ONLC Med detta häfte lir sjunde bandet färdigt.
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hvilka haveri å dess kuster medförde. Danskar ock andra utländingar måste anlitas, om någon redare eller skeppare ville
söka sitt igän på hafsbotten inom svenskt område. I synnerhet
var detta fallet på västkusten, hvarför generalguvernören ASCHEBERG 1688 utfärdade förbud mot anlitande af utländskt biträde i
dylikt fåll ock Kongl. M:t 1692 privilegierade ett svenskt dykeribolag, med hufvudsäte i Helsingborg ock uteslutande rätt att
bispringa haverister från norska gränsen 'till Falsterbo. Dykeribolaget införskref en »mästerdykare» från Holland, JOHAN BEEN,
en fyrtio års man, som både i Holland ock England öfvat sitt
yrke ock nu skulle lära svenskar »Konsten att lefva uti vattnet».
I sin så betitlade skrift berättar MÅRTEN TRIEWALD, som 1729
upprättat ett dykeribolag för Östersjökusten, att han tillkallat
den sjuttioårige mästerdykaren BEEN, Som i fämtio år öfvat
yrket, aldrig varit sjuk ock ännu egde full mannakraft, för att
inför riksståndens deputerade. pröfva TRIEWALDs nya dykarklocka. BEEN skötte sin hårda syssla ända till få är före sin
död, vid 91 års ålder.
Hans son, IsAAc BEEN, var född i Helsingborg, blef sjökapten i holländska Ostindiska kompaniets tjänst, sedan i svensk,
men slog sig på affärer, blef köpman ock rådman i Helsingborg,
där han vann stort anseende. Borgerskapet valde honom 1786
till riksdagsnian, ock han gjorde vid riksdagen hvad han kunde
för att hindra talmannens ock de lydaktiges planer att öfverrumpla eller uppskjuta, alltefter den ledande viljans önskningar.
Han blef således icke återvald 1789, när ofrälseståndens patriotism
assimilerats med rojalismen; men hans tänkesätt förskaffade honom
1793 ett hedersomnämnande af THORILD, hvilket gjort honom
namnkunnig. Den landsförviste filosofen, som på utfärden passerat Helsingborg ock där gjort BEENs bekantskap, skref nämligen från Köbenhavn till en vän i Stockholm, om »en liten
gammal rådman BEEN, för hvars kalott många Stockholmska
Råder borde taga af sig hufvudet, om komplimangen skulle vara
proportionerad».
Den »illitterate» rådmannen, som så slagit an på snillet, dog
1800. Året förut hade hans vackra dotter ELISE MARIE gift sig
med en ung handlande i samma stad, PETER MÖLLER, som gått
ut i världen med två tomma händer ock ett förslaget hufvud.
Rådmannens son, JOHAN LORENS BEEN, också handlande i
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Helsingborg, hade haft mera att börja med än MÖLLER, men
stannade snart långt efter honom i rikedom — på allt annat
än barn. Då visade sig också BEEN förslagen en gång. Den
20 maj 1809 föddes honom af hans hustru, HELENA MARIA ZOLL
(sondotter af en från Tyskland inflyttad major), en son, för
hvars fortkomst i världen han tyckte att den barnlöse svågern
kunde sörja. Han bjöd syster ock svåger till fadders ock öfverraskade åtminstone svågern, när denne hörde prästen döpa den
nyfödde till namnet PETER MÖLLER. Det där tog icke väl i
början; men den lilles faster medlade, ock så akcepterade den
rike fränden den fattige frändens växel, mot villkor att PETER
MÖLLER BEEN aldrig skulle få veta af, att han endast i dopnamn var PETER MÖLLER. Skulle han taga sig af barnet,
skulle det också till fullo vara hans.
Handlanden PETER MÖLLER blef sedan titulerad kommerseråd, hade ett vackert hus i Helsingborg ock inköpte efter hand
tre adelsgods i Halland ock Västergötland. Traditionen i Helsingborg visste ännu årtionden efter hans död att förtälja om djärfva
mandater, genom hvilka han lyckats betrygga sina importer mot
varans fördyrande i form af tull. Fostersonen berättar i Hallands herregårdar ett karakteristiskt drag ur hans affärslif. Ett
franskt skepp med vinlast, uppbringat af engelska kryssare,
såldes på prisauktion i Plymouth ock inropades af MÖLLER
genom engelskt ombud, som försåg fartyget med engelska skeppsdokument ock en svensk kapten. Denne ville i sundet smyga
sig ifrån den svenska konvojen för att gå in till Köbenhavn —
fientlig hamn för både Sverge ock England ock just därför så
utan tillförsel, att en last, sådan det uppbringade fartyget förde,
där kunde säljas med kolossal vinst. En bemannad slup från
chefsfartyget återförde väl rymmaren till konvojen, som ankrade
utanför Malmö. Men MÖLLER, som från tornet Kärnan åsett,
hur det öfverenskomna tilltaget misslyckats, sände genast sin
kassör till Malmö — »med öfvertygande skäl». Fartyget fick gå.
»På denna affär förtjänades omkring 100,000 riksdaler».
Det var kanhända denna lyckade spekulation, som föranledde MÖLLER att 1813 köpa Skottorp i Halland. Där ock i
Helsingborg förflöt° adoptivsonens tidigaste barnaår; men redan
vid säx års ålder skildes han från hemmet ock sändes till den
berömda Herrnhutarskolan i Kristiansfeld i Slesvig, hvarifrån
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han i trättonde året återhämtades till Sverge — för att anförtros
åt en privat läroanstalt i Småland, ej långt från Växjö. De
offentliga läroanstalterna i . Sverge voro just icke synnerligen att
skryta med, den tiden, ock både då ock långt senare voro så,
Väl Kristiansfeld 'söm pensionater på landet, merändels under
ledning af någon till kyrkoherde befordrad »skolmagister», ganska
Moderna för rike mans barn. Men ännu modernare, bland både
adelig ock ofrälse »haute voMe», var krigsakademien på Karlbärg.
Ock som fostermodern, från början en värklig mor i kärlek som
i svaghet, gärna 'ville se sin gosse i vacker husaruniform, utVärkade hon, att PETER MÖLLER skulle bli kadett.
Det var på våren 1823, kort innan han fyllde sitt 14:e år,
som PETER MÖLLER j:r, under besök i föräldrahemmet före
afresan till Karlbärg, af en händelse biet upplyst om sitt värkliga
släktförhållande till dem, hvilka han dittils trott vara sina föräldrar. »Det var ett hårt slag för barnahjärtat», skrifver han
på gamla dagar, »att på en gång se sig beröfvad hvarje rättighet,
hvarje anspråk på deras kärlek, hvilka barnet lärt älska som
sina föräldrar. Ynglingen lärde dock däraf att ställa desto
allvarligare anspråk på sig själf»
Den religiösa atmosfären i Kristianstad, om än formellt, dock
ej väsentligt ändrad i den småländska gosspensionen, skulle
således nu utbytas mot den med allt annat än herrnhutism
mättade atmosfär, som hvilade öfver kadettlifvet på Karlbärg.
Gamle CRONSTEDTS långa guvernörsperiod hade väl nyss gått
till ända, men öfverste LEFRENS kraftiga tag kunde icke genast
rycka upp allt ogräs med rötterna. Det värsta ogräset, »pennalismen», slog dock tydligen till reträtt, ock kadetten C. F.
RIDDERSTAD hade nyligen modigt uppträtt däremot, när PETER
MÖLLER, två år senare än RIDDERSTAD, den 9 maj 1823
inskrefs som kadett. Samma år intogs äfven excellensen
ADLERSPARRES son CARL AUGUST, den sedan SOM »Albano»
bekante vitterlekaren. Bland lärarne var skalden A. A. GRAFSTRÖM, om hvilken RIDDERSTAD vittnat, att han väckte den
vuxne gossens slumrande kunnskapshåg ock tog sig af det
gryende diktaranlagets utveckling. Antagligen har GRAFSTRÖM
icke häller varit främmande för ADLERSPARRES ock MÖLLERS
gryende vitterlek, hvars förstlingar datera sig från kadettåren
ock kanske delvis införts i RIDDERSTADS handskritha kadett-
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tidning. Men MÖLLERS unga sångmö bar intet slagsvärd, som
RIDDERSTADS, inga glacéhandskar, som Albanos. De få alster
af hans kadettlyra, hvilka han för sina barn bevarat i en liten
samling »Rimmerier», visa hän på den sinnesriktning, Kristiansfeld danat, stärkt af den nedslagenhet, upptäckten af fosterföräldraskapet vållat det unga hjärtat. 1826 diktar han

Fridens stjärna.
Ensam står du på den öde stranden,
utaf smärta tärd,
längtar hädan från de mörka landen
upp till ljusets värld.
Ingen suck ditt kvalda hjärta höjer,
men i ögat står —
tydande de känslor själen röjer —
sorgens stilla tår.
Skåda seglarn, som af stormen jagas
omkring hafvens bryn:
natten härskar, ingen morgon dagas
mera för hans syn;
men en stjärna ser han vänligt blinka
genom nattens famn.
Färden styr han dit dess strålar vinka
ock når lugnets hamn.
Lyser dig ej denna klara stjärna

på din vandrings stig?
Endast hon i mörkret kan dig värna,
därur leda dig.
Ty ej sällheten den öfvergifver,
som i stormens tid
åt sig räddat det, som evigt blifver:
själens rena frid.
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Väl är ett stycke erotik från kadettåren bevarat bland
MÖLLERS »Rimmerier», men äfven detta är elegiskt hållet.
Kamratlifvet gjorde emellertid sitt till att höja den unge elegikerns
stämning, om än det aldrig kom honom att bryta med de kära.
idealen. Lärarne gjorde sitt bästa för krigsbildningen, ock sedan
tre jettoner kommit på kadetten MÖLLERS lott, utexaminerades
han den 20 november 1827 ock utnämndes till kornett vid Kongl.
Skånska husarregementet.
Det var icke af egen böjelse han blifvit husarofficer; men
då han nu en gång var det, ville han taga sin lefnadsuppgift
på allvar, så mycket en indelt officer i fredstid - då för tiden
kunde göra. Han fortsatte således vid högre artillerilärovärket
sina militära studier, men måste snart afbryta dem för att egna
sig åt vården af ett vidlyftigt lantbruk. Redan 1831 afied nämligen
kommersrådet MÖLLER, ock hans enka, unge PETER MÖLLERS
faster ock fostermoder, påkallade hans biträde för skötseln af
de egendomar, hvilka nu blifvit hännes, Skottorp ock Dömestorp
i Halland, vid foten af Hallandsås, det förra godset 15 mantal,
det senare 18, med talrika underhafvande. Det ståtliga slottet
på Skottorp, hvilket kommerserådet MÖLLER låtit uppföra i stället
för det gamla förfallna, där Karl XI:s bröllop stått, hade nyligen
blifvit färdigt ())det kostade mer än hvad för egendomen blifvit
betalt», heter det i Hallands herregårdar), åkerbruket var af
den driftige mannen under halftannat årtionde betydligt utvidgat,
välstånd rådde hos både härrskap ock underhafvande; men den
unge kornetten fann dock icke allt väl beställt. För lantbrukarens
yrke hade han liflig håg; de studier ock sysslor, yrket påkallade
ock medförde, öfverensstämde fullkomligt med hans böjelse, ock
han nådde ganska snart framom den ståndpunkt, som då ansågs
mönstergill för ett halländskt jordbruk.
Från fostermoderns biträde blef MÖLLER 1833 hännes arrendator ock 1846, efter ett »köp till vänpris», hännes efterträdare
som egare till härresätena Skottorp ock Dömestorp.

En ibland MÖLLERS första åtgärder som arrendator var att för godsets ungdom inrätta en skola — ett årtionde innan folkskolestadgan utfärdats. Här deltog han under flera år själf i

VII. 1

PETER VON MÖLLER.

47

undervisningens meddelande ock hade tillfredsställelsen, att äfven
aflägse boende föräldrar för sina barn sökte inträde vid hans
skola. Genom läsning ock umgänge med erfarna lantbrukare
vidgade han sin kunnskap i lanthushållningens olika delar . ock
företog åren 1835 ock 1836 studieresor i Tyskland ock England.
»Det rationella lantbruket» hade i MÖLLER en -af sina första
praktikanter inom våra landamären. Han införde redan 1836
från England nötboskap af bättre ras, hvilken sedan från MÖLLERS
ladugård spriddes i orten ock jämväl i andra landskap. Hans
råd till köparen var, att boskapen för att göra skäl för sitt pris
bör födas väl — »ock icke på vanligt svenskt sätt endast lifnäras eller framsvältas». Samma grundsats tillämpade han på
åkerjorden, som endast alltför ofta utsögs på alster utan att
förses med tillbörlig näring. MÖLLER gick i spetsen för införande af peruviansk guano ock värkade både med ord ock
skrift ock handling för att förmå sina grannar att bryta med
gamla vanor ock följa sundare brukningssätt.
Kornetten hade 1834 befordrats till löjtnant, 1838 gift sig,
1839.. med ryttmästares namn, heder ock värdighet tagit afsked
ur .krigstjänsten, 1842 kallats till ledamot af Kongl. lantbruksakademien. Så hade redan hans anseende som rationell jordbrukare tillväxt. Han deltog fiffigt i Hallands hushållningssällskap, under trätton år sällskapets sekreterare, sedan. ännu
längre dess ordförande. På Dömestorp föranstaltade han 1845
i september ett »praktiskt lantbruksmöte», där EDVARD NONNEN
från Degebärg höll föredrag 'ock MÖLLER själf anordnat en
vacker utställning af hästar, nötboskap ock åkerbruksredskap,
in- ock utländska; profplöjning företogs, priser utdelades ni. ni.,
som sedan länt till efterföljd på andra orter. Bland annat, som
MÖLLER försökte sig på, var äfven att utrota fördomen mot
hästslaktning, hvilken ansågs för »rackaregärning», ock hästkött,
hvars förtärande ansågs ovärdigt en kristen människa. När han
en gång i sina första arrendators-år tillkallat en veterinärläkare
för att obducera en häst, kunde han ej förmå någon af sitt folk
att därvid biträda, förrän han själf tagit i, jämte hästdoktorn.
Då skämdes drängarna. Hvarken MÖLLER eller hans folk ratade
sedan friskt hästkött, när det erbjöds.
Denna lilla detalj är endast anförd som ett exempel på
MÖLLERS sträfvan att hos folket utrota fördomar, hvilka, hindrande
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stodo i vägen för en sund åskådning af lanthushållningens kraL
I stort ock smått var han omtänksam. .Särskilt egnade han
beräkning ock eftertanke åt förhållandet mellan jordens egare
ock jordens brukare, i hvilkas samarbete han ville tillgodose
bådas fördel, ej den enes på den andres bekostnad. Det tillfälle
han som jorddrott egde att praktisera sina teorier, lemnade han
icke oförsökt, ock hans erfarenheter voro i allmänhet goda. Men
äfven i lagstiftningen fann han ändringar af nöden för vinnande
af bästa resultat, ock så gott han förmått har han äfven härför
sökt värka, sedan han i lagstiftande församlingar vunnit inträde. •
På våren 1849 försökte MÖLLER att genom Hallands läns
hushållning-ssällskaps tidning sätta sin orts jordbrukare i meningsutbyte ock delgifva dem, hur frågor för dagen inom deras arbetsområde annorstädes vunnit lösning. Men företaget vann ringa
anslutning, ock efter halftannat år upphörde månadsbladet. Hushållningssällskapets handlingar fortgingo emellertid, ock däri,
så väl som i större lantbrukstidskrifter, öfvade MÖLLER emellanåt
sin pänna. 1853 utgaf han en uppsats Om utförande af svenska
ladugårdsalster till England samt den engelska marknadens
fordringar. Det intensiva jordbruket var hans lösen: utan
det kan jordbrukaren ej häfda sin plats i världsmarknaden; att
vänta välsignelser af isolering, tullskrankor, förbudslagstiftning
o. d., som sedan pröfvats, men ej främjat odlingens utveckling,
.fann MÖLLER ingalunda förenligt med hvarken landets eller
jordbrukarens bästa.
Såväl i utlandet som inom Sverge hade MÖLLER företagit
många resor ock härunder egnat studier ock intresse äfven åt
andra områden än lanthushållning. Särskilt hemortens, Hallands,
folkkunnskap ock historia hade i honom en varm vän. Det halländska landskapsmålet hade länge intresserat honom. Han upptecknade ord under sina resor i länet ock under sin dagliga
beröring med dess invånare. Han skaffade sig tillgång till äldre
samlares uppteckningar ock förmådde domkapitlet i Göteborg
att i ett cirkulär till provinsens folkskollärare uppmana dessa
att hvar i sin, ort lemna MÖLLER biträde för insamlande af
material till en halländsk ordbok. I åratal bedref han komparativa ock etymologiska studier i samband med sin ordinsamling ock fann däruti stort nöje. • Dessa studier förde honom i
umgänge med mer än en af den sydsvenska universitetsstadens
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lärde, hvilka med undran förnummo den bekante jorddrottens
ock f. d. ryttmästarens beläsenhet inom filologiska ock historiska
litteraturområden ock beredvilligt gingo honom tillhanda med
önskade upplysningar. En särskild .äggelse till både ordinsamling ock .etymologiska jämförelser hade MÖLLER fått af P. A.
.MuNcHs i slutet af 1840-talet framställda påstående, att Sverge
ock Danmark stodo utanför norrxna-tungans Område. MÖLLER
ville nu påvisa., att »norrwna tunga» ännu lefver i våra landskapsmål.
I Lund trycktes ock utkom 1858 Ordbok öfver halländska
landskaps-målet, samlad af P. Möller (XXIV + 231 ss. + 2 blad,
8:0). Den väckte både glädje ock öfverraskning. »Möller? Hvad
för en Möller?» — hette det. »Är det ryttmästaren på Skottorp?»
— »Å, kan han latin, sanskrit, keltiska ock allt livad det är,
han lyser med i källförteckning ock ordförklaringar?» Det var
icke utan, att ett ock annat lärdomsljus fann det löjligt, att en
ryttmästare på landet ville ge sig utseende af lärd. Men mer
än så har PETER MÖLLER burit med jämnmod. Han var visserligen utan .den lärda skolans underbyggnad, men han hade tillegnat sig det kunnskapssökande nitets öfverbyggnad, ock hans
lexikaliska jämförelser voro, där de misslyckats, icke af sämre
halt, än hvad svenska samtida af akademisk rang bjödo på nära
ett årtionde senare. Svenska Akademien gaf sitt erkännande
åt nitet så väl som åt kunnigheten, då hon på högtidsdagen
1859 till ryttmästaren MÖLLER öfverlemnade sin stora guldmedalj. Svenska landsmålsföreningarna egna hans minne sin
kärleksfulla tacksamhet för hans värk, som stod framom många
föregångares, som sporrat ock väglett efterföljares. Den rika
utveckling, folkkunnskapen ock icke minst landsmålsstudiet efter
utgifvandet af MÖLLERS ordbok vunnit, ökar endast antalet af
dem, som förstå att till fullo uppskatta hans uppoffrande nit.'
Det är icke utan, att den halländska ordboken- gjorde sitt
till att vända en allmännare uppmärksamhet än lantbruksakademiens ock hushållningssällskapens på ryttmästaren MÖLLERS
person, ock man hörde den, i bredd med lantbruksmeriterna, an-föras som skäl, att vid Karl XV:s kröning 1860 ryttmästaren
1) En särskild uppsats om ordboken har prof.
heten bifoga till denna biografi.
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MÖLLER på Skottorp blef en af de fyra jorddrottar, hvilka jämte
en landshöfding hugnades med adelig sköld. Han introducerades
å riddarhuset 1862 under nummer 2,336 ock antog som adelsman
namnet VON MÖLLER.
*

