda Tröst, 
på tig iag tnigh förlithar, 

Ty kommer iag mäd ödmiuckhet, 
mäd bönen mig beflitar, 
förlått mig all min vngdomz fel!, 
din nåd tu mig förlänar, 
strafva mig icke i huat deell, 
som ing emott tig förtienar. 

146 

1 

2 

o gudh som mig bevarat har, 
J från then första stunden, 
som iag till verldenne födher war, 
lätt mig o gud begrunda, 
min vselhet och stora nöd, 
Att iag Är stofft och aska, 
Att iag då moste aff thenna öö, 
När dödhen mig förraskar. 

på gud Är bäst förlåta sig, 
som på itt stadigt annckar, 
J nöd kan han bäst frelsa mig, 
vnndt mig thz hafva i tanckar, 
iag bedher tig aff hiartans grundh, 
Att tu min böön vptager, 

96 

	

	 Att prisa tigh medh hiarta och mun, 
så går mig wäll i hendher. 

3 

4 
Huatt kan en vngdom bätre stää, 
An gud för ögon stella, 
han kan wäll frelsa nöd ifråån, 
Ehuru thet må gella, 
thet holler iag mig stadigt wedh, 
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och tuiflar inga binda, 
att thet nu väll går när gud vill, 
fast menneskor 

rdwg 

75. 
1 Begynna vell iagh att prisa, 

tig fader i himmelz tron, 
och Jesvm christum thesslickas, 
min enda frelserman, 
och gud then helghe Ande, 
som År min tröster man, 
i all min nöd och vånde, 
som mig kan komma till hand. 

2 
	 ättferdighe gud och herre, 

hör min bedröfvade röst, 
och drög icke så lenghe, 
sänt mig tin hielp och tröst, 
ty iag fast effter tig längtar, 
som en hiort effter watnet rena, 
och möcket effter tig träncktar, 
och Åstundar tin hielp Allena. 

3 
	I alla werdenez tider, 

hafuer man ey förstått, 
noglion mäd alvar bedia, 
och ohulpen ifrå tig gått, 
hui skulle iag warda then förste, 
som tu förskivtha will, 
effter iag mild trona beder, 
och aff hiartatt lither tig till. 

[9613] 
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Tina nåde lätt mig finna, 	 4 
then iag fast effter trår, 
och hielp aff thenna pina, 
för tia blodige såår, 
ty iag mäd tårar klagar, 
min svaghet Är så stor, 
att iag icke orckar dragha, 
then svårda börda och oock. 

Herre se till mina hiertans tåra, 
som begärar tina nåd 
som tu såg till maria, 
ther hun ved tina fötter låg, 
och som tu petruss tröstade, 
när han försaeka tig, 
och som tu röfvaren frögdade, 
så giör 1  nu nåd mäd mig. 

5 

97 	 Aff hiartat iag nu beder, 
tigh som bäst wet min nöd, 
Att tu mig wille regera, 
för iesu christhi dödh, 
mit hiarta och alla mina Tancka, 
motte wara in på tig stält, 
mit anslag och alla mina sakher, 
i tina hender befält, 

All werzlig prackt och Ära, 
lickt en naturlig sång, 
then snarliga försvinner, 
och kommer som en luthe klang, 
o Att iag kunde betrackt[a], 
och hafva min saek J acht, 
och lätha thenna werden fara, 
mäd sit fåfängelig pracht. 

Hdskr. sågiör. 

6 

7 

4;2,2 	 , 	 2'6 
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8 	När iag mäd flit betencker, 
min iennmer och elendz tid, 
så må iag then väll nämna, 
en häftig kamp och strid, 
ty beder iag tig o herre, 
vth rusta mig mäd kraftt, 
att iag rnotte säger winna, 
emott all helvetz mackt. 

	

9 	Dv tig en fader kallar, 
all nåd och barmhertighet 1, 
dock svaga och blödige alle, 
för saning iag thet wet, 
tv vill them tröst bevisa, 
som hoppass allena på tig 
effter the på thenne werden, 
ingen gläde förvänta 2  sig. 

lo Hvi will iag dock så guida, 
rör tirning sorg och nöd, 
ty iag är doch tin eghen, 
ehuat iag lefver eller dör, 
som tu hafuer mäd tin pina, 
och dyrebäre blood, 
åtherlöst aff synder mina, 
ty will iag dragha titt oock. 

	

11 
	En evig frögd och gläde, 

hafuer tu them beskärt, 
som sit korss tålig 3  bära, 
och achta alt för flärd, 
huat werden mönde inskencka, 
Anfäcktning korss eller nöd, 
när wy allena oss tröste, 
wed iesu christi döödh. 

Hdskr. barm hertighet. 
Hdskr. förvanta. 
Hdskr. korsstålig. 

Sv. landarm. Bih. iI. 	 17 

[97 b] 
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Rättwise fader och herre, 
'tu Är min högsta tröst, 
än-  dock tu mig nu frestar, 
iag blifver doch snart förlöst, 
alt effter tin nådige ville, 
så låt tå alting skee, 
huat lag ther öfver skall lida, 
bedröfvelse sörg eller vee. 

98 	Så will iag nu besluta, 
och troo titt löffte fast, 
att tu mig icke bort skivther, 
för noghen synd eller last, 
ty tu hafver öffuer vonnet, 
och trått vnder tin foott, 
Alle helvetz rnackt och fvnder, 
huat oss står emoott. 

Döödhen will mäd oss skämpta, 
och klappar vppå wår döör, 
vth sender sina strålar och skäckter, 
och warnar oss ther föör, 
wy skole wår sack wäll betrackta, 
i werden ey säck er boo, 
om wY vele salighe varda, 
och fåå en evigh roo, 

0 herre lär mig besinna, 
och flitight tencka wppå, 
Att thenna tid snart för svinner, 
och iag skall här ifråå, 
och till then frögd och Ära, 
som oförgenghelig Är, 
ther iag fåår vyrda och tiena, 
min herre och frelsare klär. 

Tröst mig mäd tin Ande, 
hugsvala mig mäd tin nåd, 
lät mig i troon fast stånda, 

12 

13 

14 

15 

16 
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ehuat mig kommer vppå, 
när min förnufft q minner, 
min öron ey höra må, 
min syn och så för svinner, 
min siäll annamma tå, 

17 	 Herre vthi tina hender, 
som mig hafver åther löst, 
när tu på kårset hengde, 
kom oss till hielp och tröst 
hafuer tu mig förvarfvat, 
giönom tin pina och död, 
att iag skall saligheten arfva, 
ey (ey) smacka helvetss glöd, 

18 	 Effther döden iag förventer, 
en ovthseghelig frögd, 
then ingens hiarta kan tenekal  
och inthe öra hafuer hört, 
wy skole iblan gudz englar, 
i huita kläder ståå, 
hoo vell sig icke frögda, 
och mäd stor hiartans Åtråå. 

19 	 Rätt ärones herre förventa, 
som kommer mäd rätt och lag, 
och vill alle meniskor dömma, 
efter sin nåde och behag, 
the fromme vill han bevara, 
i gläde evinnerlig, 
the onde skola neder fara, 
och pinass till evigh tid. 

«Åtog Finis Ende 

Bröms Gyllen Märs. 

[98 b] 
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76. 

	

99 	-H
er pädar han sitter öffver brede bord, 

han kunde både diekta och marckia, 
fru margreta går på frustu gulff, 
så svåra hendas hiarta monde warckia, 
min herre hafver gifvit mig orloff. 

Her pedar han sitter öffwer brede bord, 	 2 
han löste både diekta och rimma, 
fru tnargreta gångar både till och frå, 
så svara hennass ögon 2  monde rinna, 
min herre hafuer . giffvit mig orloff. 

Jag haffver mig en ödegård planteratt, 	 3 
mäd rosel:  och så mäd lelior, 
och ther Är wäxet ograss i bland 
som Är både tistel och torne, 
m. h. h. g. 

Jag haffver mig en ödegård planteratt, 
mäd örter och så ädel mynte, 
och ther Är wäxet ograss i bland, 
som Är både tistel och klinte. 

Här Är en Wort - i haghen van, 
han gångar mig Alt för när, 
han plåckar wthaff the roser små, 
som stå i mit hiarta så kiär, 
min herre hafuer gifvit mig orloff. 

	

[99 b] 	Här Är en hiort i vår haghe wan, 	 6 
han bläder fast mer Än iagh will hafva, 
Kustod herr. 
Hdskr. ogon. 
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om han wänder 1  icke snart igen, 
så ståndar hanss lif i stor fara, 

	

7 	Aldrigh hengher Äplet så högtt vti thrä, 
thet stundar till jorden Att falla, 
huilcken som blifver svecken aff sin fvltro vän, 
han blifver och svecken mäd allo. 
ni. Ii. h. g. M. 0. 

Frv rnargreta sitter öffver brede bord, 
hun niarcker så väll hanss ord, 
så litit huu Äther, så lititt hun dricker, 
så snart gångar hun från bord. 
m. h. h. g. ni. o. 

	

9 	Min fader gaff mig the gångare säx, 
och fän] förgylla karmar, 
i låte 2  mig en Att rida på, 
the frugher pläghar inthe gånga. 
ni. h. h. g. m. o. 

	

io 	Thet war sköne fru rnargreta, 
hun rider sig wnder öö, 
thet will iag för sanning säia, 
Aff sorgen matte hun döö. 
Min herre hafuer gifvit mig orloff. 

'råm; Finis Ende. 

Hdskr. wander. 
2) Hdskr. låle. 
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77. 

100 	F
en ..Karll han drömmer en dröm om natt 

	 sängan ther han låå, 
alt huru han skulle then stolz jungfru 1, 
wthur klosteret fåå, 
mäd iag sofver allena. 

Arla war thet om morgonen, 	 2 
han går för sin moder att ståå, 
min kiära moder lären mig (råd) rådh, 
huru iag skall then stolz jungfru fåå, 
mäd iag sofver 

Giör nu tig sjukan 	 3 
du läg tig neder på båår, 
tu lätt ingen i werden weta, 
att (lifvit) tu skalt lifvit fåå. 
mäd iag sofver allena 

Tu lätt aldrigh ingen i verden vetha, 	 4 
att lifvit i tig Är, 
för vthan fin lelle små dräng, 
som maten till tig bäär. 
M. J. s. A. 

Till klosteret gångar then lille små dräng, 	 5 
var klädt i kiortelen röö, 
löster edher jungfru i 2  wacka gåå, 
och wacka öffuer harr karlz döödh, 
mäd iag soffver allena. 

Hdskr. iung i slutet af en rad, fru  i början af nästa. 
2) Efter detta ord ett par bokstäfver utsuddade. 
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6 	 jungfrun gångar för sin moder Att ståå, 	[100 bl 
var kläd i skarlackan röö, 
kära moder låfve mig i wacka gåå, 
och vacka härr karlz döödh. 
mäd iag sofver allena. 

Gack nu om tu gångha will, 
inte loffvar iag tig, 
när tu kommer titt här karl han Är, 
så vackta ban svecker tigh, 
Mäd iag sofver. 

Jungfrun gångar till hoffdegiärd, 
hun beder för här karlz siäll, 
mädan tu wast i werden till, 
så wnde tu mig wäll. 
M. J. s. 

	

9 	jungfrun gångar Till hans fötter, 
hun löffter vnder lin, 
råde sud fader i himmelreck, 
här År icke lifvit wthi. 
Mäd Jag. 

	

10 	jungfrun går Åt dörren wtt, 
hun bjuder them Alle godh natt, 
wp sattes licket på förgYltt bår, 
min jungfru hu y gåå i så brått. 
mäd iag soffver allena. 

	

11 	Bären wth thenna bäncker, 
J beiren1  vth thenna båår, 
J skolen soffva hoss oss i natt, 
allt som kiäraste wåår, 
mäd iag soffver allena. 

101 

12 	Vthe stodhe the kloster nunner 
läste the i boock, 

IIdskr. baren. 

7 

8 
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thet war west en gudz enghel, 
som thenne vår söster tock, 
mäd iag sofver allena. 

[101 b] 

Vthe stodhe the kloster iungfrugher, 
tänckte 1  the så ved sigh, 
geffve gud fader i himmelreck, 
Att engelen toghe så mig. 
mäd iagh soffver allena. 

z.e2,cog Finis Ende. 

78. 

Alla då sitta the kongens hoffmen, 
vth öffver thet breda bord, 

för vthan orm vngher sven, 
han satt nedass ved bord, 
mäd skoghen ståndar i blomster. 

Thet war hoghe ben resar, 
han dricker raiöd aff horn, 
huatt Är thet för en yngling, 
som hafuer the store Ord. 
mäd skogen stånd. 

Jag Är ingen yngling, 
för dy du mig så kalla, 
min fader han het kong sefred, 
och monde i bergit falla. 
m. s. st. 

Thet lidher så fast ått afftonen, 
the leda sina hbista 2  till backe, 
thet war orm vngher svän, 
han lyster sin fader Att wacka. 
m. s. stånd. 

13 

2 

3 

4 

i) Hdskr. tanckte. 
2) Hdskr, hasta. 
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Thet var orm vngher svän, 
begynte till Att kalla, 
thet rimnar mur och malmesten, 
och så the harde halle. 

6 
	 Thett war orm vngersvän, 

han begynte till Att rysta, 
thet riemnar 1  mur och malmesten, 
och fughelen faller aff queste, 
mäd sko: 

7 
	 Huem Är thett mig 2  wäcker 

huem är thett mig kallar, 
mädan iag icke soffwa fåår, 
vnder the harde hallar. 
mäd skogen stånd. 

8 
	 Thet Är iag orm vnger sven, 

kiäre sonen tio, 
huat fattass tig nu sölfver 3  eller gull, 
eller thet klara win. 
m. s. s. i. b. 

9 
Mig fattass inte sölff eller gull, 
q heller thet klara win, 
men vilt tu låna 4  mig bortingen 
och vinna så vänt itt wiff 
mäd skogen st. 

10 	eInthe får tu aff bortingen, • 
och winna så wän en möö, 
vthan tu dragher på resarenss land, 
och hämnass  5  tin faders dööd, 
m. sk. st. 

Synbarligen först skrifvot ri, därefter i utsuddadt och e skrifvet 
bredvid. 

Efter detta ord ett par bokstäfver utsuddade. 
Hdskr. solfver. 
Detta och föregående ord sammanskrifna. 
tidskr. hamnass. 

102 
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Thet war kong sefrid, 	 11 
han skött 1  honom bortingen emott, 
så bleff han stoor och mannastarek, 
och kiämpar folie honom till foott, 

Thet war orm vngersvän, 	 12 
han rider i rosen lund, 
ther motte han hoghe ben resar 
vthi then samma stund 
mäd skoghen ståndar i blomster. 