*-

Redan 1858 hade MÖLLER af Kong!. M:t förordnats till medlem i en kommiW, som skulle utarbeta förslag till ny bevillningsförordning. Som medlem af riddarhuset vid 1862 års riksdag
invaldes- han därför i bevillningsutskottet, i hvars arbeten han
deltog; men i diskussionen vid ståndets plena yttrade han sig
sällan. Son] motionär yrkade han revidering af tjänstehjonsstadgan; till kommunalstämman ville han förlägga slitandet af
'tvister om arbetsskyldighet mellan husbonde ock tjänare samt
stadga straffbestämmelser för sträjker, vare sig de utginge från
arbetsgifvaren eller arbetaren. Vid sista ståndsriksdagen (1865)
yttrade VON MÖLLER icke ett ord i plenum, men lade i voteringsurnan sin röst för det kungliga representationsförslaget.
Hallands landsting, hvars ordförande han var under den nyinrättade institutionens sju första år, invalde VON MÖLLER i den
nya riksdagens första kammare, 1866 ock 1875. Under 20 riksdagar deltog han i kammarens, lag- ock konstitutionsutskottens
arbeten. Intresset för den nya representationens »öfverhus» föranledde VON MÖLLER att från kamraterna från första valet insamla
lefnadsteckningar eller material till dylika, dem han själf bearbetade; den märkliga samlingen utgafs af' trycket 1875 under
titeln: 1867 års Första Kammare; men endast för privat utdelning.
P. VON MÖLLERS riksdagsvärksamhet är icke af mera ingripande betydelse för vårt politiska lif, men innefattar mycket
ock ärligt arbete. Han hörde icke till de »senatorer», hvilka
lemna platsen tom, utan till dem, hvilka plikttroget taga del i
ärendenas behandling. I somliga frågor tog han ganska varmt
till orda. Kvinnans myndighet hade i honom en förkämpe, men
föräldrars giftomannarätt ville han bevara, äfven för myndig
dotter. Utsträckande till »den privilegierade jorden» af' skattebördor, som förut endast ålegat »den °privilegierade», motsatte
han sig, lika väl som all slags afskrifning af den senares bördor.
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1873 års »kompromiss» mellan lantmannapartiet ock vännerna
af en bättre härordning hade i MÖLLER en motståndare, som
-ej gaf med sig. Industriidkares rätt att för sinasyften inkräkta.
på jordegarens, t. ex. genom vattenuppdämningar ock inmutningar, kunde han aldrig förmås att erkänna. När han i den
passionerade inmutningstiden, då kolgrufvor söktes öfver allt i
Skåne ock Halland, en gång klagade,. att han snart icke kunde
-disponera mer än huset på sin egendom, kallades han vänner
emellan »husegaren MÖLLER». Han log själf gott åt skämtet,
men fann det icke dess mindre högst oförsvarligt att, som han
sade, »en enda person skall få inmuta hela Halland». Det var
då en skriftställare kallade honom »en hedersman, om ock något
shet)). Med älfva års mellanrum repeterade han i riksdagen alldeles samma ord: »inmutningen sväfvar som ett Damoklessvärd
öfver jordegarens hufvud».
Den 15 mars 1871 diskuterades i första kammaren anslaget
till .en adjunktur i nordiska språk vid hvartdera af rikets universiteter. En f. cl. akademidocent i Uppsala uppträdde emot
anslaget, förebärande bland annat att en »indogermanisk lärostol» i Uppsala vore att föredraga. Då tog MÖLLER ordet. En
brist i ett hänseende, sade han, bör ej anses som skäl att låta
-en -annan brist fortfara.- -De nordiska språken äro obligatoriskt
läroämne för filosofisk kandidatexamen, ock en lärarplats vid
hvartdera universitetet är därför otillräcklig. . Att Uppsala egde
fyra docenter i nordiska språk hade motståndaren anfört som
.skäl att icke inrätta en adjunktur; men MÖLLER påvisade, att
de tre redan blifvit eller sökte blifva lektorer, ock att den fjärde
(RIcHERT), »som åtnjuter allmänt erkännande för sin duglighet,
icke gärna kan stanna kvar vid ett lärovärk, där han icke har
hopp att erhålla någon lön. Men att han är behöfiig vid universitetet, visar sig Ural', att han under höstterminen hade vid
sina kollegier icke mindre än 130 åhörare ock under denna
termin 70. Han föreläste då isländska., men under förra terminen äfven västgötalagen. Om nu riksdagen likväl afslår tillsättandet af de ifrågavarande adjunkturerna i detta ämne ock
således blott två lärarplatser med lön komma att förefinnas, icke
kan man hafva förhoppning, att unga män framdeles skola egna
sig åt studium af nordiska språk ock dess samsyskon, incesogötiskan, anglosachsisk», forntyskan m. ni.? Förmögenhet hör
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icke till vanligheten hos våra unga vetenskapsmän, ock om än
kärleken till vetenskapen är ett af hufvudvillkoren för uppnåendet
af det höga målet, så fordras äfven hoppet att kunna ernå en
lön för sina mödor ock ansträngningar, om ej modet ock hågen .
skola svika. Fastän i förevarande fråga af motsatt åsikt med
den värde talaren, öfverensstämmer jag med honom i kärleken
till vårt härliga svenska tungomål ock i åsikten, att språket
ock kulturen, mer än den torfva vi trampa., bestämma ock befästa nationaliteten. Under förutsättning att en sådan känsla
ock åsikt delas af eder alla ock då man vet, att första impulsen
om stiftande af en lärareplats i nordiska språk utgått frän den
studerande ungdomen själf, då Kongl. Maj:t därtill lyssnat, då
statsutskottet tillstyrkt K. M:ts proposition, ock då, som jag nu
fått höra, andra kammaren utan diskussion gillat statsutskottets
betänkande, vågar jag hoppas, att denna kammare äfven måtte
bifalla detsamma.»
Man skulle väl tro, att MÖLLERS maning vunnit enstämmig
anslutning i denna första kammare, som anses i högre grad
än den andra benägen att lossa på statens pung? Nej, visst
icke. Sedan ännu några talare yttrat sig för ock emot, skreds
till votering — ock kammaren afs 1 og med 55 röster mot 39
det begärda anslaget till två adjunkturer i nordiska språk! Men
»lyckan vänder sig ofta om». Säx veckor senare kom anslaget
under gemensam votering ock antogs då med betydande majoritet
i båda kamrarna. »Så • går det till i krig.»
MÖLLERS mångåriga deltagande i lagutskottets arbeten föranledde, att han ej sällan äfven i plena yttrade sig i lagfrågor,
oftast för att begära tydligare formulering. »Jag är icke jurist»
— så inledde han ganska ofta sådana anmärkningar — men
icke dess mindre ansåg han sig kunna både gifva upplysningar
ock framställa yrkanden, stundom med önskad framgång. Som
varm vän af våra fornminnen uppträdde han för det lossande
på tvångslagstiftningen i fråga om hembud till kronan af fynd,
hvilket 1873 förelåg som kunglig proposition, men af den officielle fornminnesförvararen ock hans meningsfränder mötte starkt
motstånd. »I dessa lagar» — tvångslagarna — »tror jag orsaken
bör sökas,- om icke svenska folket med samma varma intresse
omfattar sitt nationalmuseum, som det danska omhuldar sitt.
1 två århundraden ha vi haft dessa speciallagar; men jag vågar
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påstå, att ännu ha de icke erkänts af folkets rättsmedvetande.
Detta bestyrkes af de tusentals lagöfverträdelser, som ständigt
begås; därom vittna de rika samlingar, som finnas vid lärovärken ock vid universiteten, samt de till ett antal af omkring
ett hundra kända enskilda samlingarna.»
I denna kamp mot för långt drifvet skydd segrade den åsikt,
MÖLLER förfäktade.

Hallands häfder hade i årtionden utgjort föremål för P.
samlarnit ock forskningslust, när de provinsiella
fornminnesföreningarna begynte bildas. Naturligtvis var MÖLLER
en af »Hallands Fornminnesförenings» stiftare (1865) ock dess
förste ordförande. Åren 1868 ock 1869 utgaf föreningen en
årsskrift, i hvilken början infördes af Forn-handlingar rörande
Halland, samlade af P. VON MÖLLER. Endast 64 sidor hunno
på detta sätt offentliggöras. Sedan gick den halländska årsskriften upp i den skånska. Men sina rika samlingar tillgodogjorde MÖLLER i tvänne arbeten, Halländska herregårdar
(1871) ock Bidrag till Hallands historia (1874). Det förra
fattar fämton härregårdsmonografier, med planscher. Både för
den politiska historien, för kulturhistorien ock för biografien äro
dessa monografier af stort värde, grundade som de äro på arkivstudier så väl i gårdsarkiven som- i länsarkivet ock i stats
arkiveni Stockholm ock Köbenhavn. I lika mån förtjänar det'
senare arbetet en hedrad plats inom våra provinshistoriers led.
»Norra Hallands furstar och höfdingar intill 1645» utgör hufvuddelen, som följes 'af en kortare framställning af Hallands kloster
ock en samling fornhandlingar från 14- ock 1500-talen. »Att i
ord ock bild bevara några af de rika minnen, som tillhöra det
landskap, där författaren tillbragt den värksammaste delen af
sin lefnad, har utgjort hans lediga stunders tidsfördrif» — så
vittnar han i förordet till »Bidragen». Mannen ockgubben ställde,
liksom ynglingen, stora fordringar på sig själf.
Ock han fortsatte till det sista detta efterföljansvärda sätt
att använda lediga stunder. I januari 1881 begynte han en
följd af häften, som följande året afslöts, kallad Strödda utkast
rörande svenska jordbrukets historia. En värderikare läsning
är svårt att finna för den som delar författarens intressen utan
VON MÖLLERS
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att ega hans samlarnit: från otaliga skrifter, från gårdsarkiv,
riksarkiv, kammararkiv, från egna minnen har han hämtat sitt
material, ock de anspråkslösa, behagliga bilder, han tecknar,
vittna ädelt om »den gamle lantbrukarens kärlek till sitt yrke
ock sitt fosterland». Det är odlingens historia hos oss han
framställer i spridda taflor, för att i deras ljus ställa hoppet om
en rikare framtid.
Vetenskapsakademien kallade VON MÖLLER till ledamot 1866,
Vitterhets-, historie- ock antikvitets-akademien invalde honom till
hedersledamot 1874. I den förra akademiens särskilt utgifna
Lefnadsteckning-ar öfver ledamöter, en serie som efterträtt de
äldre minnestalen, har MÖLLER tecknat tvänne af det svenska
lantbrukets förtjänstfullaste främjare, EDVARD NONNEN ock
LARS WILHELM KYLBERG. Själf bevarade han till det sista
tron på det svenska lantbrukets förmåga att skapa välstånd
åt sina idkare. Som en välment anvisning utgaf han 1876 i
två upplagor af tillsamman 8,000 exemplar Några ord rörande
ladugårds- och mjölkhushållning, en ströskrift i hvilken han
ville låta sina åsikter värka, utan vare sig stöd eller hinder af
författarens namn.
Kristiansfeld ock Karlbärg hade satt hvardera sitt märke
för lifstiden i MÖLLERS lynne, på en gång fromt sentimentalt
ock ystert skämtfullt. Men öfver båda dragen låg en känsla af
plikt ock värdighet, som väl gaf något cirklat åt hans sätt att
vara, men icke förtog uttrycket af intelligens ock värma. I
vänners krets rimmade han gärna, anspråkslöst ock godlynt,
ock har för sina barn låtit trycka en liten samling, ur hvilken
prof på ungdomsvemod redan här anförts. Åtskilliga lustiga
småsaker finnas i hopen, t. ex. bland skålrimmen vid första
kammarens middagar eller strörimmen om nya representationen.
Men det allvarliga ordet faller sig nästan naturligare. Det är
en täck själfbiografi den gamle tecknat i följande charad öfver
ordet barnbarn:
Hur lycklig jag, då jag mitt första var!
I sorgfrihet den korta tid förflutit,
ock många gånger under lifvets dar
jag stilla fröjd ock tröst uti dess minnen njutit.
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Dock, sedan jag Mitt andra kring mig såg,
fick med bekymren ofta jag att strida;
men ej det kufvade mitt mod, min håg,
ty för de älskade är ljuft att lida.
Men nu, fast kraft ock ungdom från mig flytt,
ock ren jag står vid aftonen af lifvet,
jag i mitt hela ser mig ung på nytt
ock tackar Gud för lyckan, han mig gifvit.
MÖLLER var tvänne gånger gift, 1838-1842 med CHARLOTTA
ROOTH, köpmansdotter från Helsingborg, ock efter hännes frånfälle 1.8471870 med frihärrinnan SOFIA SILFVERSKöLD, dotter
af en militär. Tre söner ock en dotter lefde kvar, när fadern,
ånyo enkling, kände krafterna Svika, ock af kärleksfull vård
omgafs han, när han den 28 november 1883 i Stockholm slöt
sitt värksamma lif.

P. MÖLLERS Ordbok öfver halländska landskaps-målet (företalet är daterat i maj 1857) är ett för sin tid synnerligen ut:
märkt arbete. Den skulle knappast ha blifvit bättre, äfven om
den varit gjord af en fackman, en som haft språkstudier till
sitt lifs uppgift. Det är vårt första vetenskapliga dialektarbete
af något större omfång efter HOFS Dialectus vestrogothi ca (1772),
vida öfverlägset de akademiska afhandlingar rörande svenska
folkmål, som på 1830- ock 1840-talen utkommit (af HYLTANCAVALLIUS, IANSTRöM, KAIÅN, WAHLSTRÖM). Förfi har stått i
förbindelse med RIETZ ock C. SÄVE, men har kanske icke begagnat den senares afhandlingar (om gottländskan i Molbechs
tidskrift 1843, om de starka värben i dalskan ock gottländskan
1854), citerar dem åtminstone icke. MÖLLERS syfte är dels
vetenskapligt, dels praktiskt. »Hos de flästa af Europas bildade
nationer», heter det, »ock särdeles hos de germaniska har folkspråket såsom en hjälpkälla för den historiska språkforskningen,
sedan årtionden tillbaka från vetenskapsmännens sida rönt den
uppmärksamhet det med rätta förtjänar.» MOLBECH ock AASEN
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ha »sökt fylla den brist, som varit rådande inom denna gren af
danska ock norska litteraturen. Men inom den svenska står
denna lucka ännu öppen», ock det föreliggande arbetet är ett
bidrag till dess fyllande. Men »en fullständig samling af våra
landskapsmål, upptagande ordens kön ock böjningar, skulle»,
heter det, »utom den rent vetenskapliga nyttan äfven bidraga
till riktande ock förökande af vårt skriftspråk». Detta skulle,
»genom att med sig införlifva ett urval af våra uttrycksfulla ock
välljudande landskapsord i hög grad vinna uti rikedom ock
omväxling», framför allt i skämtsam stil. Förf. hänvisar till
HAGBERGS Shakspereöfversättning, där tolkaren, oaktat sitt
fulla välde öfver språket, »rör att i skaldens ande återgifva de
skämtsamma ordlekarna., nödgats använda till ock med sydsvenska landskapsord, såsom hylleträd, fälad, kratta, tös, krum
etc.», utan att öfversättningen därpå förlorat. Den två sidor
starka litteraturförteckningen ock de arbeten, som utom denna
citeras i ordboken, visa att knappt något af värde i litteraturväg
undgått den språkforskande ryttmästaren: där återfinnas alla
arbeten af någon betydelse rörande såväl tyska ock engelska som
danska ock norska (ock naturligtvis svenska) folkmål, rörande
äldre germanska språk, till ock med HOPPS sanskritglossarium.
Dessutom har han åtskilliga keltiska ordböcker (gäliska, walesiska,
iriska ock bretonska.): man ser häraf ock af jämförelserna i ordboken, att förf. är inne på de funderingar, som sedan togo
form i frågan: Finnes i vestra Sveriges folkspråk och ortnamn
något spår deraf, att ett icke g-ermaniskt folk en gång bott i
denna del af vårt land? (Lund 1875).
Arbetet börjar med en grammatisk inledning om uttal ock
ordböjning (s. IX—XVII) samt fyra sidor språkprof (fyra olika
mål). I fråga om uttalet förtjäna särskild Uppmärksamhet några
af skolläraren HVALGREN i Skällinge, Nösslinge, Stammared ock
angränsande socknar (i n. Halland) iakttagna »mutationer»: för
rd ock d ett »aspirerat d, bildat genom tungans förande mot
gommen»; för rt ock Zt ett th, som bildas »genom att tungan
först tryekes upp mot gommen ock sedan häftigt nedsläppes,
under stark utandning med öppen mun»; slutligen för rn ett
»aspirerat n, bildat mot gommen». MÖLLER återfinner riktigt
i dessa ljud sanskrits lingvaler (cerebraler), sådana de beskrifvas af BoPP ock WILKINS. SUNDEVALLS afhandling Om
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bokstäfver (inlemnad till vet.-akad. 1856, men tryckt
först 1862) har MÖLLER icke kunnat använda; i alla fall vet
,SUNDEVALL, ehuru han under benämningen »supradentales» beskrifver de nyss nämnda sanskritkonsonanterna, ingenting om
deras förekomst i svenskan. Äran af deras införande i den
svensk-grammatiska litteraturen tillkommer alltså MÖLLER (ehuru
visserligen hans redogörelse för deras uppkomst är oriktig, då
han sätter dem i förbindelse med p al a talt r-ljud).
Ordboken upptager något öfver 2,500 ord, är alltså kvantitativt ej särdeles betydande (Hof har nära 3,500), men i alla fall
äfven i detta afseende ansenligt öfverlägsen alla tidigare under
detta århundrade utgifna samlingar (Unander 1857 har från
s. Västerbotten blott omkring 1,000 ord). En icke ringa del af
utrymmet upptages af jämförelser med andra mål ock språk.
.))Den etymologiska bearbetningen», ursäktar sig MÖLLER, »lärer
med rätta af mången anses obehöflig»; »det därvid nedlagda
arbetet har skett dels för eget nöje, dels för att göra unga
samlare uppmärksamma på de språkhistoriska rikedomar, som
-finnas i våra landskapsmål», ock slutligen för att, genom jämförelse med medeltidssvenskan, framhålla halländskans ursvenska
anor ock för att, genom en utsträcktare jämförelse med isländskan ock norskan, bemöta MUNCHS påstående, att Sverges
ock Norges »munarter blott i de- älsta tider ock till en del före
litteraturens egentliga början någorlunda öfverensstämde med de
norska». Ordens skrifsätt är etymologiskt, men med tillhjälp af
lemnade upplysningar kan man i regeln någotsånär sluta sig
till deras uttal. Som en förtjänst bör framhållas, att förf. både
i den grammatiska inledningen ock i ordboken lemnar ganska
noggranna uppgifter om ordens ock uttalsnyansernas lokala
förekomst.
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Förord.
Som ung student sysselsatte jag mig under några år, hufvudsakligen 1878 ock 1879, ifrigt med att uppteckna sagor, sägner
ock visor, företrädesvis under vandringar i Norra Vedbo härad
i norra Småland. Jag har sedan bemödat mig att på andra
orter föröka mina samlingar ock' har sålunda bragt ihop ett
antal af öfver två hundra visor ock melodier, af hvilka det
tnästa här meddelas, ock hoppas i framtiden kunna låta denna
samling följas af en annan, innehållande sagor, sägner, gåtor
ock ordspråk.
Det nu publicerade materialet har blifvit ordnadt i flera
grupper: t:o Romanser ock ballader, 2:o Nyare berättande visor,
3:0 Lyriska visor, 4:o Skämtsamma visor, 5:o Danslekar, 6:o
Danser, 7:o Vallåtar, 8:o Kolock. Vaggvisor ock barnrim ha
enligt utgifvarens önskan här utelemnats ock komma att publiceras i fortsättningen af Nordlanders samling.
De förnämsta sångarne ock sångerskorna ha blifvit i korthet beskrifna, så att läsaren kan bilda sig en idé om deras yrke,
bildningsgrad, ålder ock kön, hvilket allt invärkar på traditionens renhet ock värde.
Ehuru öfver två hundra melodier meddelas i denna samling, är det knappt mer än tiondedelen som har något egentligt
musikaliskt värde ock på den grund förtjänar att bli bekant för
en större allmänhet. En stor mängd melodier äro fördäri-vade
genom invärkan af den moderna musiken; jag har icke velat utesluta dem, emedan det kan vara af intresse att studera de gamla
melodiernas ombildning under inflytande från främmande håll.
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Romanser ock ballader.
De två första visorna är upptecknade efter en gumma i Vireda
socken, Norra Vedbo härad af Jönköpings län, kallad gamla Anna.
År 1879 beskref jag hänne på följande sätt i en af mina anteckningsböcker:
Gamla Anna.
I en björklid inte långt hemifrån låg förr en liten rödmålad stuga
med sin snöhvita skorsten. I stugan bodde en gammal gumma, som
de kallade gamla Anna. På sitt fämtonde år hade hon kommit till
Hultrum ock tjänte där hos mina farföräldrar i öfver fämtio år. Slutligen fick hon till skänks den lilla stugan, där hon nu bodde ensam
med en flicka, som hette Johanna, till hjälp. Ock den hjälpen behöfde
hon väl, för på gamla dar hade gumman mist sin syn. Men alltid
var hon lika glad ock språksam. Jag ock mina syskon brukade ofta
gå ock hälsa på hänne, ock ibland bjöd hon oss på kaffekalas i sin
stuga. Då bakade Johanna gorån, ock vi åt allt hvad ätas kunde,
ock gumman berättade sagor ock sjöng visor. Visor kunde hon både
många ock långa. När Ankarströmsvisan kom ut, blef den strax förbjuden; men gumman gaf sig ingen ro, förrän Petter på Udden skaffat
hänne visan ock lärt hänne trallen. Detta var den enda tryckta visa
hon hade. Men om Ola Faderlin ock kämpen Grimborg ock härtig
Silfverdal sjöng ock drillade hon dagen i ända. Det hade hon lärt sig
af sin farmor. Ock när gumman blef trött att sjunga, fick vi komma
fram till hänne, ock hon klappade oss på hufvudet ock mätte, hur
stora ock långa vi blifvit, sen vi sist var där. Ock så berättade vi,
hur vi i går var ute ock bröt löf ock gjorde vispar ock i kväll skulle
följa med Stora-Lotta till kohagen ock mjölka. Ock gumman nickade
med bufvudet ock band på sin hosa ock vände sina stora blå ögon
mot fönstret, för när vi stängde dagern för hänne, kunde hon skymta
oss, fast hon eljest var blind.
Vid julen kom gumman Anna alltid fram till härrgården ock lekte
med oss. Ock då dansade vi kring julgranen, ock gumman stod ock
vinkade med handen fram ock tillbaka ock trallade:
Sv. landsm. VII. 7.
1
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Här dansar en ock här dansar två,
ock här dansar både stora ock små.
Ock så talte hon om, hur roligt det blir i himlen, där det är så:
varmt ock ljust ock grant med mänga hundra julgranar. Ock så berättade hon om pigan, som skulle gå hem till sina föräldrar på julaftonen ock som bärgakungen tog in till sig i bärget ock gjorde till
sin drottning. Ock om den stygge pojken, som inte var lydig mot
far ock mor ock som trollen tog in i bärget. Ock i bärget skall man.
tro, där var grant. Där åt de på silfverfat ock drack ur guldskålar.
Ock det var dagsens sanning, för det hade hännes farmor sagt.
Men när juldagarna var till ända, gick gumman hem igän till
sitt, ock där lefde hon ensam med sin Johanna. Någongång kom
gamla Kerstin i Gransbo ner till hänne. Ock då skall jag säga det
blef lif i stugan. Gummorna språkades vid om forna dar ock sjöng
tillsammans de gamla julsalmerna, som de lärt sig, när de läste sin.
nattvardsläsning tillsammans.
Nu är gamla Anna död, ock hännes stuga är borta. Men hon är
icke glömd för det. För sant var det, som Petter på Udden sa, att:
»de gomma de va alt e rekti gomma».
Så beskref jag mina romantiska barndomsminnen af gamla Anna.
Sen har jag fått höra, att hon hade en son med min fars morbror,
major Hammarberg på Viredaholm ock att hon därför underhölls af
mina farföräldrar på deras egendom. Pojken blef sedan snickare ock
kallade sig Hammarin. -Gamla Anna dog 1872, nittiotvå år gammal.
Melodierna har jag skrifvit upp icke efter gumman själf, utan
efter hännes systerson, Petter på Udden, en gammal treflig ock intelligent gubbe på ett torp under Stora Hultrum. Han är gömma]. ock
sjunger tämligpn dåligt, så att det är möjligt, att han något fördärfvat
melodierna. i

1. Ola Faderlin.
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Ola Faderlin han gångar sig för konungen in,
han gjorde sina tjänster, som han borde:
Fattas det dig nöje, eller fattas det dig ro,
eller fattas det dig kläder eller föda?
Mig fattas inte nöje, mig fattas inte ro,
mig fattas hvarken kläder eller föda;
men jag har fått bref uppå denna här dag,
som säger, att min käresta ä döder.
Ock hör du, Ola Faderlin, du sörj inte den,
det var väl inte mera än en kvinna;
ty du skall få välja i hela mitt hof,
ja en utaf de yppersta grefvinnor.
Den yppersta grefvinnan i konungens hof
i sanning jag icke vill äga.
Ty hännes like jag icke fann,
hon icke mera finnes,
ej häller i sju konungariken.
Men får jag lof att rida till rogendelund
ock följa med min käresta till grafven? 1
Ja sablen ock pistolen dem vill jag gifva dig
ock fålan, den likesta jag äger,
ock sedan så vill jag din kropp ock din själ
i Härrans Guds händer befalla.
Ola Faderlin han gångar sig åt stallgården in
ock sadlar sin gångare grå.
Ock sadelen han var utaf rödesta gull,
ock besselet var silfverbeslaget.
Sen rider han sig åt den rosendelund

långt opp i de nordiske länder.
1)