Ilöre tu orm vngher sven, 	 13 
huat iag segher för tig, 
och vest tu noghet aff bortinghen, 
tu döll thet inthe för mig, 
mäd sko: stå: 

jnthe wet lag aff bortingen, 	 14 
thet segher lag för tig, 
min fadher lian monde i bergit vara 
han hade bortingen mäd sig, 
mäd skoghen standar i blomster. 

reAtog Finis Ende. 

gud oss sin nåde sende. 
Bröms Gyllen märs. 

Hdskr. sefrid han skött, (i slutet af en rad). 
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79. 

Thett war wäll siw och siwsens tiughe, 	[102 b] 
	 ther the rida vtt för halle, 
och när the komme till bortingens borg, 
tå slogho the vtt sin sölke kiäller, 
thett dundrar wnder raske hoffmen, 
ther the wtt rida. 

K ongen står i hogha lofft, 
han ser sig vthi marcke, 
huatt föra the hoffmen vthi sin skölld, 
eller hui rida the så starcke, 
T. d. w. r. 

Thet skrifz vthi therass förste sköld, 
ett läion och en brånd, 
och kronan vthaff thet röda 1  gul, 
thet war kong dirickz sköldernarcke, 
t. d. w. r. h. t. t. v. r. 

Thet skrifs vthi therass andra sköld, 
en pil och han Är huit 
ther förer brant vart nilzferlingz son, 
på kiämpar tör han icke litta, 
thet dundrar vnder raske hofmen 
ther the vt rida. 

Thet skrifz i therass tredje skiöld, 	 103 
en hammar och en tång, 
thet förer vidrick welan son, 
han bad slå och ey taga till fånga. 

Thet skrifz i therass fiärde skiöl, 
6 	tuå för gylta spåra, 

3) Ildskr. roda. 

2 

4 

5 
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thet förer vnge bom morlom, 
han rider i marcken före, 
thet d. w. r h. t. 

Thet skrifz i therass fämpte skiöld, 
ett svärd för velan vick, 
och huar han rider i marcken vtt, 
för kiärnpar bar han priss, 

Thet skrifz i therass sättie skiöld, 
en orm och han Är röd, 
thet förer vnge holgiärd dansk, 
som slår så mongen till dööd. 
t d v. r. 

Thet skrifz i therass sivnde skiöld 
en falk och han Är huit, 
thet förer sivor snaren sven, 
för han lyster altid ått kry. 
t. d. w. r. 

Thet skrifz i thet åttende skiöld 
en kiällare aff kopar, 
thet förer munck her alfver, 
han strider mott bortingens borg. 
thet dundrar vnder raske hoffmen. 

[103 b] 	Thet skrifves i thett nionde sköld, 
tuå stållstånger 1 i så starcke, 
thet förer hellevan håkesån, 
thet var hansa skölde marcke. 
t. d. 

Thet skrifves i thet tionde sköld, 
en fedla och en boghe, 
thet förer marckuz speleman, 
han bad dricka och aldri soffva. 
t. d w. r. 

Eldskr. Ståll stånger. 

7 

9 

10 

11 

12 
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13 	Thet skrifves i thet elloffte skiöld, 
en guldorm 1  vthi en länekia, 
then förer mester hillebrånd, 
för kiämpar tor han väll skiänckia, 
thet d. w. r. h. t. the. v. 

14 	Thet skrifves i thet tolfte skiöld, 
ett förgyllande rnarcke, 
thet förer mäster kong dirick, 
thet var hanss sköldemarcke 2, 

15 	Thet war sivor snaren sven, 
han knapar på tavelbord mäd leste, 
och huilcken tor dusten mott mig rida, 
diet giäller bäggess wara hästar, 
t. d. w. 

16 	Och så kasta the mäd tarningar 
the tarningar stuneko så vida, 
och tarningen fall på hommor lom, 
han skulle mott sivor rida 
t. d. w. r. h. t t. v. 

17 	Thet war vnge hommorlym 3, 	 104 
han sveper sitt hoffvit i skin, 
och så går han i hoga lofft, 
för vidriek velan son in, 
t. d. v. r. b. t. t. v. r. 

18 	J sitten här vidrick velan son, 
och dileken både miöd och win, 
och will tu lana mig skiömlingen i (lag, 
så 4  länge iag dusten rider 

19 	jnte får tu af skiömlingen min 
mild mindre tu sätter mig pant, 

Hdskr. guld orm. 
Hdskr. har punkt öfver e. 
Synbarligen först skrifvet mm, sedan ändradt till lvrn (1. lom?). 
Hdskr. har fä. 



260 	1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 	 162 

wäll fämptan borgare på bortingens borgzland, 
tin yngsta söster på hånd. 
t. d. w. r. h. t. t. w. r. 

Jag hafuer icke söster fler än en, 	 20 
gud late mig henne njuta, 
och thet kom aldrig vthi min bug, 
iag skulle henne för hästar 1  bortbyta. 

Jag sätter tigh the borghare nio, 	 21 
them sätter iag tig till vissa, 
och blifver skömlingen skader i dag, 
beholler tu alle thesse. 
t. d. w. r. h. 

Skötnlingen Är min bäste häst, 	 22 
then kiärast hafuer iag vnder mina händer 2, 

[104 b] 	och blifver skörnlingen skader i dag, 
tu betalar honom icke mäd alla tina fränder, 
t. d. v. r. h. 

Sr rinder svärdet i sivors bånd, 	 23 
som kringlan vthi spåre, 
tu vackta tig vnge hommvr lum, 
om tu kommer ther före, 
t. d. w. r. h. t. t. 

Thet war sivor snaren sVän, 	 24 
han holler vnder gröna lida, 
huat heller ser iag en drucken hoffman, 
eller han kan inte [testen rida, 

Then förste dust the samman rede, 	 25 
the wore tuå hielta så starcke, 
och hotntnvr lumss sadelgiord gick i tu, 
och sielf föll han till marcken. 

I) Hdskr. hastar. 
2) Hdskr. hander. 
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26 	Nu hafver iagh stött tig aff tio häst, 
och hästen han Är min, 
och hör tu fagher vngber svän, 
tu säg mig aff släckten tin. 

27 	Åtte kong hetter min fader, 
han rörde i kiämpa blod, 
och siälff tå heter iag hornmvr lvm, 
nu vest tu vtt aff min ord. 
t d. 

28 	Var åtte kong tin fader, 
homor och min gode vän, 
thet må iag för sanning säia, 
tu Äst min söster son. 
t. d. w. r. h. t. t. w. r. 

29 	Tu tag nu beiggess 1  våra snällerema, 
och bind mig 2  ved thenna eck, 
och gack tu tig i staden in, 
och säg tu hafver ~net then leck, 
t. d. w. r. h. t. t. v. r. 

30 	Thet war vnge hommor lum, 
ban kasta sin hanske på bord, 
och siwor står i lunden bvnden, 
han tor icke tala itt ord, 
t. d. w. r. h. 

31 	Suarade vidrick velanson, 
hommor lum tu far alt mild tant, 
och alt war thet mäd velie gjort, 
om tu sivort haut. 
t. d. v. r. h. 

32 	Och thet war vidrick velan son 
ban sala sin gångare grå, 

Hdskr. baggess. 
2)  Detta ord i InIskr. skrifvet öfver raden med annat bläck. 

105 
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och iag skall rida i lunden i dagh, 
och see huar sivor bvnden ståår, 
t. d. v. 1  

Sivor står bunden wed en eeck, 	 33 
och ser sig vth i sky, 
ther fick han see vidrick velan son komma, 
och skömlingen vrider honom gny, 
thet dundrar vnder raske hoffmen 
ther the vth rida. 

[105 b] 	Ther fick han see vidrick velan son komma, 	34 
och skömlingen vnder honom gny, 
bidar iag honom bunden här, 
han hugger mig i stöcker try, 
t. d. w. r. h. t. t. w. r. 

Thet var sivor snaren svän, 	 35 
han stampar på jorden mäd fott, 
så kött han vp then hårda jord, 
och eckan tog han vp rnäd mott. 
t. d. w. r. h. t. t. w. r. 

Kongen står i högalofft, 	 36 
han ser sig vthi sky, 
och sivor haffver want i lunden idagh, 
han bär nu sommer i by. 
t. d. w. r. h. t. t. 

K ongen står i höga lofft, 	 37 
han seer sig vp i sånde, 
och sivor haffver varit i lunden i dag, 
hanss righ han bär nti blånde. 
thet dundrar vnder raske hoffmän 
ther the vth rida. 

wskog Fiuis Ende. 
Gud oss sin nåde sende. 

Eldskr. d. t. v. 



165 	 BRÖMS GYLLENMÄRS' VISBOK. 	 263 

80. 

Vidriek han sitther på bortingens borg, 
han seer sig vtt så vida, 

Aldrig såg iag kiämpen then, 
som mig torde wäekia och bida, 
ther står en borg för bärne 
och ther bor inne kong dirick. 

Suarade elvart nilzfärling, 
som fardas hade så, wida, 
skulle tu vara filen yppaste kiä,mpe, 
och ingen skulle mäd tig töra strida. 
T st en b. o t. b. J k. d. 

Vidrick tagher honom i hanss halz 
så röcker han vtt sin knuff 
visa skalt tu mig kiämpen then, 
eller thet skall giälla titt liff. 
t. st. e. 

Vngher hetter konunghen then, 
som råder öffver slått och feste, 
sivart heter hanss marckess man, 
och honom stack aldri ingen Aff häste, 
t. st. e. b. 

Hörer tu elvart 3  nilzfärling, 
allt huatt iag sägher tig, 
tu skall vara min marckess man i dag, 
och rida mäd mig i strid. 
t. står e. b. f. b. o. 

Fldskr. borg, för bärne 
Fldskr. har hansshalz. 
Mellan detta och följande ord i lulskr. ett par bokstäfver ut-

suddade (troligen felskrifna). 
Sv. landsm. Bih. Il, 	 18 

106 
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Och inthe vill iag tia rnarckess man wara, 	6 
och föra nogitt herre marcke, 
ther liger itt tråll på bortingenss skog, 
thett Är både stortt och startt. 

[106 b] 	Thett var widrick velanson, 	 7 
han leder fram sin friss, 
han var en fangh vnder hoffskäg 
och slätter 1  som en iss, 
ther står en borg. f. b. o. t. 

Vidrick han springher på skömlingens back, 	8 
han lather sig glafven henta, 
kommer iag icke i affton igen. 
i tore mig Aldrig vänta 2. 
t. står. E. 

Höör tu vidrick velan son, 	 9 
och wilt tu lifvit tiggia, 
tu rid vp till bortingenss skog, 
rnäd andra små stigar the liggia 
T. st. E b. if. 

Thett var vidrick velan son, 	 10 
vtt rycker han sin knuff, 
iag holler thett för inghen hoffman Att vara, 
som rädess om sitt liff 

Vidrick han rider Ätt skogen framm, 	 11 
te stigar giörss honom för långa, 
ther fan han på thett samma tråll, 
thett war både brett och långt. 
t s. E. b. f. b. o. t b. J k. d. 

V idrick han rider i skoghen fram 	 12 
han ropar och skriar fast, 
hör tu hoge ben resar, 
tu statt vp mild hast. 
t st 

Tidskr. slatter. 
Ildskr. vanta. 
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13 	 Thett var hoge ben resar, 
han löffte vnder sitt vänstre ööra, 
hvadan Är the fvglar små, 	 107 
som iag Aff skogen hörer. 
t. s E. b. f b. o. t. b. i. k. d. 

14 	 Thett Är ingen liten fvgel, 
som tu aff skogen hörer, 
här Är kommen kiämpen then, 
som tig tör vackla och bida. 

15 	 Jag hafuer legatt i fämptan år, 
alt på min vänstre sida, 
här kom aldrig kiämpen then, 
som mig torde väekia och bida, 

16 	 Ilögeben tager till then stora stållstång 1  
han slåår till vidrick fast, 
fä,mptan alna i thett hårda barg, 
ther aff hanss stållstång1  brast, 
t. s e b. f b. 2  0. t. b. i. k. d. 

17 	 Vidrick wart var och skömlingen snar, 
och vidriek sitt svärd vtt röckte 
han hög honom itt finger i frå, 
ther till så stortt itt stöckie, 
t st. e. b. f b. o. 

18 	 Han hög honom itt finger i frånn 
ther till så stort itt stöcke, 
starcke vore the hästar tolff, 
the kunde huarcken löffta eller rycka. 
tsebfb 2 otbJk. d. 

19 	 Och hör tu fagher vnger svän, 
vilt tu mig gripa till fanga, 
iag vill tig gifva så möckitt gv11, 
som resaren åtte förlånge. 

Hdskr. ståll stång. 
f b senare tillskrifna ofvanför raden, 
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Hör tu fagher vnger svän, 
alt huatt lag seger tig, 
tu giör thet på tin hoffmanz 1  Ära, 
titt nampn döll q för mig. 
tsebfb.o.tbik d. 

[107 bi 	Skörnlingen hetter min gode häst 2, 
Ar fallen under granenss stode, 
mördengen heter mitt goda svärd, 
är härtt i kiämpa blode, 
t. s. e. b. f. b. o. t. 

Mördengen heter mitt goda svärd, 	 22 
är härt i kiämpa 3  blode, 
siälf heter iag widrick velanson, 
så Är mitt nampn till hoffwa. 
t. s. e. b. f. b. 

Och vidrick redh och resaren kröp, 	 23 
och the vore båda licka högha, 
han viste honom till så stortt ett slått 
besatt mäd för gylta flögder, 
t. s. e. b. 

Han viste honom till så stortt ett slått, 	24 
besatt mäd förgylta flöger, 
hör tu långe ben resar, 
tu visa mig nöckla till dööra. 
t. s. e b. f. b. o. 

Han viste honom till så storen steen, 	 25 
then vidrick förmåtte ey röra, 
hogeben tagher till mäd finger tu, 
then sten röcker han i sky, 
ther står 4  en borg f. b. o t b. J. 

Hdskr. hoff manz. 
Hdskr. godebäst. 
Hdskr. kiämpå. 
Hdskr. star. 

20 

21 
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26 	 Ilöör tu fager vnger svän, 
tu Ar väll stor att namna, 
starckare är 1  jag i finger tu, 
Än tu i båda tina hander, 
ther står en borg för berne. 
o. t. b. i. 

27 	Suarade vidrick velan son, 
han svarade honom lititt till men, 
iag holler thett rör ingen hoffman att wara, 
som läger sin mackt på en steen. 
t. st. e. b. f. b. o t. b. 