Melodiens senare hälft omtages i denna vers.
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Han rider litet fortare, än lilla foglen flyr,
långt in i de nordiske länder.
Han rider sju mil om en natt,
män de andre så sött månde sofva.
När som han kom till rosendelund,
då bant han sin fäla vid en stätta.
Passerar han sig åt liksalen fram,
där fröknar ock mamseller de gräte,
ock hvart enda sandkorn på golfvet där låg,
det vattnar han med alla sina tårar.
Då de sedan kom in dit, satt han där döder vid hännes lik.
De lade dessa liken uppå silfverbord,
där hvila de uppå hvarsannars armar.
Där sofva de sött ock där hvila de i ro
till domedag, då de månde stånda med hvarandra.
2. Kampen Grimborg.
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Ock Grimborg hette en af dem,
han bragte' hornet med fingrar råm.
Han sade: Jag vill allt för en flicka
de fyllda glasen i botten dricka.
Stallbrodren sade: Jag vet en mö;
men hon vistas inom sin faders borg,
ock hänne att vinna sig svårt månde falla,
ty borgens kämpar äro vilde
ock konungens hofmän ej häller milde.
1) eller bräckte?
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Kom, visa mig endast vägen bort
till denna konungens hof ock slott!
Då steg han fram,
med järnklädd hanske han klappar på:
Statt upp, min sköna, drag låsen ifrå!
Men jungfrun svarar:
Hvad är du för en friare, stursk ock djärf,
som intet möte med mig bestämde,
din näsvishet mig för mycket kränker.
Men Grimborg, vredgad, la skuldran på,
så lås å regel de sprungo ifrå.
Den djärfve friaren sig inträngde,
ock ingen honom till motstånd trädde.
.7. Statt upp, min sköna, dra låsen ifrå!
Men jungfrun svarade dessa ord:
Nej, aldrig jag drager de stöflarna å!
Ock Grimborg sticknade dessa ord,
sprang upp i sängen med stöflarna på.
I denna yra ock denna villa
de granna täcken han ristar illa.
Så gick det då för konungen bud:
Med våld vill Grimborg taga sig brud,
hos konungens dotter han redan hvilar,
ock ingen honom till motstånd ilar.
Då ropte kungen i vredesmod:
Upp, kämpar, gärningen kräfver blod!
I stål eder kläder, men passer på tiden,
ty Grimborg han är som en björn i striden.
När Grimborg hörde på dörren glänta,
han sade: Jag kommer, men vänta, vänta!
Ock Grimborg steg ut ock svängde sitt svärd,
de föllo tusen ja ock flere
för hvart hugg han gjorde.
Ock sen klädde han hänne i siden fin,
sen höjde han hänne till sadelknappen,
ock inte det minsta motstånd röjdes.
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Sen red han sig hem med sin brud till Valhalla.
Där sågs en bäck bland bladen flöda,
men icke af vatten, men blodet röda.
Där steg den gumman ock neg ock sade:
Välkommen förrän jag dig väntat hade!
Ock hvilken är den sköna brud,
som dig nu följer i härrlig skrud?
Ja vet, att hon är
mig en konungadotter ljuf ock kär.
Jag hänne ensam med svärdet har tagit
ock alla dess kämpar behändigt slagit.
När Grimborg i sinivindslucka säg,
han såg inte himlen för eld ock för krut
ock utdragna spjut.
Då sade Gri m borg : Jag vill utträda,
men först vill jag mig annorlunda kläda.
Då säger den unga: Min härre ock make du månde vara,
ty du hafver makt att mig försvara.
På honom hon knäppte hjälm ock bälte
ock sedan befallte hon honom strida;
ock där föllo tusende ja ock flere
för hvart hugg han gjorde.
Sen slog han ner alla, tils han kom till kungen. Då sa han:
Jag blott för din dotter ock din krona
dig vill skona!
Hvar äro de hofmän, jag skickade dig i går?
De alla, alla
äro i Valhalla,
dem har jag slaktat, som bönder slakta får.
Bättre är att hafva dig vid sin sida,
än utan framgång emot dig strida.
I de öfvertaliga verserna utflätades melodien på ett fritt sätt i
recitativets stil, men aldrig två gånger lika.
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Den följande varianten af visan om Ola Faderlin är upptecknad
:år 1879 efter sång af en torparkäring i Härrhagen, Läby socken, Upp-sala län. Sent en höstafton, då löfven redan fallit af ock månen
blänkte i söder, ströfvade jag omkring uppe i en hage i Läby, ett
:stycke ifrån landsvägen, då jag fick höra en klar ock stark röst locka
på en ko. Jag gick närmare ock fick se, att det var en fämtio års
gammal kvinna. Jag frågade hänne, om hon kunde några gamla visor,
men då blef hon misstänksam ock otillgänglig. Jag fick likväl sedan
af hännes gubbe reda på att hon kunde flera visor, ock sedan jag tio
eller tolf gånger hälsat på hänne i stugan ock språkat med hänne,
fick jag hänne att sjunga Olof Adeling ock åtskilliga andra visor ock
danslekar.
3. Olof Adeling.
Dorisk tonart.
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Olof Adeling han gångar sig för konungen in,
han gjorde alla tjänster som han kunde.
Så frågade han, om han kunde få lof
att resa till rosendelunden.
Ock konungen han sade till Olof Adeling alltså:
Hvad skall du uti rosenlund att göra?
Ock jag har fått bref uppå denna här dag,
att allra kärestan hon ä sjuker.
Konungen han sade till Olof Adeling alltså:
Hon är väl inte mera än en kvinna.
Jag skall fäll laga på hela mitt hof,
att du skall få den yppersta grefvinna.
Af alla de fröknar, konungen hafver på sitt hof,.
af dem så vill jag alsingen hafva.
Hännes make ej ges, hännes like ej fins,
ej häller i sju konungariken.
Gullsadlen ock pistolen dem vill jag gifva dig
ock därtill den gångare den bäste.
Sen så får du resa till rosendelund
ock skåda lilla vännen på det sista.
När som han har ridit sju milar ikring skog,
då möter han sin kärestas broder.
Först frågade han efter kärestan sin
ock sen efter fader ock .rnoder.
Din fader ock din moder de stä sig väl bra,.
men kärestan får du ej nämna.
Hon hade så många små böner till sin gud,
i himmelen (lär får du hänne finna.
Ock när som han kom till den rosende lund,
där binder han sin gångare vid porten.
Sen gängade han i salen där in,
där fröknar ock mamseller de gräto.
Olof Adeling han vred sina händer uti blod,
när som han detta liket fick beskåda.
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Ock alla små sandkorn, som uppå golfvet låg,
dem så vattnade han med alla sina tårar.
11. Kystan var af silfver ock locket utaf gull
ock stolpa utaf rödesta marmor.
När de andre få gå fram med blygsel ock med skam,
då få vi stå med palmer uti händer.

Under ett af mina många ströftåg år 1879 till gumman i Härrhagen kom jag att gå förbi en krog, som ligger utmed landsvägen till
Sala, ungefär en fjärdingsväg utanför Uppsala. Då fick jag höra därinne en klar ock stark röst sjunga en vacker melodi. Jag gick dit,
kom först in i köket: där fans ingen människa. Innanför köket var
en kammare, ock där satt i en fållbänk vid fönstret en ung adertonårig flicka med ett nio månader gammalt barn i famnen, som hon
försökte trösta.. Vaggan stod på golfvet, ock en tolfårig flicka satt i
sängen. Jag satte mig ock bad om en half butelj öl; tolfåringen
försvann åt källaren. Under tiden frågade jag adertonåringen, hvad
det var för visa hon sjöng. Hon var inte blyg, utan sjöng helt beredvilligt visan om Slottet uppå Amsterdam, med klar ock sympatisk
röst. Den hade hon lärt af sin mormor, madam Janson i Smedjan
(Bondkyrko sn).
Hon kunde också en annan visa, som började »Det var en lördagsafton jag skulle sta å fria» ock som hon lärt af en norsk järnvägsarbetare, som varit där för ett ock ett halft år sen.

4.

Slottet uppå Amsterdam.
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Härunder hvilar ett unnerting,
som utaf ödet blifvit fången;
ja fämton famnar inunder jord,
inunder jord,
ja utaf drakar ock ormar.
Så ledde de den fången fram,
så gaf de honom instrumentet.
Ock tiotusen det bjuder han,
ja det bjuder han,
för att den fången inte skall straffas.
Nej tiotusen ej blott förslå,
för han har stulit af sig lifvet.
Kring halsen bär han en guldkedja röd,
en guldkedja röd,
det har hans unga lif förlorat.
Det han bär ikring halsen röd,
det har han visst icke stulit:
det har han .fått utaf sin lilla vän,
utaf en flicka skön,
det har han fått till en belöning.
Så ledde de den fången fram,
så gaf de honom instrumentet.
Då ropa han: Härre himmelsgud,
Kristi himmelsgud,
detta lider jag oskyldig.

Utaf denna flicka fick jag höra, att det i Uppsala skulle finnas
en Albertina Lindgren, som skulle kunna flera gamla visor. Hon
skulle bo Kungsängsgatan nr 39. Jag gick också dit för att träffa
hänne. Hon hade flyttat till Häggens gårdar utanför Svartbäckstull,
men i stället träffade jag en madam Petterson, född i Motala socken.
Hon kunde några visor, som hon sjöng för mig, fastän tämligen
dåligt. De flästa melodierna var moderniserade, ock jag tar med dem
här endast därför att de kan tjäna till att visa, huru de gamla romanserna fördärfvats i vår tid. Hon ville inte för allt i värden sjunga
dem hemma hos sig, ty bredvid bodde ett par läsare, som hon var
rädd skulle öfverfalla hänne, ifall hon sjöng så gudlösa saker; därför
kom hon hem till mig:, där fans inga läsare att frukta för.
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Jungfrun hon gångar sig på högan bärg.

Texten är afskrifven efter en skillingsvisa, tryckt i Västervik 1834
hos C. 0. Ekblad.
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Det var den minsta grefve,
som uppå skeppet var;
han ville den jungfrun trolofva sig,
så unger som hon var.
Ock ungersven drager de guldringar fän
ock sätter på jumfruens hand:
»Trolofva mig, du lilla vän!
Det är vårt kärleksband.»
»Hvad skall jag svara moder min,
när jag kommer hem igän?»
»Ack säg, ack säg, du lilla vän,
du hitta'n i grönan dal.»
»Ock tör min moder så ljuga,
det- går slätt an;
är bättre att tala sanningen:
det är ett kärleksband.»
Ock ungersven bad sin allera,
sin allrabästa vän,
han skulle litet bortresa
ock komma snart igän.
När ungersven var bortrester,
fick hon en annan vän,
den hon tillförene älskade,
ock älskade honom än.
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När tre år voro förliden,
kom ungersven igän.
Så frågade han kär fader sju:
»Hur mår allerkärestan min?»
»Du varit så länge bortrester,

i dag står din käresta brud,
ock hvem kan blifva vännen din,
det vet allena Gud.»
Ock ungersven gångar i kammaren,
han kammar ock pudrar sitt hår,
så gångar han sig till bröllopsgård,
allt där som bröllopet står.
Så tager han bruden i snöhvitan hand,
han dansade golfvet omkring.
Så sakta som han dansar,
så bleknade hon om kind.
»Hvarför är du så bleker
ock icke något röd?»
»De ha ej talat sanningen,
de sagt, att du var död.»
Ock ungersven gångar i kammaren in,
slår dörren igän om sig.
Så sätter han sig på förgyllande stol
ock skrifver det långa bref.
När brefvet det var skrifvet
ock timman var förbi,
så drager han sitt förgyllande svärd
ock ränner i sitt lif.
När blodet börja rinna
som strida strömmar ner,
så låter han upp den kammardörr,
bad sköna jungfrun se.
Ock hör ni flickor unga,
hur ömkeligt det är,
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att tala falsker tunga
ock ha en annan kär!
»Adjö, min lilla ängel
ock min utvalda vän!
Vi få väl en gång mötas dit
hos Gud i himmelen.
1 himmelen, i himmelen,
i himmelens trånga port,
där får du en gång svara för, :1:
hur illa du har gjort.»

Följande dag gick jag ut till Svartbäckstull ock frågade mig fram
till Häggens gårdar. De bestod af åtta, tio hus — arbetarebostäder,
alla lika dana ock lika stora. Det var inte lätt att veta, hvar Albertina
Lindgren bodde. Jag gjorde ett försök i första hus. På nedre botten
var alla dörrar låsta. En trappa upp träffade jag två dörrar ock mellan
dem ett anslag af magistraten, att »på grund af åtskilliga i denna
stadsdel gängse sjukdomar uppmanas respektive hyresgäster att slå allt
slask i den för detta ändamål afsedda afloppstrumman». Uppmuntrad
af detta anslag ock af ett utseende på golf ock väggar, som fullkomligt
stämde härmed, knackade jag på till höger, ock då ingen svarade,
steg jag in. Därinne var en atmosfer, som tvingade mig att stiga ut
igän ock lemna dörren öppen. En gammal käring satt där med ett
utseende som en kopplerska ock giftblanderska.
Bor Albertina Lindgren här?
Nej.
Bor hon här i huset då?
Här bor två som heter Albertina. En bor här bredvid, ock
en bor på vinden; hon har ett barn med en student. Den är det väl?
Jag stängde dörren om kopplerskan ock giftblanderskan ock gick
en trappa upp: där var ingen hemma. Gick sen ner igän ock försökte
min lycka på den andra dörren. Därinne fans en säxårig flicka, som
gick ock sköt en tvåårig pojke i en vagn; en fyraårig dylik satt på
golfvet.
Bor Albertina Lindgren här?
Neej.
Jo men hon måste bo här. Hon kan sjunga gamla visor.
Ja det kan mamma.
Hon är ifrån Bondkyrko socken ock har tre barn med en soldat.
Ja det är mamma det.
Jaså. Heter inte hon Albertina Lindgren?
Nej hon heter Tekla — Tekla Erikson heter hon.
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Jaså. Men är hon inte hemma?
Nej, hon är borta ock hjälper till i husena alla dar utom
söndan. Då är hon hemma. Kom hit om söndas morgon klockan tio,
om härrn vill träffa hänne, så skall jag säga åt hänne, att hon är hemma
då. — Vill härrn, att hon skall sjunga visor? — Hon kan många
visor, mamma.
Jag lekte med ungarna en stund, gick sen hem ock kom igän om
söndags morgon klockan tio. Tekla Erikson var hemma, ock hon sjöng
åtskilliga visor, som hon lärt af sin mor, som dog 1820. Jag skref
upp melodierna, ock här är de:
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11. Kämpen Grimborg.
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Följande visa fick jag under en fotvandring i Uppland af en guvernant hos löjtnant Kastengren på Viby, Harbo socken. Hon hade lärt
sig den af en lantmätare, som hört den af en bondpojke i Harbo
socken:
12. Ock jungfrun gick sig åt skogen.
•
1. Ock jung-frun gick sig åt
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0 säg, du sköna jungfru, vill du gifta dig i åri
Nu ä de åtta åren framlidna så svår,
under tiden.
Ja nog så vill jag gifta mig, men aldrig med dig.
Jag har en vän på böljan blå, han tänker nog på mig,
under tiden.
Har du en vän på böljan blå, tro allrig på den,
ty han kan vara falsker emot sin lilla vän,
under tiden.
Ock skulle han nu svika sin kärleksed också,
den vän jag lofvat älska, jag sviker ej ändå,
under tiden.
Ock hör du, sköna jungfru, känner du mig ej igän:
säg kan jag icke vara din fjärran farna vän?
Under tiden.
1. Är du den vän, som for från mig på böljan blå,
så säg, hvar du har varit i dessa åtta år,
under tiden.
S. För din skull hafver jag seglat öfver tusanmilan sjö,
säg vill du blifva trogen, ja allt intill min död?
Under tiden.
Har du för min skull seglat öfver tusanmilan sjö,
så vill jag blifva trogen, ja allt intill din död,
under tiden.
Ock bröllopsölet drucko de i dagarne tre,
ock lyckligare brudepar man allrig kunde se —
under tiden.

Följande variant af samma visa har jag fått af en liten fämtonkrig småländska på Asjö prästgård i Askeryds socken. Hon hette Ida
Åstrand, var född i Loftahammars socken af Kalmar län ock hade
flyttat därifrån till Askeryd med sin husbonde, kyrkoherde Graneli.
Hon sjöng visan för mig, jag skref upp melodin — men orden kom
hon inte ihåg; dem skulle hon skrifva upp efter en pojke, som kunde
Sv. landsm. VII. 7.
2
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dem, ock skicka till mig i ett bref. Det gjorde hon också, brefvet
hade följande lydelse:
»Efter jag lofvade att jag skulle sickka visa så vill jag göra det
nu jag har tenkt att göra det för lenge sen men jag har ej hint att
skrifva förr men glöm ej att ni lofvade att skrifva ock låta mig veta
om ni har fått den men låt ingen få si den för det vill jag ej
jag kan omtala att vi har varit på viredaholm vi reste den 26ck var der till den 29. jag tyckte att det var så ryslit vackert der ch
så rolit var där så att jag önskade att jag hade fått vatt der längre
män jag er rädd att om jag skickar visan till eder att ni talar om att
jag har skrifvit till eder för då blir det ett sådant Prat af det jag
hoppas att ni kommer hit snart så skall ni få lera eder många viser
men glöm ej att ni sa att ni skulle skrifva till mig for jag har alt
tänkt att skrifvit förr men ej hint med det
Östan Vind och Wästan Blåst jag väntar svar med nästa Postt
Teknat af
Ida»

13. Hör du, vackra flicka, vill du gifta dig i år?
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Ja förr vill jag gifta mig, men aldrig med dig,
jag har min vän på böljorna, han kommer väl igän,
under tiden.
Har du din vän på böljorna, lit aldrig på den;
ty han kan vara falsker ock trogen mot en ann,
under tiden.
Ock brudeskålen dracks uti dagarne tre,
men bruden hon ville ej sin brudgumme se —
under tiden.
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Ock brudeskåla dracks uti dagarne tum,
men bruden hon ville ej i brudgummens säng —
under tiden.
Ock brudeskåla dracks uti dagarne sju,
men bruden hon ville ej till brudgummen gå,
under tiden.
Ock brudeskåla dracks uti dagarne ni,
men bruden hon ville ej sin brudgumme si,
under tiden.
Ock brudeskåla dracks uti dagarne tolf,
men bruden hon ville ej till brudgummen ändå
under tiden.
Ock bruden hon beder sin brudgumme om lof
att få gånga upp i salen ock vänta där en stund,
under tiden.
Ock bruden hon tittar genom fönstret ut,
då fick hon se ett fartyg kom seglandes däråt,
under tiden.
Ja väl såg jag de flaggor, både gula ock hvit,
jag tror det är min Lagervall, nog ämnar han sig bit,
under tiden.
Ja väl såg jag de flaggor, både gula ock blå,
dem jag har själfver virkat med mina fingrar små,
under tiden.
Ja bruden hon önskar sig en fulltrogen vän,
som gängar ner till stranden, men kommer snart igän —
under tiden.
Ja brudens yngsta broder var en fulltrogen vän,
han gångar ner till stranden, men kommer ej igän —
under tiden.
Ja bruden hon gängar sig till sjöstranden ner,
där fick hon se sin Lagervall ock brodren talas vid,
under tiden.
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Godag, min sköna ängel ock såg sin fästemö:'
för din skull har jag seglat mång tusen tullars sjö,
under tiden.
Ja bruden hon hälsar till brudfolket opp,
att de skall vara goda ock fara hem i kväll,
under tiden.
Ock när de hade seglat mång tusen milars sjö,
då påminner Lagervall sig en annan fästemö,
under tiden.
Ja påminner du dig en annan fästemö,
så kan jag väl få blifva din trogna tjänstemö,
under tiden.
Ja väl kan du få blifva min trogna fästemö,
men aldrig får du blifva min trogna tjänstemö,
under tiden.
På dig vill jag sätta förgyllande ring,
ock fröknar ock mamseller skall bädda din säng,
under tiden.
Ock dig vill jag sätta på en förgyllande stol,
ock grefvar ock baroner skall afdraga dina skor,
under tiden.
<>

14. Näcken han gångar sig till härregården fram.
Visan om Näcken är upptecknad efter sång af en gammal stalldräng på Viredaholm, Johan Brodd, född i Åby socken i Östergötland.
Han hade varit omkring litet här ock där, bland annat som järnvägsarbetare i Värmland. Han var mycket vidskeplig ock har berättat mig
många sägner om troll, skogsfrun, tomtar ock dylikt.

1. Nite-ken han
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Näcken han talte till de unga härrar så:
Till hänne skall jag fria ock hänne skall jag få,
med den äran.
Näcken han satte sig allt uppå en stock,
där skapade han sig en förgyllande rock —
med den äran.
Näcken han satte sig allt uppå en sten,
ock skapte sig stöflar ock drog på sina ben —
med den äran.
Näcken han satte sig uti det gröna gräs,
där skapade han sig både byxer ock väst,
med den äran.
Näcken han gångar sig allt utpå en kull,
där skapte han sig betsel ock sadel utaf gull,
med den äran.

Följande visor äro upptecknade i Stockholm af min vän lektor
Olof Örtenblad efter sång af en flicka från Dalsland. Melodierna voro
glada ock utan musikaliskt värde.
15. God afton, svenska gänta.
God afton, svenska gänta,
har du kärestan hemma,
det spörjer jag dig?
Ack nej, han är bortfaren,
ock jag får hemma varen.
Jag har en vän på böljan blå,
han sviker aldrig mig.
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Ock är han från dig bortfaren
ock är du hemma varen,
visst sviker han dig.
Men här har du handen,
ock här har du ringen:
trolofva dig med mig!
Ty de gullringar mina
skall en gång blifva dina,
om du blir allra kärestan
Nej aldrig för jag tager
en sådan en bedragare,
en sådan såsom du.
Nej aldrig för jag säljer
mitt unga lif åt skälmar,
långt hällre jag sänker
mitt hjärta ibland småsten ock sand.
I stället för tredje versen kan man också sjunga:
Tro ej på honom,
ty han tar sig en ann
i främmande land.
Ty ungkarlars tankar
de vidt i världen vanka,
de leka så med flickorna
på vatten som på land.
16. Det var två adeliga konungabarn.
Det var två adeliga konungabarn,
som lofvade hvarandra sin tro.
Emellan dem var det en brinnande älf
ock så en flytande flod.
Hur skall jag komma till dig, min lilla vän,
då det är så mörkt om kväll?
Jo jag skall tända eld uti lyktorna fäm,
lysa dig öfver böljan till mig.
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Men det stod en falsker en tärna
ock lyssnade däruppå.
Hon släcker de ljusen så gärna,
ock han drunknar i böljan blå.
Flickan hon gängar sig till fadrens gård,
till fadrens gård hon sig går:
Ock käresta min fader, ge mig lofven
till fiskarstranden få gå.
Min lofven, min lofven den hafver du nog,
min lofven den kan du nog få.
Väck upp din yngsta broder
ock bed honom med dig gå.
Min broder han är ju ett så litet spädt barn,
ock af hjärtat jag har honom kär;
men intet han kan lindra den sorgen,
som jag uti mitt hjärta bär.
Min lofven, min lofven den hafver du nog,
min lofven den kan du nog fä.
Väck upp din yngsta syster
ock bed hänne med dig gå.
Min syster hon är ju ett så litet spädt barn,
ock af hjärtat jag har hänne kär;
men intet kan hon lindra den sorgen,
som jag uti mitt hjärta bär.
Min lofven, min lofven den hafver du nog,
min lofven den kan du nog få.
Väck upp din kära moder,
ock bed hänne med dig gå.
Min moder hon är ju min moder så god,
ock af hjärtat jag har hänne kär;
men intet kan hon lindra den sorgen,
som jag uti mitt hjärta bär.
Så gick hon sig ned till den sjöastrand,
till sjöastrand hon går,
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ock där fick hon se en fiskareman,
som fiskade på böljan blå.
Ock se goddag, du redelige fiskareman;
har du några fiskar fått?
Nej, jag hafver fiskat hela denna natt,
men jag har inga fiskar fått;
ej mer än en döder konungason,
som hvilade på böljan blå

Flickan tar ringen af fingret
ock kedjan af sin hals:
Allt detta vill jag gifva dig, du fiskareman,
om du för båda liken i land.
Så hälsa nu hem till mor ock far
ock till mina syskon små.
Säg, att jag har funnit min käraste vän,
ock vi hvilade på böljan blå.

17. Ock jungfrun hon gångar uppå högande bärg.
1. Ock jungfrun hon gångar uppå högande bärg,
skådar ned i djupan dal;
så fick hon där se ett skepp,
som fullt af grefvar var.

'2.

Det var den minste grefven,
som uppå skeppet var:
han ville den sköna trolofvade sig,
så unger som han var.
Ock han tog ringen af fingret
ock kedjan af sin hals:
Tag den, tag den, min vän,
det är en kärlekspant.
Hvad skall min moder säga,
då hon får detta se?
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Säg, att du har funnit den allt uti en grön äng!
Att för min moder ljuga
det går slätt intet an.
Hällre tala sanningen,
det är ett kärleksbann.
Så månde han bortresa
ifrån sin lilla vän:
Låt ingen dig bortlocka,
till dess jag kommer igän.
Men flickan hon var falsker
emot sin kära vän:
när som han var i främmande land,
gaf hon en ann sin hand.
När grefven detta fick veta,
så fick han ett annat mod.
Då sadlade han sin gångare grå
ock red dit bröllopet stod.
Ock när han kom i salen in,
fick han ett annat sinn.
Så började han att dansa
allt med sin unga vän.
Ock när han hade dansat
den långa dans till slut,
så gick han in i kammaren,
slog dörren efter sig.
Så satte han sig att skrifva
det långa afskedsbref;
sen drog han opp sitt svärd
ock stack det i sitt lif.
När blodet börja rinna
som strida strömmar plä,
då öppnade han på dörren
ock bad skön jungfrun se.
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18.

Grimborgsvisan.

Denna melodi lärde jag mig i Ronneby sommaren 1885 af fröken
Elisabet Gyllenkrok. Hon hade lärt sig den i Oby i Småland, då
hon var liten ock roade sig med att åka i hölassen.
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I juli 1885 for jag till Ronneby brunn för att sköta min hälsa.
Där ordinerades jag att bada gyttjebad hvarannan dag, hvilket jag också
gjorde i badhuset nr 1, rummet nr 16. Baderskan i detta rummet
kunde flera gamla visor. Hon hette Mari, var fyrtiofäm år gammal,
treflig, glad ock språksam. Då hon frotterat mig med gyttja ock tappat
varmt vatten i karet, satte hon sig på en pall ock sjöng visan om
Härr Peder. Hon sjöng också Grimborgsvisan. Hon kunde en hel
mängd visor dessutom.
— »När jag var liten, då var jag glad, sade hon, då kunde jag
sjunga flera hundra visor. Jag var så liten ock trind ock röd som en
vallmo — ja inte fullt så röd. Ock när jag gifte mig — då var jag
tjuge år bara, ock mannen tjugetri, ock ja var så liten, så di trodde
inte, att jag var gift. Ock när vi gick te kyrkan, så slogs pojkarna
om hvem som skulle bära mia körkeklär — för si på den tiden skulle
vi ha körkeklära me oss i ett knyte för att byta om, när vi kom fram.
Ja, då var ja gla. '31 ja har allri varit ledsen, fast det har varit sorgligt ibland. Ock jag sörjer så mycket för att mannen ligger på lasarettet ock ä fördärfvad för all sin dar kanske. Han har brutit af sej
ryggen. Så arbetar di, å så får di dålia kamrater, som inte vill ta i,
å så får di all bördan på sej, å så förtar di sej. — Vi har alltid varit
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fattiga, fast min far var mycket rik. Han var häradsdommare i Bräkne.
Ock min mor hon tjänte där, ock när han dog, så var min mor mycket
tystlåten ock blyg så där, så hon tänkte: det får gå hur det vill, men
jag säjer ingenting. Ock så fick vi ingenting efter honom — nej inte
så mycket som ett öre.»
Jag gick hem till Mali en kväll ock tecknade upp visorna. Hon
hade just då fått hem sin gubbe ifrån lasarettet. Han låg i sängen ock
jämrade sig. Hon var klädd i en treflig hemmaväfd kjortel ock hade en
rödrutig schalett på hufvudet. Hon bar in ved ock lade i ugnen för
att grädda några brödkakor. Hännes pojke stod på golfvet ock knäckte
nötter. Det var i skymningen, ock elden flammade i ugnen ock kastade en röd reflex i taket på den gamla ryggåsstugan. Gubben började gråta.
— »Du får inte jämra dig så där, Johannes. Gud hjälper oss
nog, sade gumman ock stampade i golfvet med foten för att ge mer
eftertryck åt sina ord. Såg du inte i går, hur han hjälpte oss, då vi
inte hade respängar åt pojken — han skulle resa till Stockholm för
att bo hos sin syster, som var gift med en skomakare där. — Han hjälpte
oss, så att pojken fick två kronor af två härrar.»
Detta var ett alltför tydligt bevis på försynens existens för att
icke göra Johannes svarslös, ock jag hjälpte hustrun att trösta mannen,
dels med ord, dels med mera reela saker. Ock hon bad Gud välsigna mig.
19. Kämpen Grimborg.
Orden äro tagna ur ett skillingstryck med titeln: Twenne utmärkt
zoackra Wisor. Den Första: Kämpen Grindborg. Det satt twå kämpar en sommarqwäll, etc. Den Andra: Hwad? Hwar? Hur?
Nog zoet jag hwad jag willa wara etc. — Carlshanin, tryckt hos E.
G. Johansson, 1874. 8 s. 12:o.
-si

PE
Mit

-3-

IN 0

4____O

-11'S

•

i 4 '— -

..-1
y -1
-

j--1

1. Två kära-par

-

•

-tt

•-I

1

--K

i

-

-N ---1dr-0

--•

mit-- to en som- mar - - - kväll

fram-för en

.r :.
' -4
4' --k,
-"I---r---:10-----I--I----Tr'
111---1
4.; -d O

bo - - ning bland nor-dens fjäll.

nr
d
De vo- -ro stall- brö - der fö--ga

--Nik
•

•

i

4

4

räd- - - de, i ståt ock

-kf --k

• •

St _i - 41
.
å

gyll - - -en be- stän-digt kläd- - -de.

32

CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD, VISOR OCK MELODIER.

Men Grind borg hette väl en af dem,
han grep om hornet med fingrar fåm.
Han sa': jag vågar att för min flicka
det fulla hornet i botten dricka.
Stallbroder, säg mig en trofast mö,
så röd som rosor, så hvit som snö,
en kungadotter, så skön ock fager,
ock hänne genast till brud jag tager.
Min stallbroder, han svarade då,
om du på friarevall vill gå,
en mö jag känner, så skön bland alla,
att hänn e vinna lär svårt sig falla.
Hon vistas uppå sin faders gård,
inom ett hundrade kämpars vård;
det kostar lifv et att dit sig våga
ock efter jungfrun det minsta fråga.
Dit vill jag rida, strax Grindborg skrek,
jag lockas alltid af bardalek.
Ej som små junkrar jag går ock krusar,
ock kärleksyran mig ej mer rusar.
Stallbroder, sade den käre vän,
den ditåt far, kommer ej igän,
de borgens kämpar de äro vilda,
ock kungens hofmän ej häller milda.
Käre, visa mig vägen blott
till denne konungens hof ock slott.
Ja, Grind borg sade, ja, du skall h afva
den gångarn hvita, som bäst kan trafva.
De kämpar redo en midnattsstund
igenom bärgens heliga lund,
en bäck de sågo bland blomstren flöda,
det var ej vatten, men blodet röda.
Staketen voro af idel järn,
mot Grindborgs styrka ett ringa värn,
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med foten kolfven han sönderstötte,
ock ingen väktare honom mötte.
Till jungfruns dörr gick han ensam då,
med järnskodd handske han klappar på:
Statt upp, min sköna, skjut regeln
på dörrn, ty annars jag bräcker spegeln.
Men jungfrun svarade, stolt ock fräck:
Hvem är den friare, djärf ock käck?
Med ingen ännu jag möte stämde.
Men hännes vrede ej Grindborg skrämde.
På dörrn han lade skuldran bred,
så lås ock regel de föllo ned.
Den stolte friaren sig inträngde
ock dörren åter behändigt stängde.
Just intet höfvelig han då var:
Statt upp, min sköna, ock var snar,
det måste sig eder nu behaga,
att mina stöflor utaf mig draga.
På gyllne stolen han satte sig,
men jungfrun svarade utom sig:
Dina stöflor jag ej draga tänker,
din näsvishet mig för mycket kränker.
Den stolte Grindborg sticknade då,
han sprang i sängen med stöflor på.
Hans stora sporrar i denna villa
det vackra täcket rispar illa.
Det gick nu genast till kungen bud:
Med makt vill Grindborg sig taga brud,
hos kungens dotter han redan hvilar,
ock till undsättning ej någon ilar.
Ock kungen ropte i vredesmod:
Upp, kämpar, gärningen kräfver blöd!
1 stål er kläden, men passen på tiden,
ty Grindborg är som en björn i striden.
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De kämpar sprungo i fullt galopp,
ock dörren ville de stöta opp.
När Grindborg hörde på dörren klämta,
han sa: Jag kommer, men vänta, vänta.
Han kom som stormen på gränslöst haf',
hvart kämpahufvud han högg utaf;
som gräs af strå, för hvart hugg han gjorde,
straxt ingen mer honom bida torde.
Men kort förrän det blef ljusan dag,
de föllo hundrade för hans slag.
Sin stridshäst han till dörren ledde
ock sen till afresan sig betedde.
Han tog nu jungfrun i snöhvit hand,
han sade: Kom, följ mig till mitt land.
På sadelknappen han hänne höjde,
ock något motstånd han ej mer röjde.
Men Grindborg stannade intet förr,
än han kom framför sin moders dörr.
Där stod nu gumman ock neg ock sade:
Välkommen hem, jag dig väntat hade.
Men säg mig, hvem är den unga brud,
som dig nu följer i dyrbar skrud?
Med gyllne bälte ock härrligt smycke,
hon måste vinna all världens tycke.
Men Grindborg svarade, att hon är:
En kungadotter, mig hjärtligt kär.
Med svärdet hafver jag hänne tagit
ock hännes väktare nederslagit.
På högan loft han följt sin mö,
med hänne ville han lefva, dö:
Han sa till hänne: Vill du min blifva
ock hand ock hjärta åt mig gifva?
Jungfrun svarade blygsamt då:
Hvem är som kan emot Grindborg stå?
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Min man, min härre det må du vara,
ty du har styrka att mig försvara.
Så hölls där bröllop, så dracks ur horn,
ock lurar hördes från väktarhorn. [så!]
Det unga paret till sängs man leder,
när midnatt sig öfver jorden breder.
Men kort förrän ifrån östansky
den nya dagen han börja gry,
ett vapenbrak öfver gården hördes,
af hvilken sömnen för mången stördes.
En stålklädd hop utaf hofmän stod
kring Grindborgs gård till öfvermod;
in trängde kämpar, som hördes fråga,
om inte Grindborg sig ut tör våga.
De sköto på dörren med vapen ock spjut:
Är Grindborg hemma, så skall han ut!
Så ropte hela den vilda skaran,
men ännu hördes där ingen svara.
Men Grindborg inom sin vindsglugg låg,
för spjut ock pilar han ej himlen såg.
Han sade: Jag strax ut skall träda,
men annorlunda skall jag mig kläda.
Hans unga brud hon var ej sen,
hon krängde stöflorna på hans ben,
kring höften spände hon svärd ock bälte,
sen satt hon hjälmen uppå sin hjälte.
Sen steg han ut på trappan bred,
han högg omkring sig på kämpased;
de remnade ock de hjälmar klyfdes,
de stolta hofmän ej mera yfdes.
De föllo tusende för hans svärd.
Den leken blef dem helt ömkansvärd,
ock ingen enda sig orkar röra
att rida hem ock budskap göra.
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Men Grindborg var ej trött, ej feg,
han genast på sin stridshäst steg,
själf så red han till kungaborgen
ock bådar kungen den nya sorgen.
Själf steg han in till Hans Majestät,
så golfvet sviktade för hans fjät;
men kungens tjänare stodo bleka,
dem syntes svårt att med Grindborg leka.
Men kungen sade blott: Svara mig,
de tappre hofrnän jag sände dig,
säg, hvar äro de alla, alla?
Jo, de hvila nu i Valhalla.
De ligga många uppå min gård,
den leken blef dem för mycket svår.
Ock kungen ropte: Jag härnd skall taga,
ock hädan skall du ej mera draga.
Ock kungen med sina svänners hop,
som svärden höjde med glädjerop,
tillstänger borggårn, dit Grindborg trängde,
ock hastigt sig på sin stridshäst svängde.
Hans svärd det blixtrade rundt omkring
i denna hofrnäns tillslutna ring.
Ock intet sårad ock intet stungen
han stod allena till slut med kungen.
Ock Grindborg såg ut så fruktansvärd,
han blodet torkar utaf sitt svärd;
han sa till kungen: Blott för din krona
ock för din dotter jag dig vill skona.
Kungen sade: Du man af järn,
tag du min dotter, blif landets värn!
är bättre jag har dig på min sida,
än för din framgång emot dig strida.
Grindborg han. red hem, han blef i frid,
ock hvad han gjort det blef därvid,
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ock ingen fiende sig vågar röra,
så länge svärdet han orkar föra.
Grindborgs sista ord:
Om allt gick redligt till på jorden,
om endast dygden blef belönt,
om man den andra ej bedrog,
om äran fanns, där äran blänkte,
om mänskan talte, som hon tänkte,
då vore lifvet lyckligt nog.

20. Harr Peder.
Melodin sjöngs raskt ock fort, men med känsla ock allvar.
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2. Härr Peder han tjänte sin härre uti tro,
han gjorde sin tjänst, som han borde.
Sen bad han sig om lof att fä rida ett stycke väg:
Jag har sport, att min käresta är sjuker.
.3. För hafver du sport, att din käresta är sjuk,
bed Härren, att han lindrar hännes plågor,
ock att hon måtte få sin hälsa igän,
ock att du finge ro vid hännes sida.
4. Härr Peder han gångar sig åt stallarne in,
där klappar han grå folen uppå länden.
Sv. landsm. VII. 7.
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Sen rider han sig i styfva mil fäm,
allt medan de andra de sofva.
Ock när han ridet ett stycke längre väg,
där möter han sin käraste broder;
först frågade han till kärestan sin,
ock sedan till fader ock moder.
Din käraste ligger uti rösoten sjuk,
en sjukdom som hon ej kan öfvervinna,
hon hafver sina böner beständigt hos Gud,
i himlen där skall du hänne finna.
Så rider han ett stycke längre fram,
sen binder han grå hästen med en snara,
sen gångar han sig i sjukstugan in,
han ämnar sig att med kärestan sin få tala.
Ock kärastens moder sa till kärestans son:
Nu hörer du klockorna de hvälfva,
nu får du väl hänne bortglömma i ditt sinn,
ock sedan dig en annan utvälja.
Nej, om jag skulle söka hela värden omkring
ock äfven uti tolf kungarike,
så vågar jag allrig uträcka min hand
ock säga: Ja här är hännes like.
Hännes händer de var hvita, hännes fingrar de var små,
hännes ögon de var blå liksom dufvor;
hännes här det var lika som spunnet utaf guld
ock därutaf gjort en guldkrona.

7

II. Nyare berättande visor.
21. En sjöman från staden till Afrika kom.
Ifrån Småland, upptecknad af en flicka på Ränneslätt; meddelad
af grefve Karl Gustaf Lewenhaupt, löjtnant vid Smålands husarer. Sångerskan, som kunde en hel mängd visor, isynnerhet kärleksvisor, har
haft ett så vekt hjärta, att det småningom blifvit hännes olycka.
I. En sjöman från staden till Afrika kom,
där friar han till en jungfru, ock Sälling heter hon;
hännes tankar var frimodiga, hännes sinne var så gladt,
hon sina ögon fästade allt på en ung sjöman.
Det var väl ej för eder, ty det var för en ann,
tro aldrig ni, jag fästar mig vid någon ung sjöman.
Om jag skall trampa fötterna så tunna som ett blad,
så skall jag likväl äga den vännen jag vill ha.
När sju runda åren voro ilade omkring,
så föll den snälla flickan i en långsam sjukdom in.
Sin sjukdom fick hon hafva ock draga med sig,
sin sjukdom fick hon hafva till lifvets sista tid.
Hvar är den doktoren, som skall kurera mej,
ock byar har jag den ung sjöman, jag en gång har svarat
nej?
Tag ringen af mitt finger, tag ringarna de tre
ock gif dem åt den allra den allrakäraste.
När Sälling var döder ock lagder uppå bår
ock åtta raska ungsjömän kring grafven månde stå:
Här hvilar liten Sälling, som förr har varit min,
nu hvilar hon allenast, allenast blott för mig.
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22. Goddag, min sköna flicka.
Upptecknad efter sång af Ida Åstrand, ifrån Loftahammars s:n, Småland.

-24

-N

d

j'I

-sr
flic--ka, hvad

1. God- - - -dag, min skö-- na
1

j_.1-

-0-

har du

• •

i ditt

;1-01

e
sinn?

Hvar - för är du be-- -dröf- vad, har

4.k,J___,---g—I
- 4_,
Ni

din?
;sk!

Att

4

sig.

-k-

d

p1. —

sät- -ta lit till

-11T • P
• p
ici-P

MIL
%IV

du mist vän-nen

-iSI--i-iN

iP`-

gos- -sar det

e

•

d

-,
d d 47-1

ic- -ke lö - nar

i=r, :44, •

4_ --iii

Säg, vill du bli min hl--la vän, så vill jag äk --ta dig.

Haf tack, min gunstig härre, jag har en vän så blid,
som hafver varit borta sju år, ja långt från mig.
På honom vill jag vänta ännu i sju år till,
om han igän skull komma, om han fins mera till.
Att vänta uppå honom det lönar icke sig,
ty han är redan döder, som jag försäkrar dig.
Ja han är redan döder ock lagd i graf så våt,
han hvilar på sjöbottnen långt under böljan blå.
Ock är han redan döder, som du försäkrar mig,
så vill jag därpå svärja, jag aldrig gifter mig.
Om han igän skull komma ifrån sin resa än,
då vore jag förlorad, som var hans enda vän.
Haf tack, min sköna flicka, för trogen visst du är,
nu har jag dig proberat, att du mig håller kär.
Nu är jag igänkommen ifrån min resa lång,
vårt bröllop det skall firas med spel ock dans ock sång.
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Är du den vännen såte, som jag har hållit kär,
så visa mig det tecken, som därom vittne bär.
Sju år ha dig förändrat, det vet jag visserlig,
kanske du är en skalk ock vill förföra mig.
Så drog han vackert handsken utaf de fingrar små
ock visade gullringen, som därom vittne bar.
Då hon den fiek beskåda, blef hon så hjärtligt glad,
så att den sköna flickan föll ner ock svimnar af.
Så tog han vackra tärnan i famnen upp till sig:
0 älskade Karolina, en kyss skall väcka dig.
Hon vaknar ur sin svimnad, stor glädje blef nu af,
ock nya tusen kyssar de sen hvarandra gaf.

23. I staden Strassburg bodde en adelsman så, rik.
Orden äro från ett manuskript undertecknadt: Lag-erlunda (nära
Eksjö) den Is mars 1878. K. A. Eriksson. Melodien är meddelad
af grefve K. G. Lewenhaupt.
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2. En sjöman har hon älskat, en sjöman vill hon ha,
en sjöman har hon älskat uti alla sina dar.
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Så litet som hon spisade ock ännu mindre drack,
hännes hjärta dock djupt sårats för mat hon ej har smakt.
En resa till Ostindien den sjöman skulle gå,
ock för den unga flickan stor sorg nu blifva må.
Hon önskar honom lycka ock månget ömt farväl,
men ändock hvilar smärtan så tungt på hännes själ.
När sjömannen har hunnit till sin bestämda ort,
till kärestan han skrifver ett bref, som sändes fort.
På hvarje rad han skrifver ock beder ömt sin vän
att honom icke sörja, han kommer snart igän.
Maria hon fick brefvet om morgon till sig in.
Hur ljuft att fä en hälsning från vännen sin!
Ock guten, som det bragte, ej obelönad gick:
han utaf skön Maria tre speciedaler fick.
Maria läste brefvet med glädje ock med tröst,
ock det var mycket fröjdefullt för hännes unga bröst.
Hon ville gömma brefvet så väl som all dess ord,
men fadren kom ock tog det med våld från hännes bord.
0, käre du min fader, låt mig den sjöman fä!
Ej någon större gåfva du din dotter gifva må.
Om jag ej honom äger, om jag ej honom får,
så gör det mig detsamma, hvart jag.i världen går.
Nej, om han ock den endaste sjömannen här var,
tro aldrig, att du honom till din äkta make tar.
Först vill jag honom dräpa ock sen dig skänka bort,
en annan har förfrågat ock har mitt ja sen fått.
Men några år därefter kom det ett skepp till land,
hvarvid den grymme fadren strax ilar ned till strand
ock bjuder den sjöman i ensamt rum med sig.
Han följer, men ej tänkte, han mista skull sitt lif.
Hör nu, min unge sjöman, säg om ni ej är den,
som har förfört min doter ock spelar hännes vän?
Jag vill på Er ej hämnas, tro mig jag säger sant,
så vida ni mig lofvar att rymma från vårt land.
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Nog är jag väl den sjöman, er dotter älskat ömt;
men hänne att förföra jag ens ej aldrig drömt.
Hvad vi tillsammans talat, bör icke ses med hån,
hon är i mina tankar ock går ej därifrån.
Den rysansvärde fadren nu tänderna hopskar
ock tager fram den knifven, han inom rocken bar:
den sänker han i bröstet uppå den sjöman god,
gick ut ock stängde dörren, låt en simma i sitt blod.
Nu gångar han direkte till kära dottern sin:
Kom, älskade min dotter, får du se vännen din;
nu får du hålla bröllop med kärasten så fin,
ock blod får du i bägaren i stället för sött vin.
När dottern såg, att fadern var nedstänkt med blod,
då bleknade hon hastigt, men fattar ändock mod.
Hon ser sin älskling falla, ser blodet spruta varmt,
tar knifven oförfäradt ock gömmer vid sin barm.
0, stränge fader käre, nu sista bön från mig:
lägg mig i sjömans kista, lägg mig vid sjömans lik!
Nu sörjer jag ej mera för vännen min så öm
ock slutar mina dagar så ljuft som i en dröm.
När som den unga flickan de orden hade sagt,
så tar hon fram den knifven, hon uti barmen lagt.
Den sänkte hon i bröstet, sjönk ned vid sjömans lik,
ej fadren det kan hindra, hur fort han hastar dit.
Till Strassburgs sköna kyrka de döda fördes hän,
låg klädda uti silke, som kungen skänkte dem.
På deras armar syntes det skära silket rödt,
att ingen kunde säga, hvaraf de hade dött.
Bak kistan syntes fadren med knifven i sin hand
att skämmas ock bli straffad med galerslafvens band.
Må händelsen bli varning för hvarje hjärtlös far,
ej neka sina döttrar att få den de vill ha.
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24. En visa vill jag sjunga från norra Sverges land.
Under min vistelse på Spetsbärgen 1882-1883 sjöng expeditionens.
läkare, doktor Richard Gyllencreutz denna visa.
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2. Han gick sig ut en aftonstund, så glader i sitt sinn,
att sig med andra gossar att förnööja.
Han ville till sin vään
ock gaf sig ner till sjöön
ock båten ifrån straanden han loossar.
»Sedan var det sju eller åtta verser, men jag mins inte mer än
den sista, som lät så här:»
7. Så tog han sig en krita ock skref i båtens stam:
»Då har han sprungit ner i båten, ock de andra stå på stranden,
ock skriker:»
Jag orkar ej i världen längre lefva.
Min vän nu döder äär,
ock satan tar min sjääl.
Ock sedan han i hafvet sig kastar.
Gyllencreutz meddelar vidare: »Det är inte sista versen, ja det är
visst åtta, tio verser. Jag lärde mig den af Tibell, en kringresandeaktör, som reste kring ock sjöng visor, en gammal försupen. Han.
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hade varit bra aktör förut, men nu var han alldeles försupen. Han
sjöng En skräddaregesjill ock snickarvisan. Då fick han slag, då när
han skulle sjunga snickarvisan — skulle härma sågen då: kurrr kurrr kurrr,
då skulle han göra en sån förbannad kraftansträngning. Då fick han
slag, dog knall ock fall på scenen. Ock så den där Der kaiser ist
gross, den kunde han sjunga med passion riktigt, då var de alldeles i
förtjusning. Ja jag vet knappt jag haft så roligt. Jag hörde honom
i Uppsala där två gånger. Första gången var vi bara tolf stycken.
Jag hade aldrig hört talas om honom, då, att det skulle vara något,
men tänkte jag skulle gå dit. Vi söp med honom, bjöd honom på.
punsch. Ock andra dan, då hade han fullt hus. — Ja han hade en
massa visor, han kunde, den där.»