28 	Thett war vidrick welanson, 
och han sitt svärd vtt drog, 
theti var höge ben resar 
han för hanss fötter doogh. 

29 	Såå tager han hanss grömma huffvedt, 
och satte på förgylt spint, 
så, rider han till bortingens borg, 
och mante the kiämpar vtt. 

30 	Alla the kiämpar ther inne vore, 
the monde ått skoghen ränna, 
förvthan elvart nilzfärling, 
han monde sin bogha spända 2, 
t. s. e. b. ff b. o t. b. 

31 	Thett war vidrick velan son, 
han begynte till att lee, 
hvem skulle mäd kiämpen strida, 
i töre icke then döödhe see. 
ther står en borg för bärne, 
och ther boor inne kong dirick. 

vacog Finis. 

Ildskr. ar. 
2) Adskr. spanda. 

108 
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81. 

Yerdenes sveck marfaldeligh, 
bedröffvatt mitt hiarta och sinne, 

gråå gammal! och svartt, 
giör tu mig snart, 
Thett kan iag väll förnimma, 
min lycka Är mindre Än nogon troor, 
minn mottgång Är större i thetta År, 
thett haffwer iag offta för nummit 

Dåå far iag bårt och wett wäll huart, 
in på frammade landh att tjäna, 
ty gåss mig bårtt, 
och lyckan giörss mig svår, 
och later mig wara allena, 
ty vill iag lata thett bestäå, 
och itt annatt begynna vppå, 
thett kan mig ingen förinena. 

Mången stöter sig och misunner mig, 
thett gud mig hafuer gifvit, 
och hade the fåått 
sin vilie fram, 
the vnthe mig inthe liffvitt, 
ty må iag lida om thett så sker, 
thett kan mig 2  ingen förmena. 

109 	Thett måå väll licknass mott verdenes svick, 
som Är mangen man till mena, 
som en liten mvss, 
vthi itt stortt huss, 
then moste man lata fara, 
thill thess hun sig bortt vicka vill, 
så brucka the falske klaffvare sitt spell, 
the klafvare Are så månge 

[108 b] 

i) I hdskr. först skrifvet stöder, sedan t skrifvet in i  d. 
2) Ildskr. kan, mig. 
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5 	Far väll far wäll jag icke mer, 
aff min olycka kan sivnga 
jag holler mig fast 
in till gudz and 1, 
mott alla falska tungor, 
lag hoppass till gud thett får en god ende, 
när gud vill mig sin lycka sända 2, 
gud kan min sorg bort venda 

våm; Finis Ende. 

  

82. 

 

 

T fordom tidh war sanningen mäcktig och 
e) aff hållen i alla mäta, 
öffver alla verden hade hun våll, 
och ingen giorde hende vände, 
men nu Är lögnen vorden henne wred, 
hun gitter henne huarcken höra eller see, 
och will henne platt för drifva. 

[109 b] 

2 	Sanningen dragher till herra slått 3  
hun Achtar ther borläier fånga, 
så snartt hun war kommen ther vppå, 
så klaghade hun sin wånda, 
män ther kom lögnen ridandess igård, 
mäd reddare och sväner så väldig hun var, 
mäd blancke svärd4  vthi hender. 

3 	Lögnen war hollen i herra stått 
the monde henne hedra och Ära, 
sanninghen fick thett spöria så brått, 
stor sorg monne thett henne giöra, 
sanningen 6  skrider sig gönom porten vtt, 

 

    

i) Tidskr. möjligen Ord. 
Hdskr. sanda. 
Kanske först stått i  hdskr., sedan ändradt med något olika bläck. 
Hdskr. svard. 
Hdskr. st delvis ifylda med annat bläck. 

5) Hdskr. san ningen. 
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110 	thett hun wtt kom hun tackade gud, 
Att lögnnen 1  skulle henne q finna. 

Sanninghen gaff sig i kiöpstaden in, 
then kiöpstass rätt Att njuta, 
lögnen fick thett så i sin, 
hun ville henne thett förbjuda, 
lögnen skrifver till borgmester och råd, 
och beder them sanninghen i hiäll att slåå, 
hun skulle icke hoss them blifva. 

Sanningen motte om midnatz tid, 
fiae kiöpstass män vnvicka, 
fördy the lade ther om sin flit, 
the velle henne besvicka, 
sanningen drager sig i bondenss gård, 
hun achta ther blifva i nogre åår, 
att lögnen skulle henne q finna. 

Lögnen skrifver breff till Alle ting, 
han beder tem sanninghen gripa, 
och föra henne Till slåttett igen, 
hun vill them gåfva giffva, 
eller lögnen 2  skulle bonden beskatta så, 
mäd daghelig vee och moeken °rang, 
Att bonden skulle inthett trifvass. 

Finis. 

83. 
[110 b] 	Kiärast tu moste wandra, 

	 tin otro hafuer iag sportt, 
tu elskar then ene för then andre, 
ther före ryggar iag min ord, 
effter iag befinner, 
aff annerss manss kiärlighett, 
pröffvar iag titt ostadigha sinne, 
Hdskr. lognnen. 
Hdskr. lognen. 

172 

6 

1 
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giffwer iag tig öffuer 
ty giffver iag tig öffuer. 

2 	jag Ärna mig Att gifva, 
vthi titt våll och mackt, 
och Ärna mäd tig Att leffva, 
thet hade tu ey haft i acht, 
effther tu mig behagade, 
för andra vngersvänar skön, 
therföre iag mig wågade, 
att elska tig J lönn, 
att elska tig i löön. 

3 	Män effther iag befinner, 
Tu bruckar sueck och flärd, 
såå wett iag Att mitt trogna sinne, 
är ganska för härdt, 
och haffver tig öffver giffvit, 
ena annor mig vtt valt, 
ther före min iungfru sköna, 
en ny sorg är tig tel rett 
en ny sorg är tig tu l rett, 

4 	Ther före min jungfru sköna, 
then sörg Är tig till rett, - 
ther mäd vill iag tig belöna, 
tin stora ostadihet 
effther tu mig bort byte, 
så haf'uer iag tig bortt sålt, 
och tu mäd alla tia lyte, 
vthi fru uenises våll, 
vthi fru uenises våll. 

5 	Tu holler tig klock Aff sinne, 
menar iag Är tig icke lick, 
thett skall tu väll för nimma, 
ehuatt thett båtar tig, 
svick varder mäd sveck befunnet, 
pläghar vara itt gammalt ord, 
titt nu thett samma röness, 

271 

111 
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[111 b] 

som tig nu sker mäd rätt, 
som tig nu sker mäd rätt, 

Var mig trogen och benägen, 
fast tiden säger så till, 
ny kiärleck äst tu giffwen, 
then tid är obekiäudt, 
om tu aff hiartatt menar, 
thet tu fast bögger vppå, 
iag frucktar tu soffver allena, 
tu kant tin vilie ey fåå, 
tu kant tin ville ey fåå. 

Finis Ende. 

84. 

Tagh hördhe ,en fogell siunga, 
i skogen ther han satt, 

en sång mäd frögdefull tunga, 
han önskar habor god natt. 

Ilan bad honom komma igen, 
thett forsta som han kunne, 
och huila på then leliegren 
här i rosen made. 

Mäd alskönss frögd och skönn gröde, 
han knoppass nu 1  (alt) som (alt som) bäst, 
honom kan väll vara öde, 
en så lustig gäst. 

Kommer han icke igen mäd hast, 
som han monde lofva, 
för visnar quisten som itt bast 
som sitter i kloffva. 

1) Skrifvet öfver raden. 
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5 	TY ingen hafuer hun så kiär, 
och ingen kan hun lida, 
som habor hennass broder är, 
komma ved sin sida. 

6 	fröia tu berömda 1  fru, 
hoo kan oss nu ått skelia, 
til hopa bint oss vnge tu, 
thett är bäggess 2  vår vilie 

vehog Finis. 

85. 
En lYstig Och skön vise, huru ledes paris bort förde 4 

	112 
helenam, Och huruledis tröieborg bleff vonden. &c. 

Paris hand var saa liden en dreng, 
hand tiendte kong Nilaus för Sin Seng, 
vell op rosen5  Om J vile paris fölge, 

2 	Kong Nilaus han var sa rigger en mand, 
Men 'und var paris Rigger en hand, 
w. 0. R. 0. 

3 	Paris han var sa Riger En man 6, 
vell Sin kongericke dem aatte han. 
vell op roser, 0. J w. p f. 

4 	Vell Sju kongerige, och mad ett land, 
lige vell tiente han en »nen' man, 
w. 0. R. 0. 

Hdskr. beromda. 
Hdskr. baggess. 
Med denna visa börjar i hdskr. nytt bläck. Fol. 112-117 i 

hdskr. äro skurna efter skrifningen, hvarvid i kanten stundom en bok-
staf bortskurits. Där så skett, är det bortskurna ofta tillskrifvet i inre 
kanten. Fol. 112-117 ingå i samma lägg som fol. 118 och 119. 

lldskr. forde. 
Först skrifvet roser, sedan rättadt till rosen. 
Tillskrifvet i inre kanten i början af raden; i slutet af före-

gående rad III utstruket. 
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Hand tiente kong Nilaus q for anden lön, 	 5 
/End for droning 1  helena hun var sa sköön. 

0. R. 0. J v. par 

[112 b] 	Kong nilaus hand skulde i leding 2  fare, 
Och paris skulde hiemme tage landene vare, 

0. R. 

Hör nu paris du Est min frende Nest, 	 7 
du vochte v2.31 land Och Riger best, 
w. 0. R. 0. J V. p. 

Paris hand Gar till Smedie, 	 8 
hand lader Gull harpen vride. 

Harpen aff Sälff Och strengene aff guld, 	 9 
selff leger den herre Saa frögefull, 
w 0 R. 0. J. V. 

Paris tager Gullharpen i hande 
Saa Gar han for helena adt stande‘. 

	 10 

w. 0. R. 

Hand lechte i timme han legte J too, 	 11 
droning helena hun sad Och lyde der paa. 
w. 0 R. 

Heller Ere i paris nogen engel hg, 	 12 
Eller ere J christ aff himmelrig, 
w. 0. R. 0. J. w p f. 

113 	Jeg er icke nogen Engell hg, 	 13 
icke heller christ aff himme[I]rig 
V. 0. R. 0. J. v. p. f. 

Flielp gud paris hure ven er i, 	 14 
Gud giffve min herre var halff sa ven som i. 
w. 0. R. 

dro står i slutet af en rad och är rättadt från dr, efter hvilket 
resten af första stafvelsen bortskurits. 

Eldskr. snarast lednig. 
3) el bortskuret (i kanten) och sedan e tillskrifvet med något yngre bläck. 
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15 	J lader hellena i siger 	sligt, 
ingen suend maa vxre sin herre hg. 
w. 0. R. 

16 	Höör droning helena hund ieg sige vill, 
J forlade kong nila[us] ' Och troloffver mig, 
w. 0. R. 

17 	Jaa gerne ville Jeg thedt göre 
viste ieg huor vy vdi fred konde vare. 
w. 0. R. 

18 	Trojenborg Er fast hade vde Och ide, 
der skall Oss aldrig nogen vd vinde, 
v. 0. R. 

19 	Huor skulle q sa mögen 2  fetalie faa, 
der vy vor lifftz tid skule holde paa. 
weil Op Rose[r] Om J vele pariss fölge. 

20 	Vnder Jorden der Er en halff mill adt gaa, 
der kunde vy altid 011 Och mad noch faa. 

21 	Mellem portene Er och rum och gaa, 
der kunde vy vx11 Sju pund korn Saa, 
v. 0. R. 

22 	Saa lodhan graffve vnder Jorden med huiden hand, 
med Roller adt löpa fra slotedt till stram. 
w. 0. R. 

23 	Der bleff silcke paa jorden lagt 
droning helene vilde till stranden gaa, 
w. 0. R. 0. J. w. p. f. 

24 	Den tid de komme till strande 
der lagde kong nilaus till lande, 

25 	Her star du paris min frende god, 
huar hafuer du faadt den stolte jungfrud, 
w. 0. R. 0. J. w. p. f. 

[113 b] 

 

1) I kanten. 
Hdskr. har mogen. 
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J lader kkere herre tager dedt icke i sinde, 	 26 
dett Er droning hellenes 1  tienste quinde. 
w. 0, R. 

Aldrig Saa ieg nogen jungfru vare saa deyglig 	 27 
eller vare droning helene saa hg. 

0. R. 0. J. 

114 	J lader kbere herre J siger icke sligt, 	 28 
der Er sa möget hin anden hg. 
wOROJ. 

Daa halt nu paris her vde, 	 29 
med ieg taler med helene saa prude. 
v 0 R. 0 J w. p. 

Kong Nilaus Red, Helena vnder jorden Rand, 	 30 
End kom hun till slotet för end hand. 

0 R. 

Den tid han kom till bure, 	 31 
der stood droning helena saa san, prude. 

0 R. 0 J w p. 

Her sidder du droninng med huiden hand, 	 32 
aldrig saa ieg ligere End du stod ved stran. 

J lader kiwre herre J siger icke sligt, 	 33 
dedt Er sa meget hindt andet ligt. 

0. R. 

Höör du helena aldra kiaarest[e] 3  min, 	 34 
Och vilt du giffve paris tienste Quinden din 
w. 0. R. 0. J. w. p. fölge 

[114 I)] 	Vill han icke haffve andet för lang tienst sin, 	35 
saa gerne giffver ieg hanen) tienste Quinden min. 

lidskr. har e med punkt öfver. 
y senare tillskrifvet mellan e och g. 
1 kanten. 
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36 	Kong Nilaus han kom till strande 
der stod droning helena pa sande, 

37 	Paris han styrer sin sneeke fran land, 
Kong nilaus han Red sin ganger paa sand. 
w. 0. R. 0. 

38 	Droning helene hon vöffte med parises hadt, 
J siger kong nilaus tusen god nadt. 
v. 0. R. 0. J. 

39 	Kong Nilaus han korn till bure 
borte var droning helene saa prude. 
w 0 R. 0 J w. p. 

40 	Kong Nilaus hand vred sin hide hand, 
nu Er droning helene med paris aff land. 
w. 0. R. 

41 	Kong nilaus han lader de lände breff skriffve, 
meninge man lader han i striden biude 
w, 0, R. 

42 	Han böd 1  icke vdt huareken fler Eller ferre, 	 115 
en alle dem som suärd kunde bmre. 
w 0 R. 0 J w. 

43 	Den som icke hafuer sön i striden kan stan, 
han lader sin datter for sönen gaa. 
w. 0. R. 0. J. 

44 	Saa tog hand med sig flresins tiuffve tusind mrend, 
Och drog till trojenborg, och vilde hende vinde. 
w. 0. R. 0. J. V. p. f. 

45 	Han land der fore i vinter fmnr 
icke kunde han vinde i nogen aff dem. 
w. 0. R. 0. J. w. 

Hdskr. bod. 
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Han laa der for i vindter ny, 	 46 
han kunde icke vinde i nogen aff de. 
v. 0. R. 0 J. w. p. 

Der kom gaendes (En) saa gamel En man, 	 47 
Saeheus kong sa hede han, 
w 0 R. 0. J V. 

Hu y leggie i her saa mange ved naffn, 	 48 
huad heller vele i göre skade eller gangn. 
v. 0. R. OJwp f. 

[1 15 b] 	Vy haffve her legget i vintre ny, 	 49 
vy kunde icke vinde troienborg i en aff de. 

0. R. 0. J. v. 

Hielp gud huilcke darer maa i vare, 	 50 
men i lege saa lenge for En gard here. 

0. It 

Her star ieg En Gammel ntand, 	 51 
(lett siger ieg Eder pa min sand. 

0. R. 0. J. V. 

Haffde ieg her varidt tre maneder sin, 	 52 
da skulle nu troienborg varedt min. 

0. 

Huad torde i v11 giffve den man, 	 53 
Som Eder trojenborg vinde kand. 

0. R. 0. J. v. 

Vy velle giffve hanern hade Sölff Och Guld, 	 54 
Och male hanem dett med skepper full. 
w. 0. R. 0 J w. p. 

Lader göre 1  en hest aff koper Och icke aff bly, 	55 
Jtt hundrede [hoffnuend i swtte] der vthi 2. 

Adskr. gore. 
Nedersta raden bortskuren till större delen. Slutorden öfver-

skrifna. 
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56 	Och lader saa skruer i benen sla[a] i, 
der hesten kan haffve at gange paa. 
v. 0. R. 0. J v. p. 

57 	Foruden lader male med salff icke med Gull, 
for juden Er han saa svige full. 
v. 0. R. 0. 

58 	Saa lader hanem löbe 2  for porten adt staa, 
saa snardt lader de hanem porten opga[a] 1. 

59 	Der kom bud i lofftett for paris den herre, 
der star En hist for porten vy sae aldri slig En förre, 
v. 0. R. 0. J. 

60 	Dett suarade helene dett er mitt rad, 
J lade den hest for porten staa. 
w. 0. R. 0. 

61 	Dett suarede paris dett er mitt Sind, 
i lade besten gaa adt porten in. 
v. 0. R. 0 J v p f. 

62 	Ilesten begynte adt rude, 
gloendes Eld adt sprude, 
v. 0. R. 0. 

63 	Otte dage troien borg brende 
for en nian dett rettelige kunde kimnde 
v. 0. R. 0 J. V. 

64 	paris han sueber sidt huffued i skyndh 4, 
San gar han i lofftet for helene in. 
w. 0. R. 0. J. 

65 	}luad heller velle i med mig döö, 
Eller i ville fölie kong Nilaus vnder 00. 
w. 0. 

116 

[116 b]3 

Sista bokstafven bortskuren i kanten. 
Hdskr. lobe. 
Versnurnmerna äro på denna sida och 117 b bortskurna i ytter-

kanten och senare tillskrifna i innerkanten. 
n skrifvet med mindre stil öfver raden. 

Sv. landsm. Bih. II. 	 19 
• 
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Langdt heller vill ieg med Eder döö, 	 66 
End ieg vill följe kong nilaus vnder 0. 
w. 0. R. 

Daa vele vy dricke miöden hin (Södde) Söde, 	67 
Och lade hanem full vell glödel. 

OROJw 

117 	Saa vele vy lade (bade) vore medianer slaa, 	 68 
En lsedtere döö kunde vy Ey faa. 
v. 0 3  
Saa vele vy lade bloden löb[e] 2  oss i hiell, 	 69 
befale sa gud bad[e]3  legem 4  Och sisell. 
v. 0. R. 0. J. v. 

Saa lade de deris medianer blöda6 	 70 
saa söngendes ginge de till döda6. 

Dett var kong Nilaus hans störste guide, 	 71 
(imning helena döde ved parises Side. 
v. 0. R. 

gett var kong nilaus 	stoor harm, 	 72 
-droning helen[a] 3  döde J parises arm. 
v. 0. R. 
Huilcken fast gard motte troienborg vare, 
bade vde Och inde bade fieren och nr 

0 
Ty de lae der fore firsens tiuffve tusen msend, 	[74] 
i nie ar och kund[e] 3  icke vinde den. 

0 R 0. 
[117 b] 	De haffde dett icke vvnet paa min San, 	 75 

hade icke komet den gamle mand. 
v. 0 R. 

Hdskr. glode. 
Hdskr. lob i kanten. 
Sista bokstafven bortskuren i kanten. 
Ordet skrifvet i rasur. 
Bortskuret i ytterkanten (blott b synligt), senare tillskrifvet i 

innerkanten. 
da bortskuret i ytterkanten, senare tillskrifvet under raden. 

73 
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76 	pen gamle man gud giffve hanem vee, 
han skylde [idt bade glade Och Fred. 
Vell Op Rosen Om J vele paris Folie. 

TeAco. 
Bröms Gyllen 1115ers 

Egen Hand. 

86 

[1] 

2 

4 

Tagh well begynna skriffua, 
weil gud mig löckan giffva, 

En degtt om ära och tuckt, 
huar med iag vell vttydha, 
Om i vele mig att lydha, 
huatt eder pryder smuchtt. 

När i vele gudh allena, 
för all ting ära och tjäna, 
Mild flitig troo försan, 
Såå hafve i sägher vonnitt, 
och ett klenod vpfunnitt, 
huars licke ey finnass kan. 

Gudhz fruehtan är en kiälla, 
huar aff monde vttvälla, 
dygder för vthan tall, 
vele i them flitigt lära, 
sker eder priss och ära, 
här och vthi gudz saall. 

Elsker ther näst försechtigh, 
äran thett gootz vprechtig, 
Och hafve then altid kiär, 
Frå henne skole i ey falla 
För godtz och peninghar alla, 
vthi hela verden är, 

118 

[118 b] 
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Bådhe godtz och vener fromme, 
Kunne i väll bekomma, 
men äran troo mig vest, 
J henne icke betale, 
med godtz sölff eller daller, 
hafve i henne en gångh mest, 

Om i vele altid lära, 
dygder fromhett och ära, 
skolen i thett förståå, 
att thett är bätre smöcke, 
än gull och ädell stöcke, 
huatt thett kostass vppå. 

Rikedom godtz och velde, 
thett kan och nogett gälla, 
then stund thett ståår i floor, 
men vell sig löckan om venda, 
Thett hafver så snartt en enda, 
med sorg och iämmer stoor. 

Riligha i all ting achthe, 
om i altid betrachthe, 
huatt dygd vtt rätha kan, 
när i vthi iorden soffve, 
dygd eder rosar och loffvar, 
altid man effther man. 

119 	 jagh vell eder ther näst råda 	 9 
om i vele vnfly vådhe, 
så sky högferdihett, 
som aldrig gått förvarfvar, 
Män offtha mången för arghar, 
med sin förgefft så ledh. 

Gud hafver sielfver talatt, 	 10 
att leffva oss befalatt, 
J ödmiuckhett och troo, 
vele i ther acht på giffva, 
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skole i på jorden blifva, 
med glädie fred och roo. 

11 
	Låther eder och behagha, 

någett arbett före tagha, 
medan i äre vng och snäll, 
Att i eder kunne nära, 
ther aff med dygd och ära, 
om mottgång slår sig till. 

12 	Aff alt thett verden handlar, 
sig ingen tingh för vandlar, 
så snartt som löckoness pracht, 
ther före skall ingen böggha, 
med fryhett roo och tröghe, 
på löckoness väldhe och macht, 

13 	Vele i thetta lära, 
edra föräldrar ära, 
och tiene them med skääll, 
Så skall thett gud behagha, 
och huatt i före taghe, 
skall eder allt löckass väll. 

14 	Räckner thett ey för quidhe 
med them drage och lidhe, 
theras ålderdoms suaghett, 
ty huatt sig kan tilldragha, 
J edra ålders daga 
J nu enthett af vett. 

15 	Säther vthi gudz hender, 
om gud eder till sender, 
sorg olöcka och mottgång, 
gud vell eder så hemsöcka, 
och eder hielp till fogha, 
när tyden gör sig lång. 

[119 b] 

 

I) Hdskr. fry hett. 
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Nr gud eder så vell pröffva, 	 16 
skole i lidha och töffva, 
J en gudfruchtig böön, 
så kunne i med gamman, 
öffvervinna alt samman, 
och få en evig löön. 

jr.  skole och gärna samla, 	 17 
och rådslåå med the gambla, 
som äre vise och klock, 
om i skole någitt drifva, 

190 	 som skall varachtigt blifva, 
seger syrach i sin boock. 

Ty then sitt egett sinne, 	 18 
altid låther vinna, 
och annors råd försmår, 
för sentt han vissdom sanckar, 
och hans rådslag och tanckar, 
sällan en god ende lär. 

Alth thett i verden vanckar 	 19 
hatt förtal! och mistanckar, 
ther före ehuatt tu gör, 
så vachta väll titt röckte, 
Att tu tör icke frucktha, 
buem thett helst effther spöör. 

Anse thett ey för vnder, 	 20 
om klafarens falske Inunder, 
förfolger eder med spått, 
sacken i gud befale, 
och altid om andra tale, 
gärna thett som är gått 

Tencker och väll thett römmer, 	 21 
att i icke strafve och dömmer, 
then i synd fallen är, 
vy äre doch alle svaghe, 
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och låthe oss snartt bedragha, 
om gud ey är oss när. 

[120 b] 

	

22 	Troo ey för venner alla, 
som sig till eder bolla, 
mädan alting väll tillståår, 
men vell sig läckan omkastlia, 
huilcka tå äre trofasta, 
J snarligha vetha fåå. 

	

23 	En trogen ven med äran, 
kan han än fatig vara, 
then skole i ey försmå, 
han kan väll fram komma, 
till dygd med ära och fromma, 
sådant kan gud för måå. 

	

24 	Itansacker i gudz tempell, 
skreffthen om god exsempell, 
huru i kunne lefva väll, 
Jag vell eder här med alla 
Then högste gud befalla, 
till sundhett liff och siäll. 

87. 

	

1 	VCtt Aff fortuna, 
Vardth Jagh dreffven aff, 

vthan förskoning 
J thett vildha haff, 
kunde ey venda, 
tytt iagh velle lända, 
Jag dreffz bortt 
och moste fortt, 
gönom mång farlig ortt. 
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121 	 J första spelett, 	 2 
löckaz mig alt väll, 
vinden var godh, 
Aff skepett ett fritt modh, 
Att iagh och menthe, 
skepett suicker inthett, 
thett slogh felt, 
Mitt hop förspeltt, 
J stora hafvett vilt. 

Tagh till tigh modh, 
med skep och farkooss godh, 
hoppass på gudh, 
fast stormen gör tig nöd, 
när thett mest Stormar, 
gud sig tå förbarmar, 
vågen snår, 
Brusar och slår, 
Er skaden icke vår. 

3 

Effther Jagh ser, 
min tienst E achtass mer, 
på. lomans artt, 
vell iagh stella min fartt, 
Och vell lovera, 
och mitt skep 1  Regera, 
till thess vinn, 
J sägell min, 
J rätt tid faller in, 

Natt och så dagh, 
vthi thett hop är iagh, 
Att en god vin, 
kommer effther mitt sin, 
Jaa han skall komma, 
mig till frögd och fromma, 
mitt skep i hamn, 

1) Hdskr. mittskep, skrifvet ofvanpå ett annat, längre uttryck, 
hvaraf de två sista bokstäfverna utstrukits efter p. 
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att föra fram, 
förvthan last och skam. 

Finis. 

88. 

En lustig Vissa. 

Min vän haff lustigt sinne, 
Fast tigh Syness löckan vrång, 

Haff stadighett i minne, 
Fast tu skulle _lida tuång, 
Lätt tig icke förskräckia, 
ifrå then trohett stor, 
Som tu mig monne vptäckia, 
Och J titt hiarta boor, 

°möglig mig förfärar, 
the falske tungors macht, 
ey skall them skee then äran, 
Att the förandra.then pacht, 
Om thett så är gudz velie, 
doch mången man ernott, 
skall oss ingen åttskelia„ 
vthan then sistha soth. 

Där ved vell iag mig Hålla, 
gör tu och sammalund, 
ehuatt mig monne till falla, 
iag röggar q mitt förbund, 
then troo iag tig tillsade, 
then holler iag stadelig, 
lätt ingen tig aff råda, 
Huatt tu hafver loffvatt mig 

4 	Gudh vende theras hiarta och sinne, 
som monde ther emott ståå, 

[121 b] 

122 
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[122 1] 

lätt se att tu kan finna, 
en annan väg att gåå, 
effter tu vett och kienner, 
alt huatt vår velie är, 
sä står i tina händer, 
vårtt vpsått och begär. 

Nu lätt mig trohett finna, 
min hiartans ven när tig, 
Aldrig skal tu för 1  nimma, 
falskhett eller Sueck boss mig, 
Then stund Jagh är i liffve, 
min ven troo stadelig, 
Så skall platt ingen blifva, 
så kiär som tu est mig, 

Men gud hörn min begäran, 
om hun är nötig mig, 
titt nampn till priss och ära, 
ty machten är hoss tigh, 
ehuatt som här moott sträffvar, 
aff Quinna eller man, 
så är thett alt förgäffvess, 
När gud thett ey 2  styrer an. 

Så vare thenna visan sungen, 
till ära tig min ven, 
Jagh vnner tig gått otuongen, 
gör mig thett samma igen, 
far väll och var mig trogen, 
haff mig vthi titt sin, 
tig är iagh redebogen, 
med tienst aldra kiäraste min. 

Christe iag tig befaller, 
min ven så hiartelig, 
then iag och skall åkalla, 

Hdskr. tufdr. 
2) Skrif vet något öfver raden. 
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med böner flitelig, 
0 gud tu mig snartt tröste, 
och giff mig frögd igen, 
J mitt Sorgfulla bröste, 
Ad[e] min hiartans ven. 

Finis. 

89. 