25. Det bodde en härre vid Hamborga bro.
Ifrån Östergötland, Stora Åby socken (Johan Brodd).

Det bodde en härre vid Hamborga bro ock bro,
han hade en doter så hulder ock så tro.
Så kommer där en seglare sjöman till land
ock frågar sköna jungfrun, hvem hon ska ha till man.
Sjömänner har jag älskat, sjömänner vill jag ha,
en sjöman vill jag äga, tils dess jag läggs i graf.
Den sjöman, du har älskat, den kan du aldrig få:
i morgon vill jag låta den sjöman ihjälslä.
Om morgonen helt bittida då sjöman skulle gå,
allt utanför dörren där fadren månde stå,
så drar han ut sin sabel ock stack i sjömans bröst:
alltså har sköna jungfrun förlorat all sin tröst.
Ock jungfrun hon tager ett förgiftigt glas vin,
ock detta vill hon göra för kärasten sin:
Ock lägg mig i hans kista ock sedan i hans graf,
så hvila vi tillsammans allt intill domedag.
Gud nåde ock Gu tröste de föräldrar ock fäder,
som nekat sina barn till att ha eho det är.
Det har jag fått erfarit uppå min ålderdom,
jag nekat har min doter att taga en sjöman.
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26. Det var en lördagsafton den tjugonde april.
Upptecknad efter sång af en piga från Dalsland i Stockholm; meddelad af dr Olof Ortenblad.
Det var en lördagsafton den tjugonde april,
vi hade samlats ynglingar tillhopa.
Vi tänkte ock de skulle då roga sig en stund,
men det tog ett sorgeligt slut.
Det var ock en flicka som hade sig en vän,
soni hon tänkte kalla för sin.
Men alla falska tungor de rådde hänne till:
I det förbundet kan du aldrig gå in.
När leken den var ändad ock glädjen var gjord
ock dagen begynte att gry,
då tänker den flickan på hemvägen gå,
men hon visste, hur illa det blef.
Ock fadren han talade till drängen så:
Jag tager dig till godo ej an;
tänk aldrig, att du får min dotter till brud,
därpå har du aldrig min hand.
Ock flickan hon gick efter ock lyssnade uppå
de orden, de gåfvo hvarann.
Ock sorgen tog flickan i hjärtat så hårdt,
att hon lemnade allt ur sin hand.
Ock modren hon vänta, till dagen blef ljus,
ock als ingen flicka kom in.
Då sökte de på Vatten ock sökte de på land,
men slettes ingen flicka de fann.
När som några veckor voro gångna förbi,
då sändes af Gud upp en storm;
då kommer den flickan på vassbrynen upp,
som förr hade legat på djup.
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8. Med tårefulla ögon fick han då se sin dotter,
sin dotter, på vattnet hon flöt.
Ock hören i föräldrar, som barn månde ha,
förneka inte barnen att ta den de vill ha.

27. Ock bittida en morgon en ungersvån gick ut.
Meddelad af studeranden Hilding Sandström af Norrlands nation
i Uppsala; ifrån Ångermanland, Nordingrå socken. Melodien säker.
•
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28. Förstingens en morgon innan solen rann opp.
Upptecknad efter sång af studenten Alfred Thorsén, sedermera filosofie kandidat; ifrån Fjärdhundra i Uppland. Melodien osäker.
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Det var en söndagsmorgon, innan solen rann opp,
en skön jungfru gick ut:
hon sig i lunden gångar
att höra lärkan sjunga
ock turturdufvan kuttra med makan i sitt bo.
Ock jungfrun hon gångar sig i kammaren in
ock slöt dörrigeln till.
Där ordnade hon locken
ock kammade den svarta
ock tittade åt fönstret, om jägarn syntes till.

29. En jagare gick sig att jaga.
Ord ifrån Uppland, Torstuna, efter studeranden Alfred Thorsén;
inelodien ifrån Ränneslätt, upptecknad af grefve Karl Gustaf Lewenhaupt.
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Då mötte han en jungfru,
så fager ock så skön.
Hvarthän du sköna jungfru,
här uti skogen grön?

jä- -ga- -re

grön.
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Jag skall gå till min fader
långt bort i skogen grön.
Där vill jag blommor plocka
ock binda kransar af.
Hvem skall de kransar hafva,
som du där binda skall?
Dem skall min käraste hafva
allt uti skogen grön.
Då drog han af sitt finger
en ring af guld så röd:
Nej aldrig tar jag ringen
här uti skogen grön.
Se solen glimmar vackert
ock lyser gren ock blad,
Hvi skulle jag bedraga
min käraste så glad?

30. Det var en lördagsafton jag skull gå sta å frie.
Upptecknad efter den 18-åriga flickan i lönnkrogen utanför Uppsala, som sjöng om slottet uppå Amsterdam.
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1
vind, ock när jag kom till gän-tan min, då slapp jag in—tet in.

Då knappa jag på dörren med rallarstafven min:
Ock är du rätta gäntan min, så släpp mig genast in.
Ock hafver du mig uti tankar ock sinn,
så knäpp då på dig kjortelen ock släpp mig genast in.
Nej packa dig på dörren, du din gamla fyllestrut,
jag lider ej att höra på din sladderrika trut.
För jag hafver sport, att du är en dålig karl;
jag är en bra mans gänta, ock dig vill jag inte ha.
Men är det nu ditt allvare, att du besinnar dig,
tjo säj alleri nånstin, att du vill bli min kärj.
För vill du inte hafva mej, så får du blås mej bak,
för jag har gått till bättre gäntor, men aldrig lågat bra.
Ock flickan gick på golfvet, hon torka sig ock gret:
Gudnäs mig arma flicka, som inte bättre vet.
Jag kan väl vara vännen nu så väl som förr,
bara du vill äkta mej, så vet jag hvad jag gör.
Ock flickan hon var snäller, hon var int att klage på,
för gossar är hon kär ock kär, hon har ej ondt om schå,
för i fjussan är hon flinker, ock på ängen är hon rask,
ock i sängen är hon fri ock bra, ock det är ingen last.

31. Det var en lördagsafton.
Upptecknad efter sång af baderskan Maria Andersson i Ronneby.
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Jag hälsade god afton, hon sade: Tack min vän,
hvart ämnar du att resa här i kväll?
Jo jag skall gå åt lunden ock höra foglars sång
ock uppsöka mig en fulltrogen vän.
Den vännen kan du glömma i sällskap full med mig,
här växer vackra blommor ock gräs.
Men uppå denna vägen där vandrar mycket folk,
ock det mästa är af kärleks förbund.
Se månen under himmelen i vattnet speglar sig
ock i molnen sig undangömma kan,
det var en vacker flicka, som hvilat i min famn,
men jag vågar ej att säga hännes namn.
Se solen under himmelen hon glansar sig så klar,
när vi åt lunden gingo ut.
När vi åt lunden gingo, då var vår vänskap slut,
nästa söndag så har den tagit slut.

III. Lyriska visor.
32. Om en flicka vet värdera.
Sjömansvisa, meddelad af löjtnant v. Konow.
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2. Knappast han sin vakt har slutat
trött ock våt i hvarje lem,
knappast han i kojen lutat,
förn det ropas rejs rejs ut:
Men: sililu sililu sililuanlej sililuanlej sililuanlej,
sililu sililu sililuanlej sililuan luan lej!
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33. Uppå. jordenes rund.
Upptecknad på Ränneslätt af en flicka; meddelad af grefve K. G.
Lewenhaupt.
Uppå jordenes rund
har jag 'haft mig en stund
blott förnöjsamer ock säller med dig —
jag har träffat en vän,
som jag älskar visst än,
men vi träffas visst aldrig här mer.
Men hvad kommer det sig af
uppå stormande haf,
att jag aldrig så lycklig kan bli?
Ja det är kärlekens eld,
som så brinner i mig,
men omöjligt att få dig till vän.
Ack så treflig den tid,
då jag fick gå till dig
ock små stunder fick hvila i din famn.
Men nu är tiden förbi,
ock jag ensam får bli,
men i drömmen så hvilar du hos mig.
Ack så treflig den lott,
om jag ägde dig blott,
men omöjligt att få dig till vän.
Men är du trogen mot mig,
blir jag lycklig med dig,
lilla fogel, så glad sjunger du.
Ock mitt sorgbeklämda bröst
har ditt mod fattat tröst,
men Gud han är nådig ock mild.
Han hoppassar oss nog
i en säljare värd,
om omöjligt att få dig till vän.
Sv. landsm, VII. 7.

4
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Men när min trogenhet tar slut
ock i dödens minut
ock den skiljes jag med lugn härifrån,
ock sen gjuter tröst
i mitt ålderdoms bröst,
ock sen finner jag lugn åt min själ.

34. Ett bref jag ämnar skrifva till dig, min lilla vän.
Ifrån Ränneslätt, upptecknad af samma flicka.
Ett bref jag ämnar skrifva till dig, min lilla vän,
men kan hända att det är dig emot,
för mången har jag älskat ock mången har jag haft,
men dig endast jag hållit så kär.
Gossar finnas öfver allt, men inga till att tro,
för stor falskhet uti deras hjärta bor.
Ja du har talat falskhet allt intill denna stund,
ock därföre så slutas vårt förbund.
Ock gossen som är riker ock många pängar har,
se han hafver ett så underligt försvar.
Ja han kan vara lycklig, ock han kan vara glad,
han får taga hvilken flicka han vill ha.
Men flickan som är fattig ock inga pängar har,
se hon lefver likså lyckelig ock glad.
Lik foglarna på kvistarna de bygga sina bo,
ock i skogen där hafver den sin ro.
Nu får jag afsked taga af dig, min lilla vän,
ock för sista gången räcka dig min hand.
Vi får väl en gång träffas på stora källaren
med de glas ock buteljer i vår hand.
Vi får väl en gäng träffas hos Gud i himmelen
med palmer ock kvistar i vår hand.
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35. Nu får jag resa bort till ett främmande land.
Upptecknad af samma flicka på Ränneslätt.
Nu får jag resa bort till ett främmande land,
nu får jag afsked taga ock räcka dig min hand.
Adjö med mina vänner, som hållit mig så kär,
nu får jag bjuda eder det ömmaste farväl.
Jag är en fattig yngling vid två ock tjugu år,
som nu skall ut att vandra i denna värd så svår,
där ingen räcker handen, där ingen hälsar mig.
Nu får jag ensam vandra på den sorgbeklädda stig.
Jag haft en buldan fader, som varit mitt försvar,
men nu så är han döder ock lagder uppå bår.
Nu får jag stå vid grafven ock fälla mången tår,
nu får jag ensam vandra liksom ett villadt får.
Jag älskat har en flicka uti min ungdomstid,
den flickan var ej trogen, hon öfvergifvit mig.
Hon har från mig bortröfvat all glädje ock all tröst,
jag önskar att jag vore i graven nedergömd.
Den flickan var som liljan uti sin ungdomstid,
hon blomstrade som liljan för mina ögon blå;
men i sin bästa fägring så föllo bladen ner,
ock jag kan aldrig finna en sådan lilja mer.
Nu är jag lik en fogel uti den gröna lund,
jag har ej någon människa att tala med ett ord;
men om jag hade vingar lik dufvan uti lund,
så skulle jag mig svinga långt fjärran härifrån.
Nu får jag afsked taga ock bjuda er adjö,
jag vill ej längre lefva, nu vill jag endast dö;
men jag är icke värdig att skiljas härifrån,
ty mina sorgedagar kan blifvu många än.
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36. Med ängslan, sorg ock stort besvär.
Ifrån Ränneslätt i Småland.
Sista versen:
30En
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d

mången tår, om

jag dig al-drig

Med ängslan, sorg ock stort besvär
jag mig en visa gör,
som gömmas bör hos dig, min vän,
intill den bleka död.
Gud nåde dig, om du falsker är
ock har en annan kär.
Jag liknar dig vid vilda djur,
som uti skogen är.
Men den som har en trogen vän,
en vinning hafver han nog,
den skattar jag långt sällare
än falska människor.
Som solen uppå himmelen
hon längtar till sitt rum,
så gör ock du ock jag min vän
hvar timma ock hvar stund.
Som stjärnorna på himmelen
de para sig par om par,
så gör ock du ock jag min vän
uppå vår bröllopsdag.
Kom lossa bojorna af mig,
som fängsla hjärtat mitt;

k -ii

får.
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men gör du icke själfver det,
blir jag ej sorgen kvitt.
Din kärlek liknar jag vid snön,
som faller i april:
när den går bort, så vill jag dö,
jag vill ej mer va till.
En dag är som en vecka lång,
en månad som ett år,
ock jag får fälla mången tår,
om jag dig aldrig får.

37. 0 du min vän,, som står i blommans fägring.
Ifrån Småland; upptecknad af samma flicka på Ränneslätt.
0 du min vän, som står i blommans fägring
liksom en ros, den nyss upprunnen är,
tag mot en rad, som tecknas af en yngling,
som nu för dig sitt namn ej nämna vill.
Nog vet jag, att jag är af dig förskjuten,
men hvarför de vet nu inte jag.
Lång som en månad blifver nu en timma,
lång som en vecka blifver nu en dag.
Hvad är mitt brott, hvad har jag mot dig brutit,
män jag så hårdt skall straffas utaf dig?
I grafvens rum jag önskar vara sluten,
ty endast där fins tröst ock ro för mig.
När du hör klockan sista slaget klämta,
då får du veta, att jag kämpat ut,
gå till min graf ock där dig litet hämta
ock där på kullen några tårar gjut.
För kom ihåg, när som du kom så gärna
till mig, o mig uti min öppna famn,
då glad du var, när du i mina armar
fick sluta dig ock hviska fram ditt namn.
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6. 0 da min vän, jag vet du det har varit,
jag vågar dig ju ännu kalla så,
fast mina tankar långt från dig har farit,
ej desto mindre hos dig vara må.

38. Högaste himmel ock fallande jord.
Ifrån Småland, Loftahammars socken (Ida Åstrand).
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Att sätta tro till gossen det lönar icke sig,
de älska flickor alla, det tror jag visserlig.
De lofva ock de säga, att de uppriktig är,
men stackars den flicka, som trohet till dem bär.
Det roade visst dig, hvar gång du gick till mig,
allt med den stora falskhet du talade till mig,
du talade så vänligt, men tänkte icke så,
ty när jag vände ryggen till, så lo du därå.
Om dagen i mitt arbete är du uti mitt sinn,
om natten då jag sofver, då är du i min dröm.
Om morgonen när jag vaknar, hvem saknar jag då?
Jag saknar lilla vännen, jag långt är ifrå.
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Dina rosenröda kinder, dina ögon så blå
hafva lagt uppå mitt hjärta en börda så tung.
Den bördan får jag hafva ock draga för dig,
så länge blodsdropparne ä varma uti mig.
Du tänker uppå pänningar, på silfver ock på guld,
du får visst intet annat än trenne skalar mull,
du får visst intet annat än blott en svepeduk
ock fyra tunna bräder att hvila i till slut.
Ett svekefullt hjärta får aldrig se Gud,
det hafver jag läst i mitt åttonde bud,
dina ögon måste höra, dina ögon måste se,
att aldrig mitt hjärta varit svekefullt mot dig.
Ack om jag hade vingar som dufvan i grön lund,
då skulle jag mig svinga så högt upp i lund
att tala få med dig;
men nu är du bortrester så långt ifrån mig.

39. Till en gosse.
Ur Ida Åstrands visbok.
Äger jag ditt hjärta, så äger du mitt åter,
så länge Gud oss lefva låter
i denna falska värd.
Ja ingen sorg min själ skall trycka,
blott jag vet, att du är min;
ja all min kärlek dig tillhör,
din jag lefver, din jag dör.
De äro flydda dessa stunder,
då sällheten hos dig jag fann.
Du lemnar mig, men hoppet hviskar,
att du mig ej förglömma kan.
Fast ödet grymt oss hota vill,
men minnets fackla klar skall brinna,
tils vi hvarandra återser.
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När jag skall dö ock lemna
mitt hjärta älskat här,
jag hastar till mitt rätta hem
ock till min Jesus kär
ock väntar där min vän,
mitt hjärta gläds att snart få se min vän,
o hvad fröjd.
Med minnet af en vän
dig något nöje gifvit,
så glöm då aldrig den,
som dessa rader skrifvit.
När allt är tyst vid midnattstid
vid månens klara ljus,
jag suckar, längtar efter dig,
men hör blott vindens sus.

40. Till en otrogen gosse.
Ur Ida Åstrauds visbok (med behållen stafning).
Hassta ej uti ditt val,
Tro ej falska tungors tal,
Kärleken er stark som döden,
Dygdens väg är smal.
Då jag mitt i mörka skogen går,
Tänker jag på vännen som jag aldrig får.
Hjertat börjar slå,
Aldrig kan jag glömma den jag en gång hållit åf.
Min hand är trög, mitt hufvud stumt,
Mitt öga är af sömnen tungt.
0 att det ej bättre blifvit,
Ursäkta hvad jag skrifvit.
0 Axel, Axel, detta hjerta,
Det ville klappa blott för dig.
0 kände du den bittra smärta
Du skulle aldrig glömma mig.
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5. Får du en vän som har dig kär,
Var honom huld, var honom när.
Intill din död var lilla vännen trogen.

41. Till en falsk gosse.
Ur Ida Åstrands visbok.
0 gosse, du som ej af kärlek brunnit,
tag mot ett ord ifrån ett krossadt bröst.
Men kanske om en vän du redan funnit,
så svik ej den intill din lefnads höst.
Men kom ihåg de många glada stunder,
som jag förut med dig fratnlefvat har,
då arm i arm vi gick i blomsterlunden
ock blott små foglar därtill vittne var.
Men kom ihåg en gång, då du skall svara,
hur du i värden handlat har.
Ock jag har trott, att ditt hjärta var ett tempel,
där hvarken svek eller falskhet uti bor,
men det var för mig ett lärande exempel,
att det var ditt fulla allvar, att du ville mig försmå.
Men ett är det jag dig vill säga, att jag dig allrig får,,
att det är ingen gosse som mer behagar mig.

42. Sjömanshustrun till sin lilla son.
Ur Ida Åstrands visbok.
0 bed för din fader, som kastas omkring
på stormande hafvet därute.
Guds änglar kring honom en strålande ring
i mörker ock faror så slute,
att han må stå trygg midt i bruset.
0 bed för din fader, ty Härren har sagt,
att han våra böner vill höra.
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Ock Härren har vilja, ock Härren har makt
att vi än bedje det göra.
Den trösten vi vilje ej glömma.
Ja hjälp oss, vår trofaste Härre ock Gud,
ock värdes oss nådigt bevara,
gör vinden ock vågen jämväl till ditt bud
ock rädda ur nöd ock ur fara
de dina, hvarhälst du dem finner!
»Detta är af sjömanshustrun diktadt en dag, då hon satt hemma
med sina små barn ensam ock tänker på sin man, som skulle vara ute
ock slita ondt på det brusande haf.»

43. En sjöman är så litet estimerad.
Ur Ida Åstrands visbok.
En sjöman är så litet estimerad,
därför han är utaf så ringa stånd.
Han får sitt bröd på hafvet sig förtjäna,
han ser så mången flicka för sitt öga,
men han sin vän dock ej förglömma kan.
Här är min hand, här är mitt trogna hjärta,
här är den ros

44. Till en otrogen.
Ur Ida Åstrands visbok (defekt).
1.

fjät,
som jag för din skull trampat, hvad har jag mer för det?
Ja jag har lefvat nog
på detta jordaklot,
jag hafver mist min lilla vän, jag hafver ingen ro.
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Du hafver mig inbillat till att få äga dig,
men nu så tror jag, att du är sinnad till att öfvergifva mig.
Ja det må bli därvid,
nog sliter jag min tid,
nog får jag mig en annan vän, om jag ej kan få dig.
Om du har husen fulla med silfver ock med guld,
så skall du ändå läggas i jordens kalla mull.
Hvad hjälper det dig då,
den dag du skall uppstå,
med alla dina rikedomar, som du förlitar på?
Om jag dig ej kan äga, om jag dig ej kan få,
så gör det mig detsamma, hvart jag i värden går.
. Du tog mig i din famn,
du räckte mig din hand,
det bandet som vi knöto ej mer upplösas kan.

45. Kärleksvisa.
Ifrån Småland, Vireda socken; citerad i ett kärleksbref till en
otrogen flicka.
Farväl, du forna sällhet, farväl du falska vän,
förlåta jag dig kan, men aldrig glömma.
Du hafver mig förskjutit, men jag dig älskar än,
det känner jag på tårarna, som strömma.
Farväl i gröna ängar, farväl du sköna strand!
På dig jag plockat rosor ock knutit kärleks band,
ja far nu väl allt hvad jag håller kärt på jorden!
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46. Ock jag är lika nöjder, ock jag är väl tillfreds.
Småland, Jä.rsnäs socken; upptecknad efter sång af gubben Engeström i Singesbo.
1. Jag var väl intet mer än på mitt fjortonde år,
när jag kom bort från far ock mor att tjäna
bland okända vänner i främmande land,
där månde jag min ungdom framyra.
Ock jag är lika nöjder, ock jag är väl tillfreds,
jag rogar mig med flickorna, när tillfälle ges.
Det gör jag uti alla mina dagar.
2:dra versen.
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47. Jag är en liten lilja.
Ifrån Östergötland; meddelad af dr R. Gyllenereutz.
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Ock lycklig är den flicka, som slipper till att tjäna
ock som får vara hemma hos sin goda far ock mor.
Den lotten blef ej min,
jag får nu ta mig fram,
Gud låte mig med äran fä bära mitt namn.
Men visorna de föra mig så mycket på sin tunga,
Gud gifte att i värden hvaren fick sörja blott för sig.
Jag sörjer blott för mig,
det räcker mig nog till,
ock sedan får jag lefva i värden som jag vill.
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48. Sjömannens afsked.
Meddelad af dr 0. Örtenblad; upptecknad efter en piga från Dalsland.