	

[1] 	Urisk up mitt hiarta och haff gått mod, 
Hund velt tu tigh så kränckia, 

tu moste venias ondt och gått, 
Och icke ther på tänckia, 
kommer tigh thett eller thett i sin, 
Hat gått mod, lätt fara hän, 
Mäd tiden växer Roser, 

	

2 	Velt tu tig fördarfva aff idigh,, 
Och tig till döda grämma, 
och döö för än kommer tin tid, 
Så må tu tig väll skämma, 
Haf ett friskt mod 1, itt ordspråk är, 
ty Satan han bedröffvelse 2  bär, 
mott honom skall man standa. 

	

3 	Mäd itt skeppund Melancholi, 
kan tu ingenting vtt rätha, 
Therföre haf gått mod i tig, 
Om någen mäd tigh träther, 
Haff friskt mod och tig men still, 
Lätt murra then icke lee vell, 
tu kant ey bäter göra, 

	

4 	jngen större frögd på jorden är, 
än itt friskt mod och Sinne, 
ett vngt hiarta och sträughe spell, 
Hclskr. möd. 
Adskr. bödroffvelse. 

123 
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ther till en kanna vine, 
ther boss min lelia och hiartans kiär, 
gud giffve jag vore henne när, 
Och venlig med henne tala. 

på jorden är hennas licke ey, 
hun är både kiösk och sköne, 

[123 h] 	när Jag henne ser, frögdar hun mig, 
Han är min hiartans krona, 
hun har mitt hiarta in tagitt, 
med sin skönh ett thett beslagett, 
Hiss mig aff the suåra bånde. 

När iag hennass tuckt kan fåå see, 
mitt hiarta sig tå frögdar, 
Altid hennass Röde munner leer, 
Hennas ögon liufflig skina, 
Hennas ord 1  äro sött, venlig och godh, 
hennas hiarta är friskt, och ved gått modh, 
med dygder väll beprydatt. 

Hon drager ett suartt bruntt flätatt håår, 
Rosen fargatt är hennas vandell, 
ther till och tu ögon klaar, 
hun har mitt hiarta intagitt, 
Hennas mun lyser som en Rubin, 
gud giffve hån rede vore min, 
thett vore min hiartans 

Therföre är thett Rätt och väll, 
124 	 att man henne ey bedröffvar 2, 

vngdornen är med frögder full, 
Och arlig kiärleck pröffvar, 
när som then tunga ålderdoni, 
kommer, och tager mig ifrån, 
Min glädje, så må iagh sörgha. 

Hdskr. örd. 
Hdskr. bedroffvar, kustod dröfvar. 

7 

8 
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9 	Annatt iagh q nu önska kan, 
Och aff hiartatt begära, 
än boo boss thenne Jungfru sköön, 
Till thez mitt huffved grånar, 
Och med min aldra kiäraste tröst, 
på Jorden lida nöd och lust, 
och döö aff thenne verden. 

	

to 	Sedan med henne i en graff, 
läggass till att huila, 
och sedan vthi himmelrick, 
vthi all glädie bliffva, 
licka Som gudz änglar tuå, 
Jagh och min Bäste ven och såå, 
vthi All evighett amen. 

wacog Finis Endhe 
Gud oss sin nåde Sende 

Bröms Gyllen Mers. 

90. 

En liten och lustig vissa. 

2 

Mitt hiarta trätichtar, 
och ängslas fast i lön, 

och altid läncktar, 
efter en iungfru sköön, 
Migh haar betagit, 
och med kierleck beslagit, 
Hennas trohett, 
Som iagh på lett, 
är stadigh iagh thett veet: 

Aff dygdh och ära, 
Begåfvatt är hon vest, 
thett loford bära, 
af migh then lillie gnist, 
skall hon alltide, 

[124 b] 
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vnne migh herre blide, 
när henne, 
ia väll lenge, 
Hafva gått omgenge. 

Lätt signelz kiärleck, 
tigh här betaga fast, 
ty habor hon q suek, 
Och gorde åter kast, 
för hanss skull inne, 
Månne hon siellf brinna, 
ther af huar man, 
kan see försan, 
huatt trohett habor fan, 

125 	 jaa rätt Betänckia, 
Huatt trohett innebär, 
och huatt hon plägar skä,nckia, 
then henne hafva kiär, 
Rickedom och ära, 
Huem kan mer begära, 
Mera kan hon ey försan, 
begåfva någon man. 

Nu väll bessinna, 
kan iagh all tid och stund, 
att trohett vinner, 
huadh hon af hiartans grund, 
här kiär mon hafva, 
Ja alletidh och dagha, 
bär hon priss, 
och hålles wiss, 
af allom mångeledz. 

på ingen annan, 
min förhopningh iagh haar, 
vthan till tigh försan, 
som migh så trogen var, 
lätt stadigh blifva, 
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thett iagh monne drifva, 
af migh all stundh, 
af hiartans grund, 
elskass tu margelund. 

	

7 
	 Effter gudz villia, 

är förbundet gordt, 
att någor kan thett skillia, 
lätt thett q varda SpOrtt, 
Klafvare nu månge, 
thett väll efter gånge, 
huru the må, 
oss både tuå, 
vthi sine nät få. 

	

8 
	Rätt Som ormen snille, 

altidh beflitar sigh, 
att göra ille, 
med sin tagg visserligh, 
alt så nu ficke, 
klafvare till licke, 
med sin list, 
the först och sist, 
äre tillstädes vist, 

	

9 
	Slåå, them ved öra, 

min kiäraste all stund, 
Som villia förstöra, 
vår kiärlech och förbund, 
falskhett försuinner, 
trohett alltid vinner, 
Klafvare, 
som huar skall see, 
fåå både skam och vee. 

	

lo 	Theras artt beskrifva, 
tillföllest iagh q kan, 
then the här fort drifva, 
Emott quinna och man, 

[125 b] 

126 
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Sött är theras tunghe, 
Doch förgift i manne, 
hafva the, 
Som huar kan see, 
aff hiartans Sorg och wee. 

[126 b] 

o huru farligh, 
är en meniskaa vist, 
ia ganska dårligh, 
vmgåss med sådan list, 
tagh tigh till vara, 
för klafarens snara, 
om tu skall, 
vndfly stort fall, 
i tidh och dagar all, 

Tänek på min kiära, 
huatt iagh här hafver sagdt, 
När dygdh och ära, 
altid hållez vedh macht, 
trohett stadigh blifver, 
Som falskhett fördrifver, 
ja sorgh och quidh, 
all stund och tidh, 
och löckan altid blidh, 

Effter monde skrida, 
thett skall huar man fäå see, 
them som stadigt bidha, 
och sin trohett bete, 
Emott huar annan, 
vthi frögd och gamman, 
skall vist skee, 
välsignelse, 
vthan all sorgh och vee. 

Rätt nu befalla, 
vill iagh af kiärligh ett, 
min kiäreste med alla, 

11 

12 

13 

14 
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af trofast stadighett, 
tigh iesu christe, 
Som migh gått beviste, 
var migh troo, 
Så få q boo, 
till hopa i godh roo, 

weAwg, Finis, Ende. 

91. 

En Liten vissa. 

-uj  n lithen sångh och äreskreft, 
11  en iungfru till behagh, 
till största beröm, 
min ven tillskrifver iagh, 
Gulldh och ädle stenar, 
hafver löckan migh förmenatt, 
vptagh förty then ringa skänek, 
Af ett gått hiarta sendt. 

spegell iagh tigh kallar klar, 
Som iungfruger gärna see, 
ther vthi the sigh skodha fåår, 
Som dygdesam vell sig betee, 
huatt dygdh man mer af säger, 
then henne väll bekläder, 
Jaa mera hon bepryder tigh, 
än parlor vysserligh. 

3 	G udhfruchtighett och ärlighett, 
är tigh altid näst, 
tuchtighett och kierlighett, 
är tin kiärkomne gäst, 
liuflighett och ruildhett, 

Sv. landsm. Bih. II. 	 20 

1 

2 127 
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[127 b] 

Stadighett och stilhett, 
Blygdsamhett är tig fast när, 
J sanningh huar tu ähr. 

Tu löper ey på gatun vtb, 
att låtha skodha tigh, 
tu huispar ey om buario knutt 1, 
vthan äst skeekeligh, 
gärna tu hemma sitter, 
ey många sådanna hettes, 
som husett inne hålla kan, 
thett säger iagh för san. 

Tu kan ey höra lösa ord, 
ey skualler och förtall, 
högfärdh är aldrigh hoss tigh sportt, 
ey någen tidh hörass skall, 
trohett boss tigh gäller 
vyseligh tu tigh ställer, 
Ach huru säll hålless then man, 
Som tigh bekomma kan. 

Gudh hafver och begåfvatt tigh, 
med möcken Däieligbett, 
och skönhett ganska täckeligh, 
beprydt medh tuchtighett, 
tina föräldrar kiäre, 
hålles och i stor ära, 
med rickedom stor ytan lest, 
vällsignatt äst tu vist. 

4 

5 

6 

128 	 Som solen iblandh stiernor mångh, 	 7 
är kiendh af stor klarhett, 
Så äst tu ibland iungfruger mångh, 
med tucht och lustighett, 
tu äst vist avis rara, 
och phenex then dyrbara, 

1) Kustod knut. 
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såsom sällan kommer fram, 
och ey finness i all land. 

jagh vetth thett väll o iungfru kiär, 
att många thett försmå, 
thett iagh så fast berömer tigh, 
Doch passar iagh ther inthett på, 
om somblige thett veste, 
tå skulle hiartatt bresta, 
af thett haatt och afuon 1  stor, 
som vthi hiartatt boor. 

Ändoch tu ey berömmas vell, 
doch moste thett så, sk ee, 
ty honom hörer äran till 
Som dygdesam vell sig betee, 
Ach jungfru hålt tin vana, 
iagh tigh så kiärlig förmanar, 
så äst tu gudh then högste kiär, 
och frommer huar tu är, 

10 	jagh tigh nu gudh till lif och siäll, 
befaller innerlig, 
och biuder tigh att fara väll, 
Både evigt och timmeligh, 
Haf migh vthi titt minne, 
lätt mig och så för nimma, 
till huilcken tu hafver gått behagh, 
och goda hiartelagh. 

Finis. 

1) Möjligen rättadt från avuon. 

8 

9 

[128 b] 
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92. 
L-lN Jungfru Stålt, j   
U  Then Haffwer Jagh Migh Vtth valdt, 

Kunne iagh henne vinna, 
then ädla Rooss, 

129 	 All Sorgh drifver Hon sin kooss, 
Sophia then gudhinna, 
Henne om kringh, 
vthi en ringh, 
Som en Drottningh fin, 
tre gånger, tre söstrar tiena, 
J Rosenlund Dantza the iungfrur. 

Konungh Salmons hugh 
in till then Jungfru ståår, 
thett ståår i högha wissan, 
löcksaligh han 
ganska Rick och en wiss man, 
therföre monde blifva, 
vthi stor acht, 
tå var hans macht, 
Alt så igen, 
plägar man lööna sin ven, 
J Rosenlund: 

[129 b] 

Män Konungh pariss, 
ganska rick och inthett wiss, 
när han om guldäplett dömde, 
för Sophiam 
han vthvalde 1  helenam, 
thett honom illa rönthes 2, 
troia stor, 
som stodh i floor, 
alt för then skull, 

vth skrifvet i stället för ett utsuddadt helen. 
Kustod röntess. 
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moste om kull, 
till ståft och mull, 
J Rosenlund: 

4 	jngen Jungfru är thett, 
Endoch iagh nu Så 
om en ståldtz iungfru Quäder, 
thett är visshett, 
then Zacharias1  prophett, 
Kallar iungfru migh glädier, 
Hun är En tröst 
i nödh och lust, 
thett hiarta får 
nu glädie stor, 
Som hon i boor. 

5 	Far väll far väll min ven, 
Kom Snartt igen, 
Som the Jungfruger begära, 
till rosengårdh, 
ther the siu rosenträ ståå, 
thär och the iungfruger äre, 
Om Someren, 
mädan fugelen siunger, 
är skogen grön, . 
och manken sköön, 
J Rosenlundh Danssa, the iungfrur. 

Finis Ende. 

93. 
100risa well Jagh then sommars tidh, 
I När örter ståå alle i gröde, 
till ett lelliebladh står all min litt, 
För henne bär iagh stor möde, 
Eya, Eya, Eya. 
then Sorgh tuingar migh vist till dödhe. 

1) Helår. Zachrarias. 

130 
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En lönligh sorgh i mitt hierta 1  är, 
för kiärleck och en godh villie, 
En ven håller migh i sitt hiarta kiär, 
Och klafvare vela oss ått skellia, 
Eya, Eya, Era, 
gud låthe aldrigh skee theras villie, 

[130 b] 	Vore icke klafvarei  så vore iagh gladh, 
the pläghe både lasta och föra, 
och liugha på migh huar endeste dagh, 
och huiska i huar annars öra, 
Eya, Eya, Eya, 
Gudh gifve them lön som the göra, 

Förste sinn iagh henne sågh, 
Hon på en grön ängh monde gånglia, 
Ett ögnableck hon till migh sågh, 
strax nionde iagh glädjen fånga, 
Eya, Eya, Eya, 
Hon måthe migh aldrigh vngånga. 

Mäthe iagh huar dagh hennas ögon få see, 
Hon hafver mitt hiarta i .Duala, 
tå vore iagh löst från sorgh och vee, 

131 	måtthe iagh med henne få tala, 
Eya, Eya, Era, 
Hon kunde mitt hiarta hugsvala. 

Thenna visan är alt som iagh vell, 
Hon är nu Quäden till ända, 
min beste ven i tencke till, 
Huru mitt hiarta för eder monde brenna, 
Eya, Eya, Eya, 
gud gifve vår sorgh en godh ende. 

ze2,cog Finis Ende. 

1) 	Ordet efteråt tillskrif vet med mindre stil i inre kanten. 
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94. 

T ustigh war tu mitt hiarta och (och) modh, j  
I  Lätt migh q Suåra Quida, 
tia sach hon blifver än nu väll godh; 
Snartt kommer then dagen blidhe, 
Kommer tigh något enfaldigtt i Sin, 
att tu moste någott lida, 
lätt arligett hiarta vara till, 
Så tryggeligh kan tu bidha. 

2 	Verdsligh beröm pråll och stoor pracht, 	 [131 b] 
lätt tigh ey möckett achta, 
All högfärdh lätt vara tigh ombracht, 
För falska vener tigh vachta, 
ttroo alla väll men tigh sielf bäst, 
om tu tigh vell besinna, 	. 
tben som binder en falsk ven till gäst, 
stor skade skall han förnim,. 