Adjö farväl för sista gäng,
jag afsked af dig tar.
Nu må jag resa bort från dig,
ock du må stanna kvar.
Kom ock följ mig ned till strand,
där står min lilla båt.
Sen ger jag dig min högra hand,
ock därpå skiljs vi åt.
Kom ock följ mig ned till strand,
där skall du skåda få
likkistan min, den skall du se
med flagg ock vimpel på.
Din kind är röd som marniors ros,
din mun är sockersöt.
Hvar gång jag dina blå ögon ser,
byar blodsdropp i mig rörs.
Ditt hjärta likna jag vid snön,
som faller i april,
när den går bort, så vill jag dö,
jag vill ej vara till.
Nu svajar skeppet ifrån land
ock det i största hast,
ock rodret tager timmerman —
adjö för sista gång!
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49. Jägaren med sin gröna tröja.
Efter en piga från Dalsland, genom Olof Örtenblad (med behållen stafning)..
Jägaren med sin gröna tröjja, po
i skogen vill han sig förnöjja, po
fast skogen synes hård ock villd, po
men jagaren han är lika milld, po
Vi vassen simma gråa änder, po
dit jägarn hagersvärmen sänder
och hunden trogen är och snäll
han bär dem hem till Jägarens tjäll
J skogen höres Björnen bruma
de samma mat åt sina ungar
och jägaren villar sig i berjmoras
det blir för jägaren kalas
såg du den lilla vitta haren, po
som hoppar bland de täta snara
ock hunden jagar haren fram
och jägaren sänder kulan varm
såg du den lilla blåa Dufvan
som hoppar på den gröna tufvan
tror du att hon försvarar sig
uti sin oskulld, nej och nej
Och lärkan med utspända vingar
förjäfves hon i luften svingar
ett skott allt under hennes drill
och sången hörs ej mera till, pom porn.
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50. I min ungdom det gladde mig att sjunga.
Melodin är upptecknad efter sång af den förut omtalda gumman
i Härrhagen, utanför Uppsala. Orden äro efter ett skillingstryck med
titeln: Wisa. (Sjunges som: Huru kan jag wara nöjder.) Upsala,
.SW. P. Lejier, 1847. 4 8. 8:o.
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Aldrig komma de nöjsamma dagar,
som i nöjen framflutit för mig,
då en vän jag med oro skall sakna
ock med ängslan framlefva min tid.
Nu den blomstrande tid är framfluten,
liksom vatten i forsande ström.
Mina år ock min ungdoms dagar
hafva flytt som en tanke ock en dröm.
En ros hade jag väl planterat,
hvilken invid mitt hjärta skulle bo.
Men en gång ock sen aldrig mera
den inför mina ögon fick gro.
-5. Redan hafver du mig öfvergifvit,
redan du mig för alltid bortglömt.
Ingen vän dig dock värden kan gifva,
som dig nånsin kan älska så ömt.
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Jag går här ibland stormande ilar,
ock mitt hjärta är utan all tröst,
men jag minnes byar gång jag fick hvila
så lugn ock så nöjd vid ditt bröst.
Kan väl hända den dagen kan komma,
då din ungdom har rasat förbi,
då ditt hjärta med smärta skall ångra,
att du varit så falsk emot mig.
Linden grön jag gick ut att beskåda
för att lugna mitt hjärta ock sinn.
Men för mig föll en tanke så svåra,
att förtvifian bevekte mitt sinn.
Ingen finns här som mig mera känner,
ty för alla en främling jag är.
Mina ungdomsbekanta ock vänner
är långt borta, de äro ej här.
När som jag uppå hemorten tänker,
där föräldrar ock syskon jag har,
jag besinnar, hur mot deras vilja
jag rest bort ock dem olydig var.
Detta får jag med tiden erfara,
då åt andra en tjänare jag är.
Jag gick ut till att världen besöka,
hannes falskhet jag nu känna lärt.
Kvällen stundar ock solen går neder,
ock mitt nöje det slutas i dag.
Aldrig stundar för mig eller eder
någon säll eller nöjsamer dag.
Vill jag sofva eller vill jag vaka,
så vill oro all glädje förta,
då lilla vännen jag för alltid skall sakna
ock med sorgen jag ensam blir kvar.
Sv. landsm. VII. 7.
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Icke må du dock tro, att jag sörjer
mig till döds, fastän gunst jag ej får,
ty tiden, som allting fördöljer,
han skall säkert ock läka min sår.
Sist farväl önskar jag nu att taga
utaf dig, du min älskade mö.
Jag all fruktan ock sorg får fördraga,
tils jag förr eller sent måste dö.
Till sitt slut är nu visan beskrifven,
ock mitt namn har jag tecknat därpå.
Gifven akt uppå versernas början,
ni då kunnen allt detta förstå.
»Versernas början» ger Jan Erik Lindkvist som författare.

51. Ömt älskade Leonard Matilda.
Efter ett skillingstryek med titeln: Trenne wackra Kärleks-Wisor.
Den Första: Ömt älskade Leonard Mathilda, etc. Den Andra: Af
himlen har jag att förzvänta, etc. Den Tredje: Ack! ack! se hur
jag är bunden, etc. — Gefie, IV: P. Landin, 1850. 8 sidor 8:o. Författare är A. D. Hummel (se Sv. landsm. VI, s. exvi).
4:de versen.
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Ömt älskade Leonard Matilda,
Matilda var trogen ock öm.
Ty knappt någon dag vi varit skilda,
ett år har flytt bort som en dröm.

•
jag.
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Jag söker uti bärg ock dalar,
jag ropar, men får intet svar;
jag tror, att du mig har förskjutit,
men hvarför det vet inte jag.
0 Leonard! du satt vid min sida,
du lofvade mig kärlek ock tro.
Mitt hjärta står ej mer ut att lida,
ty sorger ock oro där bo.
Ack Leonard, ack Leonard, hvar är du?
Jag ropar, men får intet svar.
Jag tror, att du mig har förskjutit,
men hvarför det vet inte jag.
livad hafver jag olyckliga brutit,
emedan du så hårdt fängslat mig?
Ock om du mig hafver förskjutit,
grym ånger skall jämt följa dig.
Min fader är för länge död vorden,
min moder jag knappt minnas vill,
ock utom min Leonard på jorden
fins ingen jag kan lita mig till.

52. Ack ack se, hur jag är bunden.
Melodi efter samma gumma som nr 50 ock 51; ord från samma
skillingstryck som föreg.
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Men fast det syns mig fåfängt vara,
hvem kan veta, hvad Gud kan ge?
Ty Härren, som så många månd para,
kan väl ge sin hand därte.
Hör du, min vän ock ädla flicka,
ett hvad jag vill säga dig:
låt aldrig hjärtat från dig locka,
låt det aldrig bli spordt för mig!
Förty du vet, du har mitt hjärta,
som jag fick utaf min mor,
ock därför lider jag stor smärta,
om i ditt falskhet hos dig bor.
Dina ögon ha mig bundit,
din gestalt har fängslat mig;
jag stor kärlek till dig burit,
jag kan aldrig glömma dig.
Men bädda dig bredvid min sida,
låt mig hos dig sofva få;
då slipper jag all sorg ock kvida,
om jag din kärleks gunst kan nå.
Så gå vi oss i lunden gröna,
där alla lindar böja sig;
all älsklingsblad ock blomster sköna
vill jag på vägen strö åt dig.
Si här har du högra handen,
här så har du hjärtat mitt,
om jag nån gång mot dig brutit,
glöm mina fel — glöm aldrig mig!
Glöm ej en vän utur ditt minne,
som en vördnad för dig bär!
Glöm ej en vän, hvars ömma sinne
som fast i alla öden är!
Mins du där vid ekostranden
solen uppå böljan låg:
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nog mins jag den första gången,
då vår vänskap början såg.
Har himlen så beslutit,
att jag aldrig kan bli fri
från det band jag själf har knutit,
ock det öde jag är uti.
Ja, så låt mig tålig vara,
lida hvad jag lida må —
ingen skall mig höra klaga,
hvad som Gud mig lägger på.
Ja, ditt namn det vill jag skrifva
ja, just uti älfenben,
ja ditt namn det vill jag bära
i mitt hjärta, tils jag dör.
Alla foglar vilja gärna
sjunga glada med stor fröjd;
blir du trogen intill döden,
går din själ till himlens höjd.
53. Af himlen har jag att förvänta den dagen.
Melodi ock ord från samma häll som de båda föregående.
4:de versen.
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Af himlen har jag att förvänta den dagen,
där solen upprinner så klar,
all nådens kärlek af hjärtat betagen,
ock molnen under himmelen de far.
Ja, solen ock månen lyser opp,
ock löfven de springa ur sin knopp,
ock göken han gal i den högaste topp.
Ja vintren är ändad ock sommaren begynner,
då alla blad ock blommor de gror!
Ja, liljan uti lunden under dalen upprinner,
ock dufvan i eken hon bor;
ock lärkan ock andra foglar snäll
de spela uti luften så gäll,
de höra inte upp förr än den mörkaste kväll.
3 Blodet det röres uti alla mina ådror,
ock hjärtat det svider i mitt bröst,
för det jag ej fick äga den lilla förmån,
som jag i min ungdom har hyst.
Men ett är det som grämer mig ändå,
att jag skall höra denna ömkliga låt,
min fader ock moder de hindra mig så svårt.
Mina tankar de vanka så vida kring världen,
ja de vanka så vida omkring.
Jag ser uppå den ena, jag ser på den andra,
men ingen har fallit i mitt sinn,
förr än jag dina ögon fick att se,
då tändes opp stor kärlek uti mig;
Krist gifve jag fick lefva den dagen, jag finge äga dig!
Ingenting uti världen kan värre lida,
än som jag för din skull har gjort:
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dina ögon de skina som lampor så klara,
ock jag skrifver brefven så fort.
Men ett är det som är inom mig själf,
att jag. skall taga afsked ifrån den,
som jag uti världen har utvalt till min vän.
6,. Jag önskar dig godt af himmelens nåde,
som daggdroppar faller af strå!
Jag önskar dig allsköns välsignelse ock nåde,
som vattnet i bäckarne små!
Bevara din ära fullväl,
det beder jag af hjärta ock själ,
ock önskar af höjden dig alltid må gå väl.
7. Jag slutar min visa ock bjuder adjö!
Haf tack för hvar kärleksminut,
som jag hafver njutit utaf dig, min vän,
jag önskar dig ett godt slut.
Mina ögon de rinna uppå mig,
när jag skall taga afsked ifrån dig.
Adjö lilla vännen, glöm aldrig bort mig!
—4~00.44-

54. Har du pängar, har du gull.
Ifrån Uppland, Torstuna socken (Alfred Thorsen). För melodiens
riktighet kan ej ansvaras.
21
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2. Jag har ett förnöjsamt sinn,
det är rikedomen min,
det är bättre än pänningar ock gull.

stor-as full,
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3. Förr ska flaskor ock glas
gå i kras på kalas,
än att jag med nån girighet dras.

55. Jag vet en äng så frisk ock grön.
Andelig visa, sjungen af en gammal piga, »Jungfru Margret», i Uppsala.
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56. Ensam i skuggTika dalen.
En madam i Uppsala sjöng denna visa för mig, liksom de båda följande.
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Så gick han vid bäcken den klara,
tätt invid liljornas bädd.
Världen för honom tycks vara
blott utaf kärleken klädd.
Täckaste flicka, han sade,
säg, hvem har fört dig till mig?
Jo det har Fingal den glade,
som aldrig kan skiljas från mig.

57. Torsdagen i den fjortonde.
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i det-sam- rna

hon sa: Du jämt för spe-geln står.

2. Det tillrades i sköljda dalen
den klara källans silfvertår.
Då tänkte jag: i lugna dalen
jag säkert ensam vara får.
Jag har förgäfves bemödat mig att förstå ordens mening.

59. Med ängslan, sorg ock stort besvär.
Från Uppland, Harbo socken; upptecknad efter en gubbe på Viby
bärregård.

Med ängslan, sorg ock stort besvär
jag mig en visa gör,
som gömmas får hos dig, min vän,
intill vår bleka död.
Gud nåde den, som falsker är
ock har en annan kär.
Den liknar jag vid vilda djur,
som uti skogen är.
Mitt hjärta har jag gifvit dig,
hvad kan jag mera ge.
Jag är förnöjder med min lott,
fast jag dig sällan ser.
Jag får den äran fråga dig,
om du förskjutit mig.
Nu har jag ingen ro ock fröjd
att vänta mer af dig.
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5. Så vore jag den sorgen kvitt,
som mig så svåra kvalt,
som kväljer mig, ehvart jag går,
allt intill grafvens brädd.

60. Kärlekens smärta, som mången hafver sårat.
Ifrån Uppland, Vesslands socken; upptecknad efter samma gubbe
i Viby som föregående. Gubben påstod, att han kände den som skrifvit
denna visa.
Kärlekens smärta, som mången hafver sårat,
tänder upp känslor uti våra bröst
ock hjälper oss vår ära att förmera,
att aldrig fara med någon falskhet.
Världen han synes väl vara stor ak vider,
men för mig så görs han väl mycket trång.
Det är allt utaf kärlek jag lider,
han fräter mitt hjärta ock gör mig stort tvång.
Mins du inte, hvad du lofvade ock sade,
när som vi stodo under himmelen den blå:
du lofte mig, du aldrig skulle svika,
men si nu så har du väl gjort det ändå.
Du hafver ditt hjärta med otro beseglat,
jag tänkte du aldrig skulle bryta det opp;
i flera år med falskheten spelat,
ock jag för din trohet har sådant ej förstått.
Du söker bland de rike, där finner du din like,
där finner du sällhet i glädje ock fröjd;
men om du sedan saknar Guds rike,
hvad hjälper dig stor rikedom, hvaröfver du får sorg?
Jag får nu så här min värld igenom vandra;
oräkneliga stjärnor på himmelen den blå,
så äro ock de suckar ock de tankar,
som ifrån mitt beklämda hjärta månde gå.
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Men har du fått din like här uppå jorderike,
du söker att föröka din stora rikedom;
men hvarför jag har blifvit öfvergifven,
det våller intet annat än min fattigdom.
Jag vänder mig till eder, som villen mig förskjuta,
ack kärestan säg, hvad har jag gjort er emot?
Ni villen mig förföra, må ni göra,
ni bjuden väl till med båd trug ock med hot.
Jag vänder mig till eder, som villen mig förföra,
jag nödgas att bjuda det ömma farväl:
jag önskar eder saliglieter njuta,
som Härren i himmelen han lofvar ock ger.

61. En däjlig vän har jag utvalt.
En skjutspojke sjöng för mig denna visa på skjutskärran, då jag
reste ifrån Hälgbo till Ål (Al s:n i Dalarna).

—1
0---ttj
En

däj--lig vän har jag ut--valt, den jag har äl- -skat öf--ver

Pi
allt, den jag har tänkt skull bli min tröst ock hvi-- la vid mitt un-ga bröst.
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62. Norsk melodi.
Kocken Oluf Olsen, som medföljde svenska expeditionen till Spetsbärgen 1882-1883, brukade ofta gnola denna visa, under det han
diskade. Orden är ej presentabla för det kvinnliga publikum.
—ot

e

1%1

63. Längs ner i viken, där björken står hvit.
Upptecknad efter sång af en säxtonårig flicka, H. S. Boström,
från Byarum i Småland.
•

.anun

EJ

1

_1_

-4--

1

ii iii. —dok

vi--ken, där björ-ken står hvit, bland tal-- len den
1. Ock längs ner i
i--bland till fik - kan, där
o
dit mi--na tan- kar sig i - - la

.A.
-44—

i 1--j

4.—E

grö--na hon skym-tar, o dit,

Skyn- da dig på, i da--len du

bor hon, i vår blir hon min.

1

•

i

Andr a versen:
D. C. del segno.
Wit

få

fl--skar

i

19'

nä--ten bå sto--ra ock små.

2. Ock hyddan hon står där så grön nervid strand,
ock foglarna sjunga för kärlek på land,
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ja dit mina tankar de ila ibland,
söndagar styr jag min båt till den strand.
Ljufligt det är
gunga så här,
vaggande båten till den man bar kär.
0 flicka, du är
mig trogen ock kär,
en gång i världen, men sen aldrig mer.
Eller: en gång i veckan, . . .

--4sK 0-5
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IV. Skämtsamma visor.
64. Ock bonden stod på, logen.
Ifrån Ränneslätt; meddelad af grefve K. G. Lewenhaupt.

4---• • •
1. Ock

I

d

-N -IN
1-1-1

i.

bon-den stod på lo--gen ock skol--le le- -ga dräng.

Så

—OR
5 5

kom det fram en

ho'

551

ral --- la re där, ock

im

-

han

var

in--te

-R

PI

rädd. Tre - - -la tra-la tra--la- -la- -la- -la- - la- -la tra- -la- -la- -la- -la -

i- i!

•

.—

la--la tra- -la--la- -la- -la- -la! tra - - la!

2. Ock hör du, tjyfvabonde, säg vill du lega dräng,
så skall jag tjäna dig troget ock följa din dotter i säng.
:,: Trala, trala, tralalalalalala tralalalalalala tralalalalala!

65. Soldatvisa.
Ifrån Ränneslätt; meddelad af grefve K. G. Lewenhaupt.
rH--1.
1 hIN-1
49 • _42__•—•-1167-7
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Hur --ra, hur-ra, hur-ra!

66.

Jag mins en flicka på arton år.

Ifrån Emådalen i Småland; meddelad af härr Albert Thelander.

i„.4.,T __.
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1. Jag mins en

flic-ka på
ar-ton år,
Sjung hopp-fal- - li - - ri- -a- - ri - - a - - ri--a--ra,

?53+

—•
• _e_.„

p
kin -- der ock loc-kigt hår,
ri - a - ri - a - - ri- - a - - ra,

P i, ii—ri
med rö-da
sjung hoppfal--li - -

som följt sin fars ock mors för - ma -ning.
som följt sin fars ock mors för- ma - ning.

'2. Visst blef hon gift, fast med en gammal man,
som hade pänningar, men intet ant
som uti brudesäng plär vanka.
Sjung hopp falliriariariara,
sjung hopp falliriariariara,
som uti brudesäng plär vanka.
De återstående verserna äro nästaln för ogenerade ock uteslutas
därföre.
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67. Finsk visa.
Upptecknad i Singesbo, Järsnäs s:n, Småland, efter gubben Engeström.

-V -V
För a- -a

11,
J
d
d Jj_r2=

48Vi-- ra

le- -ro--ii

•

-1 1-11-1---

jo

fl--lo- -Ii svat--se- -Ii

1-•1-1
• y

ka- -ra mun-sehö -Ii oe--kal--be- -ta. En fot å spörs spörs spa - ra

b

--11 -4---I•-"K --1 I I
...i. 0 4 ar

--1
0

.--

lir

körs körs körs

4:
11.

dr

or--

sehin-pla-- ra

den

i

den

--r ir• ir
-ar

•

schin- schi - ra - - - bim

j _LL
-r
don må

gro dill

dan.

»Den visan har jag försökt att lära åt Minst tjuge pojkar, men
ingen har kunnat lära sig hänne», sade gubben.
Gubben Engeström var en gammal gladlynt snickare. Han hade
i sin ungdom varit lärpojke i Jönköping ock hade en stark förkärlek
för kopalfernissa. Jag beställde en gång ett par lurar af honom, de
skulle göras af furu ock lindas med näfver. Gubben ville nödvändigt
stryka dem med kopalfernissa i fogarna, ock då jag ej ville tillåta
detta (emedan det icke var nog fornnordiskt), så var det nära, att han
ej velat göra dem. Slutligen fick jag dock lurarna, åtföljda af följande bref:
»H. Herr Jyllen sjiilt.
Dessa Instrumänter skall blötas då de skall blåsas, ty de är af Trä
ock jistnar i Tort Wäder. Högaktningsfullt C, Engeström. Snickare.
Pris: 5: kroner.»

landstn. VII. 7.
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68. Det står en knekt uppå vår gård.
Småland, Vireda s:n., efter Kalle i Sundby (torparepojke under
Viredaholm).
T

-41. Det

ål%

—• • •
P P P-1

•—•

P

står en knekt up - - -på vår gård,

5 P

5i

•

#

—0-17-t—y-471

• T

sa--de bon --den.

57_5-5

öpp--na dörrn ock släpp en in, ty han är tro-

0w 5

P

"t
å

Ja

- gen vän- nen min

I—g- •
—t

syn- -ra- -de bon-dens hnst - ru.

Flvad skall den ryttaren ha till mat?
sade bonden.
Jo ägg ock fläsk det passar bäst
för en sådan främmad gäst,
svarade bondens hustru.
Hvad skall den ryttaren ha till dryck?
sade bonden.
Jo öl ock vin ock brännevin,
det passar bäst en krigsman fln,
svarade bondens hustru.
Hvar skall den ryttaren ligga då?
sade bonden.
Uti min säng uppå min arm
ock klappa mig, tils jag blir varm,
svarade bondens hustru.
Hvar skall jag själfver ligga då?
sade bonden.
Under lo bredvid min so,
där sofver du i godan ro,
svarade bondens hustru.
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6. Ja tror ja går åt sjön,
sade bonden.
Går du åt sjön, så går ja me,
å dränker du eläj, går ja hem igän,
svarade bondens hustru.

69. Gubben som bytte arbete med gumman.
Ifrån Småland, Lommaryds socken; efter gubben Jonas i Tallhemmet, kallad Talle-Jon.

Bonden han bannade si kvinna
för ho alti velle vara hemma:
Eller menar du,
eller tänker du,
att du sa bli fru?
Menar du, att ja kan inte brygga å baka
rässå väl som du, di gamla toka!
Slipa nu öxen, dra fram tjarran,
laga du till tygen, spänn för märran!
Ja sa hemma bli,
att ja kan få si
allt hvad en kvinna kan hinna,
när ho jämt å samt vill vara hemma.

I troget har du degen, du sa baka;
det lella barnet sa du vagga,
du sa koka kål,
plocka hva grönt är.
Maten ska du väl telaga,
å det lella barnet vagga.
Så vaggade han de lella, så de somnar;
så lade han på dyna, så de komna.
Så tar han hustruns tröja den gröna,
hacka små som kål,
tänkte på godt mål.
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De ska läggas fläsk uti detta,
inna man kan äta se mätta.
Så tar han säj en knif i näfven,
så går han sig ett bord under knäfvelen,
skar han utaf fläsket det breda,
lade han fläsket på tröskelen,
går han sig åt källaren den snöffelen,
fick han sig ett stop,
han tänkt han skull få bot.
För bonden han va bå heter å feter,
å ölet uti tunnan va söter,
fram kom bondens hunn,
to fläsket i sin mun.
Hunden han sprang före utåt gälet,
efter kommer bonden med sveckan i näfven.
När han kom igän, står allting illa till:
ölet uti tunnan var utrunnet,
brödet uti ongen var oppbrunnet.
Bonden han sa: ha!
de sa väl bli bra.
Koa kan ja snoppa å släppa,
där hon kan få äta säj mätter.
Så ler han opp koen på taket,
så går han sig åt stugan, de vraket.
Koa kan ja visserligen hålla,
om ja går här i spisen å fjollar.
Koa ho slår neder å taket,
så for han opp i korsten, de vraket.
När hustrun kommer hem me vealasset,
går hon sig åt stugan så hastigt,
att hon kan få se
huru de står te,
me de ä så sket å peket
å ellen uti spisen va sloken.
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10. Bonden ropte hit:
Kom å lossa mig,
att ja kan få bot
bå för rök å sot.
Hustrun ut å lossa koa me svårhet,
bonden trillte neder, bröt å se Iårbent.