3 	Then högste gudh i himmelen boor, 
then iagh af hiartans (grun) grande, 
vell till bedhia och stadigt troo, 
att han migh then vell vana, 
then iagh hafver kiär, 
Ehuar hon är, 
thett vest tu gudh allena, 
0 herre christ, 
lätt thett skee vest, 
thett migh ingen kan förmena. 

4 
Wenus hafver migh betagett hartt, 
thett må iagh nu bekienna, 
Cupido och så med sin artt, 
the pilar till migh senda, 
som löpa igönont mitt hiarta och bröst, 



302 	1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 	 204 

132 	och göra migh möckeu pina, 
0 herre med en fartt, 
gif migh then snartt, 
som förlåssar sorger mina. 

Caritas är then ypersta Ross, 
Som nu i verden kan finnas, 
Helst när Patientia är ther hoss, 
Som man kan väll förnimma, 
Tålamodh är bäst, 
boss kiärlighett näst, 
som all sorgh kan förtaga, 
gudh vnne mig tålamodh i all stund, 
i alla mina lifz dagar. 

Lättfärdighett gud migh bevara ifrån, 
J alla mina lifz dagar, 
att inge mina vener thett spöria må, 
att iagh ther öfver må snafva, 
vndt migh herre gudh rätt trofasthett, 
att iagh migh ther vthi må öfva, 
mina vener vthi all arlighett, 
må iagh ther vthinnan pröfva. 

Alss ingen hielp ey heller tröst, 
vett iagh boss någon förmodha, 

[132 b] 	vthan hoss gudh och min kiärast ther näst, 
Helst när iagh henne beskodar, 
när iagh henne seer, 

'mitt hiarta thett leer, 
och önskar af glädie och gamman, 
att thett vore skett, 
J arligh ett, 
q vore väll komne till samman. 

Vndt migh herre christ thett hiarta fåå, 
Så trofast och staddigt 1  hafva. , 
Som florens emott Blansefloor var, 

1) stad i slutet af en rad och digt i början af nästa. 
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när hon ifrån honom var tagen, 
tå vagade han sitt vnga lif, 
alt för sin hiartligh kiärast, 
och blef så när henne all sin lifztidh, 
både med dygdh och ära. 

9 Ett beder iagh tigh o herre gud, _tu 
tu velt mig thett beiacka, 
att iagh och så min kiära brudh, 
aldrigh huar annan försacka, 
att tu gud velle thett skecka så, 
att vy kunde komma tillsaman, 
Och sedan med tigh evinnerlig, 
Få lefva i salighett amen. 

Finis. 

 

95. 

En liten vissa. 

Osigelligh sorgh mitt hiarta Bär, 
ty görs iagh sällan blidh, 

För then iagh hafver J hiartat Så kiär, 
giörs mig långh stund och tidh, 
Bedröfveligh, 
ställer iagh migh, 
thett kunne i och väll See, 
min blodh och hydh, 
oftha skefter sigh, 
giör alt mitt hiarta vee, 
Får iagh ey bott, 
till thenna här sott, 
Af Sorgh blifver iagh vest dödh. 

133 

2 Nu kan iagh q lustigh blifva föör, 
Af huatt som hälst thett är, 
än som iagh tröst vth af eder Spör, 
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mitt hiartans veen så kiär, 
min lust och frögdh, 
all slätt är bögdh, 
till sorgh oändeligh, 
Ach skulle iagh tå, 

[133 b] 	ingen tröst få, 
vore thett q klagheligt, 
Helst vthaf then 
vthvalde veen, 
iagh elskar så innerligh, 

Män af thin dygdh och höfvelighett, 	 3 
thin ögon klar och såå, 
är iagh kommen i sådan nöd, 
Huatt blifver mig nu för rådh, 
thett frögdar migh, 
att iagh af tigh, 
må elskatt blifva igen, 
När J min troo, 
och villie godh, 
vthan falskhett och skeen, 
besinnen rätt, 
att thett allslätt, 
till eder allen är satt. 

Digh ändtligh befaler iagh min skatt, 	 4 
Som skapt hafuer himmel och iordh, 
och önskar tigh mångh tusan god natt, 
gif acht vppå min ord, 
Elska tu migh, 

134 	 Som iagh giör tigh, 
Alz ingen i verden all, 
af verdsligh flugit; 
högh eller ringh, 
oss både åttskelia skall, 
Ade far väll, 
till liff och Siäll, 
then ricke christ bevare tigh väll. 

veawg, Finis, Ende. 
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96. 

A ach Huar uthi skall iagh migh klädia, 
Emott thenne vinther kål!, 

ty sorgh är all min glädie, 
efter iagh är tagen med vål!, 
Af the tre gudinner enn, 
Huilcken heett Venus och var ey seen, 
Lätt Cupido migh skjuta med ett Reffbeen. 

Till sorgh låther eder bevecka, 
Som thenne min klagha förståå, 
och icke till lust eller lecka, 
om iagh ther en korgh skall fåå, 
loss then tucktsamma iungfru skön, 
som iagh elskar i löön, 
Ach att hon ville höra min böön. 

jaa then lust hugnatt och glädie, 
Som iagh då finge där, 
kan aldrigh någon tunga bekläda, 
på thenna verden här, 
Näst den evige glädie och frögd, 
loss gud i himmelz högdh, 
kunne iagh med ingen större vara nögdh. 

Rätt snartt kom Venus gudinna, 
Som mig mitt hiarta hafuer spänt, 
Af kiärlighett vp tändt till att brenna, 
med the pilar tu migh hafver sendt, 
kom therföre med en fartt, 
och skynda tigh full snartt, 
beveck hennas hiarta om thett är hartt, 

[134 bl 
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Betagh med kiärlighetz Hammer, 
hennas hiarta tu milda och leen, 

135 	 Beskodha hennas Hiartans kammar, 
Huru hon är sinnatt mott mig igen, 
Och sägh huatt tu kan troo, 
om vy bade skulle boo, 
tillsamman i godh roo. 

Wselt armt och Elendigtt, 
giörs dåå alt lefvernett mitt, 
låter hon sig finnas obestendig, 
alt mäd thett talett sitt, 
och far med någon flärdh, 
efter vy ähre huar andra värdh, 
Såsom tu god he Suärdh. 

Mäd h Sårgh vell iagh nu ändh a, 
thenna visan och göra beslutt, 
och ingen henne tillsända, 
för än thett brester vtt, 
huatt som nu är så kålt, 
och ligger än fördåldt, 
thett varmes Så mariefaldt 

ze2.mg, Finis, Endhe. 
B. G. M. 

97. 

[135 b] 	I1j11 Swanasångh iagh sivnger, 
U  vppå min siste dagh, 

Effter mit liff vngha, 
skall efter gudz behagh, 
ifrån kroppen sk elias, 
lekamen lägz i graf, 
ty vell iagh Senda, 
vthi gud z hender, 

1) Hdskr. marie faldt. 
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min siell och and, 
till sitt fäderness land, 

The bäste väner, 
Räckia huar andra hand, 
med en sådan iämrner, 
som ingen vth säja kan, 
Extremum vale, 
höres nu ynekelig, 
gambla förbunder, 
J alla stunder, 
Som är att tu skall döö, 
gäller på thenna öö. 

Endoch för döden, 
naturen förskrecker sigh, 
och vell then mödan 
fast gärna vara fry, 
vell iag doch bytha, 
min vselhett i frögd, 
Alt mitt elände, 
får nu en ende, 
sorgh och oroo, 
nu får iagh säcker boo. 

jagh hafver bedröfvatt, 
min gud then helighe andh, 
i thett iagh bortt röfvade, 
itt vngt lif med min hand, 
Endoch orsackan, 
var iagh så högheligh, 
ty vell iagh och måste, 
ehuatt thett kostar, 
som timineligett är', 
måste iagh quarlåtha här, 

jtt liuss vptändt, 
var af tigh herre gudh, 
som mina händer 

I) Skrifvet öfver raden 

136 
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af slächte mott titt budh, 
iag hafver syndatt, 
i himmelen för tigh, 

gud tu högste, 
som mig förlöste, 
ifrån then evigha dödb, 
hielp migh i min sista nödh. 

Huatt mig kan hända, 
ske gud efter vellien tia, 
lätt min siell lända, 
till rätta hyddan sin, 
tag doch min anda, 
i himmelen till tigh, 
ty vell iagh låtha, 
vänen så såtha, 
med möcken sorgh och grått, 
snarligha skellias ått, 

[136 b] 	vy skole finnas 
i christi frögd sall, 
thär oss ey tuingar, 
then bettra dödssens quall, 
Jaa thett skall snartt hända, 
vy få huar andra see, 
non amicisti, 
sed pnemicisti, 
eder son så kiär, 
ach moder farer väll, 

hiartans moder, 
0 kiära moder min, 
som mig hafver burett, 
med sueda och stor pin, 
lå,ther sorgen fara, 
strycker tårar af kina, 
måtheliga sörgha, 
när som i fåå spöria, 
om eder sons lif, 
huru thett hafver endatt sigh, 
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Ach gud, af nåde, 
förlått mig min stora skull, 
lätt them q råda, 
Fast iagh är synda full, 
synderna suåra, 
begråther iagh beterligh, 
0 gudh tu högste 1, 
som mig förlöste, 
Jfrån then betra döödh, 
Hielp mig i min sista nödb, 

to 	Här med iagh ändar, 
thenna min suana sångh, 
och mig nu vänder, 
till mina väner rnångh, 
som så många tårar, 
fälla för min afgångh 
kroppen tager iorden, 
th er af han var gorder, 
0 Jesu tagh min siäll, 
Ach väner faren väll 3. 

vacog. 

98. 
En Andeligh vissa. 

T
önligh Sårgh Och smartha, j 
som migh Betaghet haar, 

yppas vthi mitt hiarta, 
ty giörs migh vppen baar, 
ty borte är, 
min vän så kiär, 
stor sorgh iagh ther före bär, 
J Döttrar i Jerusalem, 
säger min vän, 
att iagh Är kranch af Elskogh, 

Hdskr. hogste. 
Hdskr. af gångh. 
Hdskr. faren. 

137 
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Jerusalem sköön dotter, 
frögda migh i min nödh, 
min vän tu kallas ååther, 

[137 b] 	Som är både huitt och rödli, 
vth käratt vän, 
bland mångh tusend, 
huar finner man tigh igän, 
J Döttrar. etc. 

Flytandes som roser, 
är hennas mun af myrahm, 
guldringar med turkoser, 
bär hon vppå sin hand, 
som sophir 
i elfvenben, 
skiner hennas mun allen, 
J döttrar i Jerusalem, 
säger &c. 

-Vänt om vänt om min kiära, 	 4 
vent om tu solati, 
En ross med dygd och ära, 
lätt see anseehte titt, 
vänt om min vän, 
kom snartt igän, 
vänt om var icke seen, 
J Döttrar i Jerusalem &c. 

Alt som en Boss i Dalen, 	 5 
och Blomster i sarum, 
så är min vän i salen, 
liufligh som libanon, 
tu lilium 
convalium, 
tu äst min sköna brugum, 
J Döttrar i Jerusalem, 
säger min vän 
att iagh är kranck af elskogh 

rekog Finis Ende. 
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99. 
Tagh wmgås Här Huar dagh, 

Emott all rätt och lagh, 
blandt obeskedeligett lefverne, 
thätt gudh är täckt giör iagh, 
Ändoch iagh ähr, 
iagh fatigh är, 
mott min begär, 
försålder är, 
moste iagh lidha bedröfvelse, 
sampt iemmer sorgh och nödh. 

En däieligh rooss hon kan, 
fast hon här af man, 
blifver satt i blan tistell ey förkrencker sigh, 
fast hon vexer ibland, 
Ändoeh iagh är, 
iagh fatigh är, 
mott min begär. &e. 

jagh väldeligen ähr, 
till thenna staden här, 
af röfvare tagen, 
och så frelst från dråparens hender, 
Ändoch iagh är, 
Jagh fatigh är, 
mott min begär, 
försålder är, 
moste iagh lida bedröfvelse 
sampt jämmer sorgh och nödh. 

Nu ähr iagh saldh enom, 
här vthi min barndom, 

1) Hdskr. bedrofvelse. 
Se. Tandem. Bih. IL 	 21 

138 

[138 b] 
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förgiftig röfvare men iagh haar, 
ännu min iungfrudoom, 
ändoch iagh är, 
iagh fatigh är, 
mott min begär. &. 

Min fader ähr en konungh, 
män Sorgen giörs migh tungh, 
Så är iagh lickväll vedh thett hopp, 
att frögdas än en gångh, 
ändoch iagh är, 
iagh fatigh ähr, 
mott. &. 

Män veste iagh min faar, 
som för migh omsorgh bar, 
Så ändadess all min bedröfvelse, 
frögd blef migh vppenbaar, 
ändoch iagh är, &e 

När all min sorgh bortt gåår, 
och iämmer ende fåår, 
så i hiälslåss af tålmodighett, 
frögd i mitt hiarta gåår, 
Ändock iagh är, 
iagh fatigh är, 
mott min begär, 
försålder är, 
moste iagh lidha bedröfvelse, 
sampt iämmer sorgh och nödh. Finis. 

B. G. M. 
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100. 

En Lustigh visa, vnder the nother more palatino. 	139 

Ttt memoriall att siungha, 
hafver iagh satt mig i Sin, 

Dätt iagh nu vell förkunna, 
eder aldrakiäraste min, 
nu till valethe, 
att i ey förgäthe, 
then kierlighetz acht, 
och troheti pacht, 
Som vy hafve samman satt. 

	

2 	Ther till är och orsackan, 
then stora kierlighett, 
ther af iagh är betagen, 
till eders Däielighett, 
mitt hiarta springer, 
när jag edra kinder, 
beskoda kan, 
och med min hand, 
af kierlighett tagha i famgn, 

	

. 3 	 Edertt an[silchte blidha, 
frögdar mig margelundh, 
vthi huatt stund och tidha, 
iagh thett af hiartans grund, 
vell mig beskåda, 
och ther hoss beboda, 
med kierlighett, 
och arlighett, 
bebunden med trohett, 

1) Under tt har förut stått något annat, hvarefter synes ännu ett 
utsuddadt h. 
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Och när iagh rätt besinner, 
Eders stora fromhett 
i sanningh iagh befinner, 
migh altid vara betedt, 

[139 b] 	 Kiärlighetz 2  affecter, 
som mig altid vpvächer, 
till träncktan stor, 
som ingen tror, 
then i mitt hiarta boor. 

Ty ingen tingh kan vara, 
vthi verdene här, 
som migh kan vederfaras, 
och äre mig så kiär, 
vthan gudz ordh thett rena, 
och sedan J then ena, 
then iagh förvest, 
vthan all list, 
Elskar både först och sidst, 

Aldrigh hafver iagh eders licke, 
än vtbi verden seett, 
till huilcken iagh kan vicka, 
mitt hiarta med kierlighett, 
vthan till eder, 
then iagh nu beder, 
med kierlighett, 
förvthan sueck, 
mig elska med trohett. 

Therföre iagh altid länchtar, 
att vara eder boss, 
och med stor hiartans trenktan, 
beskoda eder min ross, 
mitt hiarta thett tuingas 3, 

Hdskr. möjligen frömbett. 
Kusteden har kierlighetz. 
1 hdskr. synbarligen först tuinges, därefter ändradt till tuin-

gas. På samma sätt finnes — finnas i nästa rad. 
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när vy icke finnas, 
som iagh försan, 
rätt säja kan, 
en sådan iagh aldrigh fan, 

Så offtba iagh begrundar, 
Edera stora kierligb ett, 
i sanningh iagh förvndrar, 
huar före i hafve beetedt, 
migh then stora ära, 
then iag ey kan begära, 
men iagh är ringh, 
och ingen tingh 
kan eder bevisa igen. 

För många edra skencker, 
som i mig hafven betedt, 
iagh eder altid täncker, 
migh sielf med all trobett, 
vthi alla tidher, 
mädan v37.  här i lifvett, 
med kierlighett, 
i ärlighett, 
såsom förre är skedt. 

lo 	Om i annan fram före, 
än thett som sanningh är, 
orätt i mig tå giören, 
eder som så trogen är, 
lather sanningh vancka, 
både med ord och tanckar, 
ehuar man är, 
fiär eller när, 
är min hiarttans begär, 

11 Här af kunne i väll marcka, 
huatt kiärlighetz nytt iagh bär, 
ther hoss beskoder mitt hiarta, 

8 

9 

40 
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om falskhett ther vthi ähr, 
ach hiartans blomma, 
låther mig doch bekomma, 

[140 b] 	 tin trohettz tall, 
förvthan quall, 
beprydt med sanningh all, 

Ju mer iagh på eder täncker,- 
iu mer tå ängslas iagh, 
kierleken mitt hiarta säncker, 
och förer migh i quaf, 
ty tiden lider, 
och nu fast framskrider, 
att iagh min kooss, 
ifrån min ross, 
moste nu fara fortt. 

12 

Endoch iagh thenna tyden, 	 13 
moste från eder bortt, 
så varer lickväll blidhe, 
then tidh går väll fortt, 
Om gudh Så nöies, 
vest thett icke dröges, 
förän iagh snartt, 
alt med en fartt, 
får see ederz kierlighetz arth. 

Här med iagh gud befaller, 	 14 
min lellia och beste ven, 
och vppå honom vell kalla, 
att han oss både igän, 
fogar till samman, 
med lust och med gamman, 
J verden här, 
och sedan ther, 
må lefva gudi när. 

Knappast och. 
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15 	A ch gudh gif oss tin nåde, 
för tin sons ehristi dödh, 
att mig här så vändes, 
vthi frögd1  lust och nödh, 
att vy här timmiligh, 
och sedan ther evinnerligh, 
med tigh få boo, 
J fred och roo, 
ther q vanekar oroo. 

16 	Far väll min hiartans lellia, 
gud eder bevare väll, 
för satans onda vellia, 
Både till lif och siäll, 
låther eder finna, 
vthi sådant sinne, 
i kiärlighetz acht, 
som föör är sackt, 
om thett vessa trohettz pacht. 

«log Finis Ende 

Gud oss sin nåde Sende. 

En skön 2  visa stelt på Jesu christi nampn. 

1 
	lagh christe ähroness Konongh, 

Gudz Högstes evighe Son, 
Min faders vredes försoningh, 
Binder aff nådenes trohn, 
Så mildeligh, 
mitt rådh min tröst mitt ricke, 

Hdskr. frogd. 
Hdskr. skon. 

141 
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min nådh, min tröst venite, 
thern som sig bätra i tidh. 

[141 b] 

Edhsuorne chrestne betäncken, 
Huad Faderen var edher huld, 
tå han monde mig eder skencka, 
Som bleff för synderna skull, 
aff blåtta nådh, 
Korsfest försmeidh och slagen, 
ther näst dödh och begrafven, 
af guddorns eviga rådh. 

Som och tå monde förgiöra, 
the trognas plåga och riss, 
att the må vest trivmphera, 
med mig vthi paradis, 
Som vell och kan, 
theras synder borttaga, 
teras fiendher borttiagha, 
med starck och väldigh handh. 

Vthvalde täncker i Krönthe, 
mig till en konungh allen, 
J dopett ty iagh vpfylthe, 
för eder lagen igen, 
täncker i tidh, 
betencker hielten smorde, 
minnes then edh i giorde, 
then tid i hyllade migh. 

Söcka till muneka och nunnor, 
eller till påven i room, 
Till klocka quinnor och brunnar, 
behöffves ey någon stundh, 
ty hurulundh, 
skall then en annan frelsa, 
som Kan sig sielff ey hielpa, 
thett är alt satans påfundh. 



221 	 BRÖMS GYLLENMÄRS' VISBOK. 	 319 

6 	 Chr[i]stne eder ey förfären, 
Oansedt Synden är suår, 
Kommer min nåder begären, 
Barmhertighett vitt öffvergår, 
Söcker till migh, 
söcker tå man migh finner, 
Söcker föör än iagh dömmer, 
Snartt ändas nådenes tidh. 

7 
	

Håller min budh vthi vördningh, 
Står vp af synden suår, 
Så blifuer Jagh eder herde, 
och i vthkorade fåår, 
och skolen fåå, 
Söött manna i mitt Ricke, 
och dricka musten huithe, 
ey fruchta vlffvarna gråå. 

Ropar iagh och vth så vidha, 
thetta mitt löffte och budh, 
i thesse ytersta tider, 
till tigh min kiärkomna brudla, 
och alt än vell, 
så nu som fööre hielpa, 
platt för intett tigh frelsa, 
om tu ther troo sätter till, 

1 mett folck tager till godhe, 
min tienst fast bäther än guldh, 
Som skenckes af blåtta nådhe, 
(ich ey för gärningar 1  skull, 
Täntker ochsåå, 
om i mitt budh för achtar, 
Satan grantt på vach tar, 
och engelen vicker i från, 

1) Hdskr. garningar. 

142 
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[142 bl 

Ser till backa i thett föörra, 
aff satans onda party, 
från frelsaren vore rörde, 
till lögn och bedrägery, 
åkaller migh, 
så vell iagh mig förbarma, 
och röra eder arma, 
till salighetens stigh. 

Thetta mandatt iag vth sender, 
att i som sölens alt än, 
som suin i synd vthan ända, 
må en gångh venda igen, 
store och små, 
som höra mett ord Klinga, 
Eder ännu besinnen, 
min nåder skole i fåå, 

Vthplåna vell iagh tå alla, 
Synder som i hafve giordt, 
Så att rör nya och gambla, 
skall ey till räcknas ett ord, 
thett Suär iagh på, 
Ja, Såsant som iagh leffver, 
och vell än tå thervthöffver, 
Evigh frögdh skencka och såå. 

Snartt skall iagh och förgiöra, 
them Som q lydha mitt budh, 
nedarst J helfvettett grömma, 
ty the förachta sin gudh, 
Sy, dommadagh, 
är snarliga för handen, 
Doch är fast oves stunden, 
Räthe sigh alle här aff. 

zelcog, Finis, Endha, 

Gudh oss sin nådhe Sendhe. 

10 

11 

12 

13 
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102. 

Then 42 Konungh davis psalm. 	 143 

Såsom effther wattnett Källa, 
Hjorten sk rier med högdt Lindh, 
Altså och min siäll medh allo, 
Ropar till tigh Herre gudh, 
Till tigh Hon lencktar först, 
Här lider möcken törst, 
När skall iagh ther till Komma, 
Titt ansicht beskoda med fromma. 

Dagh och natt med mina tårar, 
Spisar såsom matt och Bröödh, 
När som iagh hörer the dårar, 
Säia huar är nu tin gudh, 
Mitt hiarta tå bresta måå, 
Män lag vell i gudz buss ingåå, 
Ther vell iagh tigh loffsiunga, 
Och prisa giffva med min tunga. 

Min Själ! Hui velt tu tigh plågha, 
Och ängsla så Jämmerligh, 
Troo på gudh af all förmågho, 
Then iagh tackar dagheligh, 
Som mig giör byståndh allen, 
Giön om sitt ansichtes skeen, 
Gudh min siäll sigh nu bedröffvar, 
Gräm mes och geffver sigh öffver. 

Män iagh täneker på tigh Herre, 
J thett Landett wedh Jordan, 
Och på bergett Hermons fiälle, 
Och på then Litzla bergens plan, 
DJupen 1  och Såå, 

[143 b] 

Synbarligen rättadt från Jupen. 
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Sin meningh låtha huar annan förstå 
Ty tina böljor the brusa, 
Och högdt öffver mitt hufvod susa. 

Tina watuvågher alla, 
Och the 1  böljor alle slätt, 
Högdt öffver mitt huffvod 2  falla, 
Doch tröster mig gud vesserligh, 
Han hielper mig om natten såå, 
Om dagen iagh loffsiunga må, 
Och honom storligha prisa, 
Som mig så gått mondh Bevisa. 

144 	 Gudh min Klippa will iag å kalla, 
Säja Hui förgätes iagh, 
Fienderna mig öffver falla, 
Och förfölia dagh från dagh, 
Theras håån iagh af them fåår, 
Som Suerdett in till benen gåår, 
Thet Spått the dagliga drifva, 
Skåda huar tin gudh nu vell blifva. 

Min siäll hui velt tu tigh plågha, 
Och ängsla så Jämmerligh, 
Tro på gudh af all förmågo 
Then iagh tackar innerligh, 
Som mig giör bystånd allen, 
Och iagh med min ögon thett seer, 
Att han tå min gudh well vara, 
Och fria mig ifrån allan faara. 

z-acog Finis. 
Gudh är min Tröst. 

Bröms Gyllen Mrs 
Eghen Hand. 

Tidskr. thz. 
Rättadt från huffvdh. 
Hdskr. form ago. 
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103. 

 

See nu böriar winteren ifrån oss skrida, 
Sommeren kommer igen then Blida, 
See nu kommer Lust och frögdh igen. 
Elskogan kommer och låther sigh skina, 
Wpfriskar verden med gåfvorna sina, 
See nu söcker huar och en till sin wen, 
All tingh glädier och frögdar sigh, 
Men Jagh allena Elendeligh, 
Lefwer platt ytan all frögd. 

 

Marcken blomstras och fuglarna slunga, 
Sigh frögdar både gambla och vnga, 
J thenna Liuflige sornmerss tidh. 
Ja, Skogar, wallar, Ståckar och stenar, 
Lellior, trää, Quistar, och grenar, 
Synes nu alla fått nytt lif. 
Men ingen tingh vthi werden är. 
Som ett så Sorgeligett hierta bär. 
För en skiön Jungfru iagh hafver klär. 

[144 

145 

Flöör giöken gall och täcklingen springer, 
Stighlitsan Quittrar och Liufliga klinger, 
Små foglar flyga och bygga boo. 
Larckan, Sualan, och Dufvorna bygga, 
Elgarna ligga i skogen så trygga, 
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"- Män Jagh allena hafver ingen Roo. 
Ach wee then som så elendig är, 
Och af sin Jungfru ey är hållen 1  kiär, 
Hielp gudh huatt för ett besuär. 

 

See huartt och ett diur söcker sin macka, 
The älska huar annan och lefva så spacka, 
The lefva tillsamman och frögda sigh. 
Ja Ormar, drackar, vggler, och örnar, 
Läion, ther till the grömme Biörnar, 
The älskas af sina så hierteligh, 
Jntitt diur är i werden till, 
Såsom nu q glädjas weil, 
Förvthan min Jungfru som är så omill. 

 

[145 b] 	 Ach welle min Jungfru betäncka thetta, 
Sigh en gångh ångra och låta rätta, 
Huru tiden löper sin kooss. 
Ållderen kommer och lusten försuinner, 
Med tiden förfaller hennes rosen kinder 
Ty skönhett är en förgengelig Rooss. 
Mädan hon vngh och dägelig är, 
Huu man håller henne af hiärtatt kiär 
Män Sedan är ingen henne begär. 

«log, Finis. Ende 2. 

 
 

och än 

Hdskr. hallen. 
Längre ned på sidan står skrifvet med yngre bläck Bröderli(?) 
längre ned B 
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104. 

 

Kommer här Gudinner i gemen, 
Aldra först Musa och war ey seen, 
Räck mig hitt titt instrument, 
Att iagh må fullfölja mitt intent. 

 

Lather tillicka Harpor reen, 
Sampt andre instrumenter igemen, 
Kromhorn, trometer gifwa resonans, 
När the äre stälte med concordans. 

 

Tager och så fram eder Sinka godh, 
Eder Skalmeia gifver gått modh, 
Zithara, Luta, sampt och fiol, 
Welliudandes elaveordia med sitt B moll. 

 

Tager och så fram thett godha Positiff, 
Regal, och orgor gifva lätt liff 
Bläser med trometer elaret, 
Med Piper och Basoner i liuflighett. 

 

När i sålunda hafve stält eder Music, 
Med god correspondens och klang tillick 
Hiärtatt i Brysten dansa må, 
Fötterna med Caprioler och så. 

146 



326 	 1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 	 228 

[6.] 

Aff Poeters tractater man vett fulwäll, 
Att orpheus kunne ställa sett Speell, 
När han thett ryckte af krocken ned, 
Stockar och stenar dansa ther wedh. 

[146 1)] 	 7. 

Munserer och Crabater igemen, 
Till Galiarter warer q seen, 
Padvan, Sinkapas satnpt och Cardus, 
Suinger eder been med konstitt puss. 

 

Låther och så see en skön Corant, 
Tillicka Passas Cavalerer bekant, 
Sincadus och Röös med darrande foot, 
Skiöne Jungfrur fatta ther af kiärlighz modh. 

 

chter och så grant Munserisc reverentz, 
Zirat gravitett gifwa Eminentz, 
Lustighett och Kiärlighett vare ther boss, 
Ödmiuchett och tucht äre värde 1  rooss. 

 

Sigh rna presentera till thenne dans, 
För vthan messingh med förgyllen glans, 
All trofasthett blygd och tucht, 
Wnger svener och Jungfruger bepryder smucht. 

Hdskr. varde. 
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Och när en Cavaleir cupidinis skott, 
Hafwer bracht en Jungfru i hjärtans fot, 
Allom kungiöra haf q för lagh, 
En vngersven skemmer thetta, säger iagb. 