70. Bonden ock räfven.
Småland, Vireda socken; meddelad af fru Hilma Graneli.

r

•••

5

4
1. Bon-den han gick åt

7-

vii—Ian—de skog, där må-- te

p 5-

t

räf-ven.

Hör

, I
hu—den din
hu--den min

ho- nom

du,

min - kel fin,

säg, kan jag få
Nej, inte så får du

ri 5 1-.27till fo--der
till fo--der

no--der luf--van min till ju - len?
on--der luf--van din till ju - len.

En gödande oxe vill jag gifva dig,
den likesta du kan slakta,
blott jag får huden din
till foder under lufvan min
till julen.
En gödande oxe vore godt att få,
men den kan jag inte slakta.
Men inte så får du huden min
till foder under lufvan din
till julen.
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En gödande galt den vill jag gifva dig,
den likesta du kan slakta,
blott jag får huden din
till foder under lufvan min
till julen.
En gödande galt det vore godt att fä,
men den kan jag inte slakta.
Men inte så får du huden min
till foder under lufvan din
till julen.
Ett gödande lam det vill jag gifva dig,
det likesta du kan slakta,
blott jag får huden din
till foder under lufvan min
till julen.
Ett gödande lam det vore godt att få,
men det kan jag inte slakta.
Men inte så får du huden min
till foder under lufvan din
till julen.
Bonden han spände bössan te,
sköt han bå ritt ock räfvesa me
ock alla sju räfvens söner:
Sist du, mickel fin,
nu fick jag huden din
till foder under lufvan min
till julen.

71. Gubben ock gumman talades vid.
Småland, Vireda socken, meddelad af fru Hilma Graneli.
—r"

1.

"

1_1

• • • •

Gub--ben ock gum-man

ta-- la--des ve,

tal--tes om nytt ock

In --te va du så

ri- -ker som ja,

när vi först kom till-
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gam-malt.
sam-mans.

1=5 'r;

Varjag in -- te rik, var jag som jag kan,

nog

var jag kvin- -na, som du

ett

får

ni

si,

var man. Li --- ta

den dan för--glöm--mes

på maj,

al - - drig.

Gubben han gick åt alekärr, skalade käppar hvita ;
gumman gaf sig jäkenen därpå: dem skall du själf få slita.
När jag kom hem, gick det som jag sa:
trätan varade i sju långa dar.
Lita på milj, etc.
Gumman hon slog, så käppastumpa börja öfver bord ock
bänkar ramla;
gubben ble arg på käringen, slog hänne midt i pannan.
Gumman då mot sin vilja sa:
Kära far lille, låt oss sams va!
Lita på milj, etc.
4. Gubben sprang på dörren ut, där mötte han grannens
kvinna:
Nu har jag lekt me käringen min, så bägge mina ögon
rinna.
Så skall livar ock en göra med sin,
så går det friskt till i hvar by.
Lita på mäj, etc.
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72. Gubben gick på bastetak.
Småland, Lommaryds socken; upptecknad efter en 12-årig flicka i Gölen.
2:dra versen.
g2.4_

Hi

1

o

9

föll ut - för

ba --Pe - tak, han slo

i

d 9
Gub-ben

-K
,

.
stöc-ker.

I

•

It<

I

.

H• afara— ten

.

Go- -a --- löf att min gnb - be do! Nu feck ja

•

g
91 .j
PP
fl- -ta mi kran-sa.

Gobben gick på bapetak
å sulle täcka me svalla.
Så köm käringa ut,
ha te gu, han sulle falla.
Gobben föll utför bapetak.
Han slo i fämtan stycker.
Gualöf, att min gubbe do!
Nu feck ja fläta rni kransa.
En speleman de vell ja ha,
för han kan spela, när ja vill dansa.
Ingen speleman de vell ja ha,
han har så mänga läte.
En skräddare de vell ja ha,
han syr mig nätta kläder.
Ingen skräddare de vell ja ha,
han klipper så många lappa,
En skomakare de vell ja ha,
han gör mig nätta klacka.
Ingen skomakare de vell ja ha,
han bit i läert å brände.

-1
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Ock klockaren den vell ja ha,
han sjunger så väl uti körka.
En klockare de vell ja inte ha,
han sjunger så å gapar.
Prosten den vill ja ha,
för han lägger usten på kaka.
Kära pia lella, tvätta skjortan ren,
å törka hänne ve spisen.
Individen som sjöng visan läspade, så att st lät som
uttal är icke ovanligt i trakten.

p.

Detta

73. En liten smula tycker jag om dig.
Fröken H. S. Boström, född 1870 ock uppfostrad i Byarums
socken i Småland, sjunger följande visa:
•
ho•
43/

En
1. En

- - ten anm- -la tyc- -ker jag om dig,

för

A

—1

1K-1,K

i
••
•
hipp hopp för al- -le-- - -ral- -la, ock vill du
—
J-1,

•
gif-- ta dig med

A
i— •

I

mig,

för

•

tjo hopp för al -- le- -ral - la.

Ock vi ska bygga oss ett litet bo,
för hipp hopp etc.
ock vi ska ha vår gris ock ko,
för tjo hopp etc.
Ock vi ska köpa oss en granner säng,
för hipp hopp etc.
med fjäderbolster ock med täcke på,
för tjo hopp etc.
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Ock vi skall. ligga båda två,
för hipp hopp etc.
ock vi ska nog få många små,
för tjo hopp etc.
Ock våra döttrar ska vi klä me smak,
för hipp hopp etc.
ock hatt ock kappa ock schabrak,
för tjo hopp etc.
Vette- hufvud ska de också få,
för hipp hopp etc.
ock de ska synas utanpå,
för tjo hopp etc.
Den första hon ska dansa lätt,
för hipp hopp etc.
för hon ska ha sig en kadett,
för tjo hopp etc.
Den andra hon ska lär sig laga mat,
för hipp hopp etc.
för hon ska ha sig en kandidat,
för tjo hopp etc.
Den tredje ä så pimpenett,
för hipp hopp etc.
hon har en kjol med mellanspets,
för tjo hopp etc.
Den fjärde är så elegant,
för hipp hopp etc.
för hon ska ha säj en musikant,
för tjo hopp etc.
Ock våra söner ska vi fostra opp,
för hipp hopp etc.
ock så de blir som en igelkott,
för tjo hopp etc.

:VM 7
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Den första han ska blifva präst,
för hipp hopp etc.
predika skall han allra bäst,
för tjo hopp etc.
Den andra han ska blifva riksdagsman,
för hipp hopp etc.
ock ingen honom klandra kan,
för tjo hopp etc.
Den tredje han ska lär säj bruka jor,
för hipp hopp etc.
ock bli med tiden en bondpatron,
för tjo hopp etc.
Ock sedan ska jag köpa mäj en granner pung,
för hipp hopp etc.
ock samla pängar ja jussom en hund,
för tjo hopp etc.
Ock när vi en gång döda bli,
för hipp hopp för alleralla,
så strö de blommor på vår stig,
för tjo hopp för allerallera.

74. Håkan Hök.
Efter fru C. E. Bergling i Stockholm.
Det var en gång en gubbe, som hette Håkan Hök,
han gick ock sopa golfvet ock drack så mycket rök.
Håhå falla, gu väles den som ogifter vore.
När gubben hade sopa ock stugan var väl ren
»Sen mins jag inte hvad som hände.»
3.. Ock gubben gibk åt fårahuset ock skulle mjölka får:
Gud nåde dig, din stygge, om du slår ut en tår!
Håhå falla, gu väles etc.
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När gubben hade mjölka ock byttan väl var full,
så snafva han på fårelort, ock byttan trall omkull.
Håhå falla, gu väles etc.
Ock gubben gick åt hönshus ock skulle trefva ägg,
ock hönsen gick i varmen ock hm i gubbens skägg.
Håhå falla, gu väles etc.
Ock gubben gick på loftet, ock gumman låg ock sof:
Ska jag bära dig, min gumma lilla, eller vill du gå?
Håhå falla, gu väles den som ogifter vore.
»Sen var det någonting som gumman svarade, men det kommer
jag inte alls ihåg.»

75.

Ock jag ska ha min stuga bredvid vågen.
Frän Stockholm.

Ock jag ska ha min stuga bredvid vägen
ock vara munter ock benägen,
komma hvem som komma må,
ock när jag har min välling kokad,
skall jag ha min stuga sopad
i hvarenda vrå.

76. På Vindekulla backe.
Ifrån Småland, Lofta socken; meddelad af fru Hilma Graneli.

På Vindekulla backe, där bodde ett par höns,
den ena hette Sara, den andra hette Jöns.
Sara skulle baka, hon hade ingen jäst,
men Jöns gick efter jäst.
Jästen till att pösa,
ock Sara till att ösa.
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Jästen till att rinna,
ock Sara till att springa.
Då fick Sara jäst.

77. Abed, kunde jag se.
Ifrån Småland, Loftahammars socken; meddelad af fru Hilma Graneli.
I

-1-1K
b

A

e;r1

•
c

d, kon - - de

jag se, kon- - de jag

Jr` •

i • • I g. •P g ±-#1
se

blott för

dig, min vän,

se

blott för kär - - le -- ken.

-2,11

d

A

b

c

d, kon - - de jag

se,

se, kun -- de

jag

se.

I de följande verserna ersättas abcd ock kunde jag se:
i den andra med e f g h ock kunde jag få,
i den tredje med i k 1 m ock hjärtat i kläm,
i den fjärde med uopq ock hjärtat i tu,
i den fämte med stuv ock hjärtat i sve.

78. Gubben sade till gumman sin.
Ifrån Östergötland; meddelad af studenten A. Åman, af Östgöta nation.

1. Gubben sade till gumman sin
uppå barnsölet:
I dag skall du laga skinnbyxera min
uti arselet.
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Ock gumman hon tog sig ett igelkottaskinn
uppå barnsölet,
ock taggarna alla dem vände hon in
uti arselet.
Ock gubben gick ut ock gubben gick in
uppå barnsölet:
Jag tror, att själfva fan rifver mitt skinn
uti arselet.
\
177 65'Sk

-

79. Min märr ho lunkar fälle me.
Ifrån Östergötland; meddelad af' fru Hilma Graneli.

i 5
1. Mi
K-0----

lan- -kar

märr ho

fäl- - le

--7— • I i —r-- —R •
--4 e-J

P

knä- -gel- -ben- -ter

Ä.

På •P-H
me, fast ho
så
---"flfl

HM hjäl- -per de?

2. Trinne å ve de kan ho fälle dra,
trafva de gör ho tämmeligen bra,
på jämnan väg.

80. Soldaten kom från stridens land.
Gardistvisa ifrån Stockholm; meddelad af löjtnant Karl CarlheimGyllenskiöld.

r

;1

Sol- --da- ten kom från stri-dens land, fal- -le - - ral- -la- -la fal- -le —•
ral--la la!

Han ka- sta - de

sig i

t9---r

• ; ;

flic-kans famn, fal - le- -ra--
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r-lal - - la-- - la.

r---=- 1-1

-••
1--1 t Han frå - - ga - - de

i

M

hän -- ne hjärt - ligt

l -"K____Al • ---/— I

.___. j,_____

ömt, fal - - le - - ral - - la - - la. Hur--rah! Har du

_t

r-A

p

i

din

för - - ra

1--- ---

kär- -lek glömt?

II

P
Fal--- le- val-la - - lal - - la - - - la.

81. Gubben sade till gumman sin.
Ifrån Stockholm; meddelad af doktor Karl Bohlin.

Gubben sade till gumman sin:
Har du något öl uti kannan din?
Ja ännu har jag ett glas eller två,
tralalala, tralalala!
000

82. Högt på en gren en dufva satt.
Ifrån Uppland; upptecknad af härr Hilding Sandström.
Nh

4

-K----gr-n-k---:7-1— _____,
i m.---K
g--•

--4- 1

--75
5 y--

--1 L

1. Högt på en gren en
Ii

#

.--t

duf - - va —

--0,--s,
N.

sim si -- rim-dam- da si--

-N-

-

1 -0-I Ii

P
ri

si -- rim- dam -däj —högt på en gren en

duf-- va

2. Kom så den djärfve jägarn dit,
3. sköt han den lilla dufvan ner.

satt.
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83. Kråkan.
Ifrån Uppsala (Tekla Eriksson).

s-

I
-;t4
1. Ock bon - den han skal-- le

kö --ra te stan, kö - -ra te stan,

~~

1
i -IF

4 -+

satt de en

-+
-e* -e
-e

•a, i

krå- ka där n--ti engran, fal-lal-lalle - lsj, fal- lal-lalle - läj.

Ock bonden vänd om å körd hem igän:
[Jag är så rädd, att kråkan biter män.
Svarade drängen med tann:
Aldrig hör jag nån kråka skrämma man.
Sedan hade hon glömt några verser.
Ock kråkan var nyttig till mången god ting:
af röfven så gjorde dom skräddarsyring.
Af huden så gjorde de tio par skor,
utom de tofflor som vart öfver åt mor.
Af dunen så gjorde de oppbädda säng,
å därpå så lade de piga å dräng.
Af köttet så fyllde de tunnor ock kar,
af ögonen så gjorde dom glasögon klar,
så hvade sprätthök fick ett par.
Af näbben så gjorde dom tunnetapp,
åf fötterna så gjorde dom dyngegrep.
Af skrofvet så gjorde de gångande skepp,
det likaste som uppå hafvet gick.

„p_

Andra raden i andra versen är interpolerad af utgifvaren.
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84. En liten visa skulle jag framstieka.
Ifrån Uppland, Läby socken, Härrhagen (samma sångerska som
sjöng nr 3 Olof Adeling). Visan uppgifves vara författad af FREDRIK
DAHLGREN (se STÄHL, Filikromen).

1-1-1-3

i

.4 .4

En
Ii - - ten
Som skol- - le

d

i-

"

vi- - -sa
gö- - -ra

skol- - le
bröl- -bop

k

41

:11_.

om en fat - tig bon- de,
ha - ha!
det
gjor- de de ock, ha - ha!

I

-1

da-- gar - ne tri,

Bröl- lo --pet stod i

•

• P

P

jag fram - stic - -ka
åt
sin do - - ter,

°
b_

su- -pa ock dric -ka

N -i3.
-I
_f__

id

P

ock lef - va kri - ste - -1i.

Fram kom de gam - la, skol- -le bör - ja dan--sa, det gjor- de de ock,

ha - ha.

Sir fäll hur de går,

• ä •
d

ha - ha.

0 P P

3
f!

Hal - Ii ka hal -

Sv. /and3m. VII. 7.

ha - ha;

ki —i—
1.«H • •
ka hal -

har fäll dan - sa för,

i

•

•

ka hal -

3
1r'
• •

•-t-

ka hej!

7
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85. Bonden sprang ut i den gatan lång.
Ifrån Uppland, Läby socken, Härrhagen (samma sångerska som till
nr 3).

• g

-J
•r p_5--;
J I •

_r

-d
lång, skull städ--ja sig en
1. Bon-den sprang ut i den ga - tan
slu - tet på ga-- tan, möt- -te han på
När som han kom i

pi - - ga.
fy - - ra.

Ra- -ke- -Ii-grann strann öf - ver vält-om trill -om

drell-- om skin - - na- - - re - gump, en kalf- skinns- päls, ock här

•
väl- --di --- ga

r

å

n

du- -sar.

En kaka vill jag ha i lön, hvar gång din hustru bakar,
en halfmark smör uppå den varma kakan.
Rakeligrann strann, etc.
En kjortel vill jag ha i lön, ock han skall vara sömad,
den ena randen skall var röd, den andra skall var grönad.
Rakeligrann strann, etc.
En oxe vill jag ha i lön, ock han skall vara brokig,
det ena hornet skall var rätt, det andra skall var krokigt.
Rakeligrann strann, etc.
Bonden sprang in i kammaren sin: Å kors i alla dagar,
några piger hafver jag städt, men allrig städt ja maken!
Rakeligrann strann, etc.
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86. Ock Anders Olson i Gösta Boana.
Ifrån Uppland, Torstuna socken, meddelad af studeranden Alfred
ThorbAn; melodien osäker.

t

9

I-

1. Ock An - dere

0Z—son i Gö -sta

Bo - - a - - na han va så

Fine.

:11:

1—.

Da capo al Fine.
1

i- 1--I

Han kan
kan ba pra-- ta ock glam-ma.
De
va
ett å de - - sam-ma.

kvec-ker i bra fä.

2. Å se på bruen å se på brugummen,
å se på bruen i galuppen.
Å se på brugummen hur han glammar,
å se på bruen hur hon flammar.
3:dje väraen.
7 J4
54-r d
Ock spjä - - e --- män--ner - - na de spjä - -te

- • •- i
o _ _ la,

å

gu

i

fjä -

za

på

:
4'
-P

de vän - de splot- ten i

tri

1

_4

nä - - son.

fl
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87. När vi geek uppå den långa skojen.
Från Uppland, Enåkers socken; efter Gustaf Löfstrand, studerande
.af Upplands nation i Uppsala.

När vi jekk uppå den långa skojen,
Bevar oss väl,
då ble vi harmsna å jekk på krogen
varenda själ.
Hä va Jöns Andersa
å Jöst i Kammersa
å Knut i 011esbo
å 011 i Bängsa,
Petr i Saxhult
å Anders Sväns
å Kvistr i Meshult
å Svingel i Kråkhult
å Jöns på Krogen
å Nikklas Ram.

88. Ock bonden han körde sig till tiomila skog.
Ifrån Uppland, Torstuna socken, meddelad af studenten Alfred
•
Thorsén. Melodien är ej särdeles säker.

i

4-2Ock

.H2

il°

Pj 1 j4

sig till

bon--den han kör- - de

P P

PI

ti- - - o- - - mi - - la

•

4.to.1
skog.

Höj ho ock ho!

--P—P P
satt i trät ock gol.

Då såg han en krå --ka, som

—4Tjang sa

bon-den.
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89. Var inte ledsen, du Kajsa.
Från Hälsingland, Hanebo socken, meddelad af fröken Ebba Atterbom.

Var
ock

r-- •

—3' 3

-••P• -ah

•

•••

in- - - te led- - sen, du
på
vi ska val - - sa

Kaj- - - - sa,
lo - - - - gen,

för
så

-+-h

.--d i•—• • ,1. •

'W

dig
jag ska lä - - - ra
trä-skor - na de far åt

val - - sa,
sko-gen.

• •

e--

vi ska dan - sa

Ock
> 1

>

••
sme - - ja, så

de ska lä- -ra gå

i

2

1

1-4-4

'i]

dä - -ja. 1

?,
dä - -ja.

90. 011e Lårbäck.
Ifrån Ångermanland, meddelad af Hilding Sandström.

01 - - le

du

så?

Lår - bäck, 01- - le

Il - - la tvun- gen,

Lår - bäck, hvar-- för hal -- tar

il - - la tvun-gen, har så ondt i

Da capo in infinitum.

rmin tå.
1)

därifrån.

min tå.

Eine«
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91. När jag kommer hem till gumman min.
Ifrån Ångermanland, Nora socken, meddelad af herr H. Sandström.
När jag kommer hem till gumman min,
sitter hon ock lappar tröjan sin.
:,: Alltid är
hon så sur ock tvär :,:
hälst när jag kommer hem från krogen.

4~4)

7

V. Danslekar.
De första åtta danslekarna är upptecknade efter Ida Åstrand, en
16-årig skärgårdsflicka från Loftahammars socken i Kalmar län. Hon
tjänte på Asjö prästgårds i Askeryds socken, där min kusin fru Hilma
Graneli är gift med prästen. Asjö är en prästgård af det gammaldags
slaget; hufvudbyggnaden utgöres af ett litet rödmåladt trähus med låga,
kvadratiska fönster ock en mycket enkel inredning: mittfram en stor
sal, till höger två rum, till vänster kök ock pigkammare. Framför
hufvudbyggningen ligger en liten gård med en allé af askar, så på
ömse sidor två små bodar, höga, rödmålade, med svarta luckor, ock
tegeltaket grönt af mossa. Innevånarna är i samma stil, enkla ock
flärdfria, ock hela huset är patriarkaliskt anordnadt. Frun ock hännes
flickor går med hemmaväfda bomullshalsdukar på hufvudet, ock pigorna
anses höra till familjen. Sådana fanns här fyra; den älsta hette Hanna,
kökspiga, därnäst Kristin, huspiga, så Tilda, lagårdspiga, ock slutligen
Ida Astrand. På den tiden var jag endast sjutton år ock mycket barnslig, höll hälst till i köket, i brygghuset eller i strykrummet ock lekte
med flickorna. Ida Åstrand hade ett litet rundt hufvud ock ett genuint
småländskt utseende, små blå ögon, bred mun, hvita tänder ock håret
nedhängande i pannan som gardiner. Hon gick klädd i en slät grå
kjortel ock en lös kofta, tillknuten omkring lifvet med bandet till
det blårandiga förklädet; på hufvudet bar hon en röd- ock hvitrutig
bomullsschalett.
En stilla ock ljum sommarafton satt hon uppe i min vindskammare
på prästgården ock sjöng visor för mig, allt under det en kornknarr med
seg ihärdighet lät höra sitt knorrande ljud i rågåkern nedanför fönstret.
Man har sagt, att hos den nordiska kvinnan finns intet koketteri; men
då hon sjöng:
Var det inte du som jag skulle ha?
Var det inte du som danste så bra?
Ogonen dina, ljusblå ock fina,
dina nätta fötter stå till dans,
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nog lekte hon med sina små blå ögon lika utmanande som någon
andalusisk skönhet. Ock när vi kom till
Roserna bland de liljorna små,
hjärtunge lilla, mej skall du få,
Röda rosor ock violer,
var klockan tu på morgonen, ock vi gick ock lade oss; ändå var jag
uppe klockan fäm ock följde med mjölkerskorna, då de rodde öfver sjön
att mjölka. Vattnet låg som en spegel, solen färgade molnen rosenröda,
jag blåste i min näfverlur ock njöt af mina sjutton år.

92. Jag ser dig, jag ser dig.
Lekas som: »Udden står ock sofver» etc.
!

1

j"-g
9=rod

Jag ser dig, jag ser dig, men ak - ta dej, jag tar dej. Tar dn mej, så
•
t:n•
4217

-1 •

i

--I

tar jag dej, så blir vi bå-da tagna.

93. Hopp, mor Annika.
Dansas liksom järnvägspolskan.
-—k
I -NK — _.„
k —P'S
-9— -r—iiN
k
=
-4

t--4-

—P.S
., 1—
a'

I
r.`
.—i— --0

Hopp, mor An-ni-ka, hopp, mor An-ni-ka!
M-0

ki

11-VT-401---„_

1 id

Tra - la - la

tra - la - la tra -la - lal - la

t• • •--•
tra - la- lal -la

—• •

lalla!

0

..

R
5

Se din dotter

Il

1
111

•

dansa.

-1r-11
tra - la - la tra -la- la tre-la-la
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94. Kulldansen.
å
iffik

w01-1 ..,4-1- 1 __...,0_____"0,
rol, o. .f=_«___•__,4--0-1
_i . -41 • • •
-311
...,---0.,
" ...4 .'"'"
4. 0I. yI-I0" 7 %
Ock vill int du, så skall väl ja, så ska vi dan - sa me kulla, kulla kulla kulla
--j•

-4-RW

----"•=10±71

--,21 4t:

1—;

d

••

• ir

•

kulla du å ja, kulla kulla kulla kulla du å ja, ska vi dan- - sa me kulla!