 

Cartusanisc mod och funkars taall, 
Med sin polidetz sampt mortial 
Lätt tigh q bedraga the tistlar blåå, 
Wexa tillieka med roserna Småå. 

 

Allomodisk cavalerer äre 1 wäll värd, 
Förgylla Sporar, försölfradt Swerdb, 
Guldpossemente på kiöller och kaftan, 
Perlesteckatt Samtnet med rött skarlan. 

 

Med ringar, guldkiädio, och armeband, 
Som med sin coleur stå prächtigdt an, 
Are wäll dyrtt censeratt och högdt, 
Män Sedighett i ordh hafva klepporna bögdt. 

 

Och när en vngersuen ställer sin Danss, 
Skiöne Jungfruger Sittia och teneka på skans, 
Huru the skola winna then vngersuen 
Ey kunna the honom gripa med wåll. 

1) Hdskr. cavalereräre. Bokstafven r är synbarligen efteråt till-
skrifven i mellanrummet före äre; öfver det föregående e står en prick, 
hvarför man kan misstänka, att först skrifvits cavaleri. 

Sv. landana. Bih. fl. 	 22 

147 
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16. 

Will någon fråga om thenna ringa decht, 
Huatt hon betyder är direct, 
Af en vngh student hon Ställer 1  är, 
Huar rättskafens bierta skäncht och förärtt, 

17. 

Flär med valete Wngersvener all, 
Jungfrur och möör till ett stort tal, 
När i Siungen thenne Liuflige sångh, 
Dricker min skåll, önsker god nätet. mång. 

Finis. 

105. 

[147 b] 12 äll är then man medh allo, 
te!) Som Gärna fruchtar •gudh, 

Och Herrans nampn påkallar, 
Håller Hans wägh och Budh, 
Ty han skall tigh wäll nära, 
Alt med tin egen hand, 
Löckan weil gud beskära, 
Wällsigna titt kall och Stånd. 

Tigh Bliffwer Hustrun trogen, 
Ther till J husett hull, 
Såsom en winquest mogen, 
Mäd Bär och drufwer full, 
Tin barn omkring titt borde, 
Såsom olie planter Ståå, 
Efter gudz helga orde, 
Stor frögd iagh Säja må. 

2 

Bokstäfverna älte otydliga, skrifna ofvanpå något annat. 
2) Står i hdskr. midt öfver strofen, ehuru de båda följande strofer-

nas siffror stå i kanten. 

1) 
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3 	 See Huatt för gafwor sköna, 
Herren wår fader kiär, 
Låther then mannen röna, 
Som frucht för honom bär, 
Aff Zion gudh tig Signar, 
Att tu ser vthan flärdh, 
J alla dagar tine, 
Jerusalems wällfärdh. 

[4] Tu skallt och Så med gamman, 
Beskoda vthan lest, 
Huru tin Sädh tillsamman, 
Öckes med stortt tall west, 
Fred skall och icke wicka, 
J från gudz Jsraell, 
Ty Säie wy tillycka, 
Amene Alle ther till, 

«Åtog. Finis. 

329 

148 



Register. i 

Her pädhar går på gårdhen,  103 
0 herre frelss mig och dööm min.  
jagh Arma bedröfvadhe barn. 2. 
Intit i verdena så dyrebart är. 4. 
vy tacke tig o herre christ. 5. 
jagh vii mig herren gudh loffva. 6. 105 
suendhen han lecker skaftavel: 7. 107 

så iag blomsteret groo. _Aldri 8. 109 
Alla mina sorgher, trådher iag. 9. 110 
Min vngdoms tidh skall endas, 10. 112 
0 lönligh sorg huat tu äst tungh, 11. 114 
Loff ära och priss ske gud.h i evighet, 12. 115 
Begåfvat mäd all dygdh, Ast tu. 	13. 118 
0 gudh skee lof tu l evigh tid, för sin 15. 120 
Mit hop och tröst och all min lit, 
j öster ricke ther ligher it slått 

 
 

122 
124 

Mäd sorg är iag bedröfvat, och lefuer 18. 125 
Burman holler för stadhen vtt, 	20. 128 
Dhen signadhe dagh som q nu se, 23. 132  
Herre christ vy tigh nu prise, tin 24. 134 
Loffsiungher herren, lofsiunger. 25. 135 
0 danmarck hör och niarck, prisa 26. 163 
jag är elendi födh, mit lif ther vthi 28. 141 
Mit hiartha bekömrat Ar, för then 29. 142 
Jag vet en så vacker apelegård, 30. 144  
Tu l tig aff biartans grunde, 31. 145 
0 huilket Ar it löstigt tingh 32. 146 
Alle ting på iordene, mödar oss 32. 147 
När löff och gräss på marcken gror 33. 149 
Loffvit vii iag begära, för edher en 34. 150 

1) Texten slutar på s. 287 (ny pag. = f. 148), registret upptager 
ss. 295-300. Mellanliggande blad äro oskrifna, utom något klotter 
med oöfvad hand på ss. 292-293. Det andra siffertalet ofvan anger 
sida i den här tryckta upplagan. 
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Stor sorg tå mondhe iag bära, 
jag för tig ogudh klaghar, 

36. 
37. 

152 
154 

En jungfru mäd dygdher klara 38. 155 
Jag vet så däielig en roas, 39. 157 
All ting står i gudhz hender, 
jag vet mig en ört både däilig 

40. 
40. 

158 
159 

Kan tu min bäste vän, så snart 41. 161 
Bebundhen är iag mäd sorgher, 43. 162 
0 herre gud aff himmelrick, 44. 164 
Jag vet väl huar filen suenden 44. 165 
Vak vp aff synd tu christendom 45. 166 
jag hadhe aldri tilförene tänckt, 46. 167 
Florens hadhe fru margretha kiär, 47. 168 
Här ståndhar en lind här syndan 49. 173 
Hiertelig mig nu frögdhass, 50. 174 
Ack veniss mädh tin ack, huat 51. 176 
yndock iag arm och elendig 52. 178 
Biuren han vestass effter sin 54. 180 
jag vd l edher (latha) quädha och 54. 181 
J ståft och sånd och suartha mull 55. 182 
Then största glädhie i verden är 56. 183 
Kan tu min (bästhe) vän rät. 57. 185 
Then vinthers nat både kåll och lång, 59. 187 
0 sommer tu kommer mäd möcken 	61. 190 
Skogh och marck vädher och vatn, 62. 191 
0 kiärast velhe i mig höra, 63. 192 
Hiartans varck och kiärlighet,  195 
Huru vil thet mig lyckas, när iag  197 
jnthe vet iag så dyrt at vara 68. 200 
Mäd david må iag klagha, 69. 201 
Alle chrisne frögdha 1  sig, aff hiart: 71. 204 
En hin hadhe iag grepit, vthi 73 208 
En lithen vissa thet är iag tencker 73. 208 
jag var bedröffvat och velle gerna 75. 212 
Stor sorgh och hiartans guida,  214 
Skammen bor på tydhöön,  216 
Såsom för långhe, aff vise: 80. 220 
Vthi tin stora vridhe, för min 82. 224 
Ach hiartans sorgh, och trän: 83. 226 
Blandh tisthel mon vpgå 84. 227 
Aff hiartans trofast grund, 85. 229 
Mit hiarta Ar bedröfvat 2  86. 231 
ehristus som himmel och jord hafuer 87. 232 

Hdskr. frogdha. 
2) Hdskr. bedrofvat. 
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Jag stodh mig vp en morgen vppå 88. 233 
Christ gifve mig lyckan till gå, 91. 238 
Jag stod vp en morgen så lönli, 92. 239 
Frå gud will iag ey 1  skiljas, 94. 242 
Christe min vngdomss Enda 95. 244 
Begynna vill iag att prisa 96. 245 
neer pädar han sitter öffuer brede  250 
Har Karl han drömer en  252 
Alla då sitta the Kongens hof:  254 
Thett war wäll sin och  257 
Didrick han sither på bort: 106. 263 
Verdeness sueck marfaldilig 108. 268 
j fordom tid war sanning. 109. 269 
Kiärast tu moste vandra 110 270 
jagh hörde En fughel siunga 111 272 
pariss han var så liten 112 273 
jagh vell begynna skrifva 118. 281 
Vtthaff fortuna vartt iag. 120. 285 
Min ven Haf lustigt senne 121 287 
Friskt vp mitt hiarta, och 122 289 
Mitt hiarta tränchtar, och ängz 124. 291 
En liten Sångh och äreskreft, 126. 295 
En iungfru stålt, then hafuer 128. 298 
prissa vell iagh then somerstid 130. 299 
Lustigh var tu mit hiarta och 131. 301 
Osigeligh sorgh mitt hiarta 133. 303 

huar vthi skall iagh mig _A_ch 134. 305 
En Suanasångh iagh siung 135. 306 
Lönligh Sorgh och srnartha, 
jagh vmgås här huardagh, 

 
 

309 
311 

Ett memorial] att Siungha  313 
jagh christe ärones konungh, 141. 317 
Såsom efter vattnett kålla, hiorten  321 
See nu börgar vinteren ifrån oss  323 
Kommer här gudinner i gemen  325 
Säll är then man medh allo,  328  

1) Först skrifvet mig. 

234 
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GRILL (Anteckningar om Tylö-målet), Lärovärksadjunkten K. A. HAGSON 
(Ljud- ock formlära för e-målet i Östergötland), N. L. HALLENDER (Ord-
bok öfver Barne härads folkmål), Fil. kand. 0. HOPPE (Svenska ordspråk 
på folkmål), Charge d'affaires G. 0. HYLTEN-CAVALLIUS (Värends ordbok; 
Sagor ock sägner från olika landskap utom Småland), Litteratören J. 
JONSSON (Person- ock ortnamn från Hossmo; Folkminnen från Möre), 
Litteratören M. JoNssoN (Ölands kreatursmärken), Amanuensen G. J:sox 
KARLIN (Folkvisor från Östra Skåne; Folkskådespel), Lärovärksadjunkten 
M. KLINTBERG (Laumålets ordbok), .Kyrkoherden E. KORSSTRÖM (Nagu- ock 
Pargas-målen), Komminister A. KULLANDER (Västgötaniål), Biblioteks-
amanuensen E. H. LIND (Samlingar från Filipstads bärgslag), Redaktör 
A. LINDGREN (Om folkmusik), Docenten J. A. LUNDELL (De svenska 
landsmålens utbredning, I. Plan för undersökningen; Öfversikt af de 
svenska landsmålens fonetik; Bröllops- ock andra kväden på folkmål 
från 1600- ock 1700-talen omtryckta med komrnentarier), Lektor M. F. 
LUNDGREN (Ortnamn; Medeltidens personnamn), Professor A. Tu. LYSANDER 
(Sagojämförelser), Biblioteksamanuensen A. MALM (Dopnamn inom Vem-
menhögs härad; Ordbok öfver Vemmeuhögsmålet), Stud. E. MODIN 
Folkets zoologi; Sägner), Skolläraren K. NILSSON (Ordbok öfver syd-
östra Blekings folkmål), Fil. kand. J. NORDLANDER (Ordbok öfver Multrå-
målet i Ångermanland; Ordbok öfver härjedalskan; Åldre ock yngre 



norrländska personnamn; Häxprocesserna i Ångermanland), Kartografen 
E. 0. NORDLINDER (Bärgsjömål; Lule-socknarnas ortnamn), Professor A. 
NOREEN (Grammatikor för dalmålen; De svensk-norska gränsmålen), Läro-
värksadjunkten G. NORLANDER (Småländsk ordbok), Lärovärksadjunkten 
J. NYBIÅN (Växtnamn från Ljunits härad), Med. kand. A. G. NYBLIN 
(Staffanssjungningen), Fil. lic. N. OLsENI (Om verbalböjningen i nord-
västra Skånes landsmål), Hemmansägaren P. PETERSSON (Ordbok öfver 
norra Hallands folkmål), Skolläraren 0. P. PETTERSSON (Lapparnas 
sommarlif), Stud. A. RAMM (Folkmelodier), Lektor J. 0. I. RANCKEN 
(Svenska folksagor från Österbotten), Fil. stud. E G SAHLSTRÖM (Värm- 
ländska), Fil. kand. P. A. SAND 	(Ordbok för Vadsbomålet), Docenten 
H. ScnticE (Den vandrande juden; Magister Matthias' Copia exemplo-
rum), Biblioteksamanuensen C. G. STJERNSTRÖM (Om källorna för Ihres 
dialektlexikon; Förteckning öfver den svenska landsmålslitteraturen), 
Med. stud. G-. SUNDSTRÖM (Dansföreningen i Uppsala), Docenten S. SÖ-
DERBERG (Forngutnisk grammatik), Professor E. TEGNÉR (Skånska ort-
namn), Hemmansägaren Sv. THOMASSON (Sagor ock visor från Bleking; 
Tre svartkonstböcker), Doktor F. UNANDER (Ordbok för västerbottniskan; 
Bomärken), Docenten H. A. VENDELL (Sagor, visor, gåtor m. m. från 
Estland; Ordlista öfver Nargö-målet), Med. kand. V. VENNSTRÖM (Upp-
landshistorier), Litteratören A. VIBÅRG (Sägner från n. Roslagen), Fru 
E. WIGSTRÖM (Vandringar i Skåne; Skånska allmogeseder; Folkdiktning. 
från Skåne, Bleking ock Öland), Språkläraren C. G. ZETTERQVIST (En 
svensk polyglottsamling från 1850-talet); hvarförutom skola lemnas visor, 
sagor, sägner, gåtor o. d. ur landsmålsföreningarnas samlingar. I en 
särskild serie utgifvas som bihang till tidskriften äldre blott i hand-
skrift eller sällsyntare tryck tillgängliga arbeten på eller om folkmål 
eller rörande andra sidor af folklifvet, ock hafva vi f. n. under utgif-
ning (i förening med Svenska litteratursällskapet) en samling af 1500-
ock 1600-talens visböcker. 

I följd af ökadt statsunderstöd utkommer tid-
skriften Svenska landsmålen från ock med år 1884 
med trättio tryckark (480 sidor) årligen. Priset 
för årgång är oaktadt denna utvidgning oförändradt, 
då subskription sker hos utgifvaren, 3 kronor med 
tillägg af postporto, ock betalningen sker genom post-
förskott vid mottagande af årets första nummer. Pre-
numeration kan ske genom närmaste postanstalt. Tid-
skriften är äfven tillgänglig i bokhandeln. 

Stockholm, 1887. Kongl. Boktryckeriet. 