Sällskapet består af fyra personer, två gossar ock två flickor.
Under d-e fyra första takterna dansar de i ring. Under de följande tre
stannar de, ock de som hör till samma par figurerar mot hvarandra.
Under de tre sista dansar de två, som bildar ett par, om med hvarandra.
Sedan tar alla åter i ring, ock leken fortsättes som förut.

95. Det står en ungkarl i vår ring.
-k

j1--K

-K
I

står en ungkarl

Det

V-L-Kd—
Ock

•

d

visst är det en

i vår ring, han

:

irr
dansa.

vill så gärna

:irs

-K-7-1'
+-30_~.

ljuflig ting att

öf - ver-gif- va

far ock mor ock

11
d d •I 1 --K__d __,
_d _
lilla vän.

blifva hos sin

96. Kom, ska du få en dans utaf mej.
4+

_3_

I

0---• 5

d

Kom, ska du få en dans ut-af mej, Ja en af dej å du en af mej.

•

•—•

• I

Det ska gå he -la

i •

•

laget omkring, å

• sen börja vi å - - - ny - o.

1
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97. I afton ska vi hafre skära.
9-5-9
1,
1•
i

I

af-ton ska vi hafre skåra, hvem skahafren binda? Jo det ska allra

i

7

9

kä

-i- 4 _0—,

9 •

i

• • •
re -stan. Hvar skall jag hän -ne

kväl - le med

„--r‘ •/•

-t-49-1--•
-0

--i

si - - na ö - - gon

8 -

fin - na? Jag såg'n i - går om

, •

-+ -+

-1hI4
-11- i

_1 /4
i

1

-N

3' •

IN

1

-0---

i

sniil - Ie. När hvar tar sin, så

-N -5:11:11
Var1

tar jag min, ock så blir udden utan.

Jfr melodien nr 95 i denna samling.

98. Var det inte du, som jag skulle ha?
er

_i

-3-

2,

• i_t_r=0

; i,1=4_•_.

Var det in-te du som jag skulle ha? Var det in-te du som danste så bra?

1",
Ö- go-nen di - na, ljusblå ock fi-na,

1— 4117,75.
--7
A
,
-1
di-na nätta fötter

stå till dans.

99. Fager ungersvän dansar med sin vän.
_N 1

-N -N-7_4K

—171-11
4 1 vv-

Fager ungersvän
ungersvän dansar med sin vän. Röda rosor ock vi - - o - ler.
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#

I

I

•-s,

• •
Ro - ser-na bland de

111

I 4.‘
i ig

• • --0--

lil-jor-na små,

••

hjärtunge lilla,

mej skall du få.

•

Rö -da rosor ock vi- - o- ler.

Följande två danslekar äro upptecknade efter en piga, kallad Kristin,..
på Asjö prästgård i Småland, Norra Vedbo härad, Askeryds socken.
100. Hör du, min kära syster.

.,.
e 4.,•.__„._.•
IN 214t_-,

Hör

du, min kli-ra

ill

syster, för

7 71--"
P P.'-'7-1
-40
i.

-4--•-

- -i' -P;
' -- I

du har stulit

ister.

Dej ska vi

N --N • •---Nk -4, -4• i •w
i 1.,_-,
,
-V -1
-

fä - sta på tolf-ve-kul-la hilsta. Ni - e går i

ringen, å ti - e går i

I

1
kring-en.

k 1,7t

FIl

F-1

Hoppa på hvem du håller kärast!

Om det är en gosse, som går inuti ringen, utbytes orden »syster» ock
»ister» i de två första värsraderna mot »broder» ock »rofver».

101. Här dansar tuppa ock täta.

4,1/

r'N

d d d

-4-0[

-r• i r,

---F-0-0--10—_#

d

It

0-40

-1—•

Här dansar
dansar tuppa ock tä - ta, ätter kommer simma ock si - ta, ar -v-i
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•

•

•

4

4

rut gli sin trut vi - -te- -ri- - - välling vi - - te - - ri - - sälling.

c2)

Följande nio danslekar är upptecknade efter fru Abela Carlheim-Gyllenskiöld, född Carlheim-Gyllenskiöld, som erinrade sig dem från
sin barndom; de är från Vireda socken, norra Vedbo härad, Småland.

102. Jag har fått korgen att bära.

Jag har fått korgen att

bä-ra,

jag har fått korgen att

bä-ra, den

~ap
ka - star jag på

kä- - re - stan min ock springer ef- -ter

ile - ra.

Jag låter eder stå,
jag låter eder gå,
det finns väl en annan
i världen att få.
Jag är så nöjd, jag är så glad,
jag fröjdar mig uppå torget.
Ty jag har fått den jag vill ha,
Ock rättnu ger jag honom korgen.
Ock korgen i den ena hand
ock sorgen i den andra —
så tar jag på mig hättan min
ock ger mig ut till att vandra.
Ringdans med en inuti ringen, som håller en näsduk i handen.
Under första värsen lägger han näsduken på axeln af en bland dem som
dansar i ringen. Vid slutet af andra värsen bjuder han upp en annan
ur ringen ock dansar under tredje värsen med denna inuti ringen.
Vid slutet af fjärde värsen tar han åter sin plats i ringen, ock den
sam fått korgen i första värsen träder inom ringen.
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103. Aldrig hade jag så rolig kväll.

Aldrig

hade jag så rolig

kväll, sen

fri - a.

Ock skall jag in - te den vännen få,

bi - a?

Å

ta å ta den ra-ra,

jag i världen börja

som jag så länge efter

å låt sen al-la an-dra fa-ra.

Aldrig hade jag så rolig kväll
sen jag i världen börja fria.
Ock skall jag inte den vännen få,
som jag så länge efter bia?
Å ta å ta den rara,
ock låt sen alla andra fara.
Ock sen så reser vi till Skara,
å prästen han ska viga oss ihop,
å klockaren ska säga amen,
å körkestöten ska ge ett rop,
att vi ä komna te samman.

104. Så ledde de mig på första grön äng.
Så ledde de mig på första grön äng,
så ville de mig bortgifta.
Mot min vilja mot mitt ja
fick jag den jag inte ville ha --.
105. Allrig nånsin må du dig inbilla.

J

•

Allrig nånsin må dn dig in-bil-la, att dn får mitt un-ga hjärta El-la.
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•
Dn må hoppa skutta,

2#

rätt så mycke dn vill,

du må hoppa skutta,

•
rätt så mycket du vill: mitt nia -,ga hjärta hör en

106.
Min

annan

till.

Min far han var en konstier man.

far han var en

konsti- er man,

filmton konster

kunde han:

,
skjuta fo-gel på gren

Min far han var en konstier man,
fämton konster kunde han:
han kunde niga ock bocka,
han kunde rosorna plocka,
han kunde hoppa på ett ben,
han kunde skjuta fogel på gren,
han kunde skjuta hare,
han kunde lustier vara.

107. Sök nu rätt på din kusin.
d
Sök nu rätt på din ku- -sin, ta-fl i

--•-11J1
här dansar tiljan under foten.

armen, släng-en in,

för

•
Stå nu rätt uppå skon, ta emot - en.
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108. Det brinner en eld.

Det brinner en eld, han brinner så stark,ban brinner i tusen kransar, han

brinner för dig, han

brinner för mig, han

brinner för den som

•
dansar. Vänd dig om, ta mig i famn, dan - sa med mig me - ra.

j'

5
Vänd dig om,

a

mig i famn,

dan - sa med mig

me - ra.

109. När som Oppeboda slår sin storäng.

När som Op-pe- bo- da slår sin storäng, då vill

Lil - le-gå-la va - ra

me. Hvarför in-te de, klockar Kalle me, hvarför in-te de, klockar Kal-le me.

110. Två stollar gör ett par.
Två tollar gör ett par,
tre gör en lång rad,
fyra gör ett kast,
åtta gör ett lass,
tå hå ja ja.
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111. Gömma ringen.
Upptecknad efter fru Hilma Graneli, född Carlheim-Gyllenskiöld;
ifrån Loftahammars socken, Småland.

r4_44--r
Gömma ringen, gömma ringen, göm den väl, göm den väl. Tils hans nä-sta

MIN

kommer ock tar den, tils hans nä - sta kommer ock tar den, gö m den väl, göm den väl!

112. Vippan.
Meddelad af fru Elise Bråkenhielm, född Nordenskiöld; ifrån Karstorp, Småland.
eneene
mer
Damm er em=
ir
ee~tm
•
J

d

•

Se ock se ock se dig litet om, sa får du se, hvar vippen löper om.

4-

7
I

i

i

Kan dn in-fet se dig om.

4-
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113. Vippan.
Ifrån Vireda socken i Småland; meddelad af fröken Ellen Bråkenhielm på Björkenäs.

Se ock se, ock se dig ii-te om, får du la se, hvar vippen kom.

r
Kan du in - - te se dig om?

'4 • f," • *- •

114. Nu ä de jul igän.
Meddelad af stud. Filip Thelander af Smålands nation, Uppsala;
ifrån Östra härad i Småland.

4

w4

Nu

ä de jul i - - gän, å

c r r
ju - - len va - rar väl te på - ska.

nu

nu ä de jul i - - gän, å

0
Nu ä de påsk i - -gän, å

m"^

ä de påsk i- -gän, å påsken va - rar väl te ju - la.

•

Sv. landam. VII. 7.

8
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115. Det brinner en eld.
Upptecknad efter en lång, stor ock dum piga från Västergötland,
kallad Gustafva Berggren.

2
4
1. Det brinner en eld, den brinner så klar, den brinner i tu - sen- de kransar.

2.
Kan jag ej med den äran få
nu med min käresta dansa?
Sångerskan karakteriseras tillräckligt af- följande bref till sin förra
matmor:
»Skalnasund den 7 Augusti
Goda Grevinan
för det första får jag bedja Grevinan om förlåtelse for jag gjorde
Grefvinan emot och flyttade det får jag ongra nu jag trodde att jag
skulle få det bättre andra gången jag kom till Valins men det är det
ej jag kan ej tala om vad jag gråter att jag flyttade från Grevinan och
tackar af allt jerta för att Grevinan var snäll emot mig ock för allt
vad jag fått af Grevinan jag satte ej så mycke värde på det som jag
bort gjöra men snälla Grevinan förlåt mig allt sammans jag hafver sagt
upp mig och skall flytta i höst och torde jag derför fråga Grevinan om
jag får komm till bakas så är jag mycke tacksam Jag ville då försöka att blifva bättre i mina gjöro mål jag hafver sådan lust att laga
mat men frun lagar all mat sjelf så jag glömmer bort mig Snälla.
Grevinan var ej ledsen på mig för jag hafver frågat men jag tyckte
att jag först skulle fråga Grevinan torde jag bedja om ett par rader
tillbaka så finge jag veta om Grevinan har någon plats åt mig jag ber
om min hälsning till herskapet min adräss är Gustafva Berggren Skalmsund Furusund detta är nu till landet men vi flytta i midia af Augusti
och adressen till Stockholm är uorrmalmsgatan 23 Stockholm nsälla
Grvinan glöm ej bort Gustafva fals jag var svår monga gonger»

eJ>44--
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116. Plocka, plocka blåbär.
Upptecknad efter några små gatflickor i Karolinaparken i Uppsala.
Ingen tordes lära mig orden till melodien, men en tioöring förökade
hastigt deras mod.

j
1. Plocka, plocka

blåbär.

Bu - sen ä in - - te

hemma.

2.
Busen ä borta,
dufvorna framme.
Denna lek lekes på så sätt, att den som föreställer »busen» gömmer
sig. Alla de andra, som föreställer dufvor, går ock låtsas plocka blåbär
under afsjungande af de två värserna. Plötsligt rusar busen opp ock
försöker få fatt i någon af de andra. Den som blir tagen blir buse
nästa gång.

117. Då min man kommer faller hem.
Ifrån ett gammalt manuskript.
Sjung-Lek.
qvinnan.

Då min man kommer fuller hem så slår han mej :,:
Då springer jag in i kammaren och gömmer mej. :,:
mannen.

Kom fram min lilla vän Jag ber dej!:,:
qvinnan.

Tro dig Necken, din gamla skälmer du slår mej :,:
mannen.

Allrig mera min lilla vän skall Jag slå dej :,:
qvinnan.

Nå Så vill. Jag på försök hälsa på Dej :,:
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Chör.

Det är så roligt om Sommaren till at vandra :,:
Då Far och Mor de hålla af hvarandra
Det är så roligt om sommaren i det gröna :,:
När Far och Mor de plåcka rosorna sköna :,:
Det är så roligt om Sommaren till att räffsa
När Far och Mor de gå på ängen och käffsa
käffskäffseli, käffskäffseli käffsa.

Följande film danslekar lekte jag som skolpojke med skolflickorna
i Henschenska flickpensionen i Uppsala.
118.

Gossen han går i dansen med röda gullband.

han går i dansen med rö - da gullband.

77

r r•

kny - ter han om sin kö.- -re- -stas arm, dem :,: kö.- -re- -stas arm.

Ock kära min lilla gosse, knyt inte så hårdt,
jag tänker ej att rymma bort.
Så hastigt den lilla flickan i skogen försvann,
de sköto efter hänne med fämton gevär;
ock vill ni mej någe, så har ni mej här.
Ock nu har jag blifvit gifter, nu har jag fått fru,
den vackraste flicka som finns i vår by.
Under det första värsen sjunges, dansar sällskapet i ring. En gosse
står inuti ringen med en näsduk i handen. Under det andra värsen
sjunges, knyter gossen näsduken om armen på en flicka. Under det
den tredje värsen sjunges, går flickan ut ur ringen ock ställer sig i ett
hörn af rummet. Under det den fjärde värsen sjunges, kommer flickan
åter in i ringen, ock dansar omkring med sin gosse. Därefter tar gossen
i ringen ock flickan stannar inom densamma. När orden nu sjunges
om, förbytes orden »gosse» till »flicka» ock tvärtom, ock »fru» ock »by»
till »man» ock »land».
Jfr nr 135 här längre fram.

7
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119. Det gick två gubbar i ett snöfall.
-3-

1. Det gick två gubbar
2

i ett snöfall, fal- -le - ral - la.

--I
IM/"1~71=1

41-49 P—
-ral-la. De bjödo

—kr
d

rrffil
PUMP P

P

hundra riksda - - ler, fal-le - ral --la,

ock eg-de

—4P-411

knappast en da - ler, fal - le - ral - -la.

'2. Ock korgen jag dig skänker, falleralla,
jag har en annan jag påtänker, falleralla.
3. Ock nu är jag så hjärtans glader, falleralla,
för när jag friade, så fick jag ja, falleralla.
De dansande ordna sig i ring. Två gossar (eller flickor) går inuti
ringen. Under afsjungandet af andra värsen binder gossarna (eller
flickorna) sina näsdukar om armen på hvar sin flicka (eller gosse). Under
tredje värsen tar sig gossarna (flickorna) hvar sin annan flicka (gosse)
ock dansar om med dem inuti ringen. Sedan tar de dansande med i
ringen, ock de gom fått näsdukarna går inom ringen; ock man börjar
leken ånyo. — Jfr nr 136.

120.

Höga bärg ock djupa dalar.

~go
1. Hö - - ga bärg ock dju - pa da - - ler, här är

ha-gar. Häj hopp, min 111 - la

sockertopp, vi ska

vännen mig be-

dansa, till solen

122
•

rar
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4- •
•

Lo•
%IV

k
rinner opp. Haj hopp, min skö - na, ock vi ska dansa i det gröna.

2. Nu har vi dansat öfver bärg ock backar,
slitit ut både skor ock klackar.
Höj hopp, min lilla sockertopp,
vi ska dansa, till solen rinner opp.
Häj hopp, min sköna,
vi ska dansa i det gröna.

121.

Inte må du tro, att jag går här ock friar.

In- -te må du tro, att jag går här ock fri - ar, fast jag
2

k
fjä - - sat har för dig!

by - ar, här är

vägar går till andra

dig! Mi - na vii - gar går till an - dra

vännen, som jag tycker

1-r_±4 P
om.
Mi na

byar, här är vännen, som jag tycker

ni

om.

Sällskapet bildar en ring, ock en person går inom ringen med en
näsduk i handen. Under första reprisen gör han föraktfulla åtbörder
åt någon flicka i ringen ock kastar näsduken på hännes axel; vid andra
reprisens början väljer han en moitié ock dansar om med denna. Därefter träder den försmådda inom ringen, ock det samma upprepas. —
Jfr nr 131.
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122. Udden står ock sofver.
I
•
Udden står ock sofver,

7---1 I-VI 99

[-• •h
tra-la - la - la

la - la - la :,:

Tror ja,

la.

#

tra- -la- -la, tror ja, tra- -la- -la, tror ja, tra- -la- -la, tror ja så.
i

Tjufven, tjufven ska dn lie - ta, för du stal min hl - la vän.
Men jag bar den ljufva trösten, att jag får en

ann i -

Ser du, ser du, jag blef gifter,
ock nu har jag fått mig man.
Ock min man han heter Petter,
ock ja tror han duger han.
Tror ja, tralala, etc.
Hva ska den på balen göra,
som allsingen flicka har?
Han skall sig en todde röra,
ock sen röka sin cigar.
Tror ja, tralala, etc.

123. Blinde mannen, blinde mannen.
Ifrån Uppland, Harbo socken. De lekande bildar en ring ock
står framåtlutade. En går inuti ringen med förbundna ögon ock händerna på ryggen. Han skall försöka att med munnen ock näsan utleta,
hvem det är som han påträffar. Man sjunger härunder följande visa:
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Blinde mannen, blinde mannen
faller snart uti gropen.
Hur länge skall han i gropen stå,
förrn han gissar ock hittar på?
Gissar 'n uti hela hopen.

46*
Följande fyra danslekar är upptecknade efter den förut omnämnda
torpargumman i Härrhagen, Bondkyrko socken, strax utanför Uppsala:
124.

Klar sol uppå, blå, himmelen lyser.

Klar sol uppå blå himmelen ly - ser,

källan det fryser,

ock röda rosor de pryda busken den gröna,

kinder de pryda flickan den skö-na.

pa.

kal-la vattnet u-ti friska

ock röda

Tag i hand, min lilla vän, låt oss nap-

I morgon kommer prästen med sin långa svarta kap-pa.

Han

•

skall oss båg - - - ge hop - vi - -. ga.

he-ta far, ock så den iii-la täcka

Du ska

pi - gan.

he - ta mor, ock jag ska

VII. 7
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125. Geten, som jag gaf dig.

.
Geten, somj ag

gaf dig, den har du;

får du någon

annan, visst tar dn.

d

p

Gim mer ock lam gifver jag dig,

säg sen, att du fick 'en utaf mig. Tag dig en bock!

Ock se, hvad jag fick uti min famn.

Ock se, hvad jag fick ut - - i minfamn, ock se hvad j ag fick att fö - ra:
Stolter munsjör, nätter madam, så nätter i sina
kläder.

Jag älskar dig, det kan du för - stå, för att du så väl i dan - serna går, ock

snart tar hon sig en annan.

En halter man ock en blinder man.

En halter man ock en blinder man

han faller snart ut -i gro-
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43.
pen.

skall han i gropen

Hur länge

stå,

förr - än han

Gissa nu!

gis - sar ock hittar på?

Följande trätton danslekar är mig lemnade, jämte åtskilliga danser
ock visor, af studeranden af Norrlands nation i Uppsala, Hilding
Sandström. Upptecknaren är god fiolspelare ock uppteckningarna således mycket pålitliga.
128. Viljen I veta ock viljen I förstå.
Från Ångermanland, Nora socken.
Marsch.

_4 5
ah • —H h r.

j

#

P ,)

viljen j förstå, hur bönderna bru - - ka så

Viljen I ve-ta ock

hafre? Far min han sådde, han sådde si så här, ock sen så hvi-la-de han

.

1=1

r

—
-69

armen.

Han

gla - de - hg, så.

klapparsinhand,han stampar sin fot, så

r:

Hastigare.

IÄk

1

gla- -de- -lig han svänger sig om ut - - i ringen.

Se, hvad jag har
En så fin ock

VII. 7
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I
d
i

min famn, ock

nät-ter dmaamn, så

2

•

se, hvad jag har
fin
i si- - na

vunnit!

WIME

=t15

~new
håller dig så kär, jag

vacker du är.

Jag

klä - der.

håller dig så kär! Jag kan icke sä - ja, hur

Jag lemnar dig nu åt en

annan.

129. Haj säj, så tar jag dej.
Från Ångermanland, Nora socken.

Höj säj, så tar jag dej, ock får du mej, nog står dn dej. Men

0

-1116
171P
• H

vill du in-te ha mej, får du lä-ta gå mej; vill du in-te se mej,

=_A
får

du se för - bi mig. Sen så är jag e - vigt skild från dig.

130. Du ska skämma dig att stå i ringen.
Från Ångermanland, Nora socken.
;

41/

•
1. Du ska skämma dig att stå

---4°

4_

••

i ringen. Du vill fri - - a, men
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du

får ingen. Iliij hopp, min lil - la

VI1. 7

sockertopp! Vi ska dan - sa, tils

•

17-4/

k•

ok

solen rinneropp.Häjhopp,min sköna, nu ska vi dansa i det gröna.

Vi ska dansa öfver bärg ock backar,
slita sönder både skor ock klackar.
Häj hopp, min lilla sockertopp,
vi ska dansa, till solen rinner opp.
Häj hopp, min sköna,
vi ska dansa i det gröna.
Nu har vi dansat öfver bärg ock backar,
slitit sönder både skor ock klackar.
Häj hopp, min lilla sockertopp,
vi ska dansa, till solen rinner opp.
Häj hopp, min sköna,
vi ska dansa i det gröna.

131. Inte må du tro, jag gått ock friat.
Från Ångermanland, Gudmundrå socken.
g• •

r
In- - -te må du tro, jag gått ock fri- -at, fast jag fjä - - - - skat
In- - -te må du tro, jag gått ock fri- -at, fast jag dan - sar så

har för de.
of - - ta om.

Nej

mi- -na vii - gar går till an - dra by

ar, ty

VII. 7
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gossar
flickor

där

som jag

tyc - ker om. Nej mi - na vä - gar går till

•
ar, ty där ä

an dra by

gossar
Ickor som jag tyc - ker om.

132. Vi ska skära hafre.
Ifrån Ångermanland. Upptecknaren har här ock i nr 135 med
stora noter utmärkt melodien som den egentligen låter ock spelas på
fiol; med små noter modifikationerna vid sång.

Marsch.
•
Vi

r--P

ska skä - - ra

k:«4

haf- -re, hvem skall haf - - ren bin - - da? Jo

det skall all- -ra kä- -re - stan min, byar skall jag

honom
henne

fin - na? Jag

/au

såg 'en i går af- -ton sent ut- - i det kla - ra
Mr'

dts 4ts

___171__
—•

14%

hvar tar sin, så tar jag min, ock

må- -ne -sken. När

_d

• j

så blir trol - let u - tan.

133. Medan man lefver i världen säll.
Ifrån Ångermanland, Nora socken.
1
—dl--

Medan man lefver i världen säll,

la a,
0-111-1-111

måste man hålla sin tro tro tro..
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0-111-111

Tycker sig vara en stoltermamsell,ock där-på vii-ja vi bygga bo. Men
Hastigare.

det går al - drig ur mitt sinn, att jag hafver iii - skat dej ock du mej,

dej ock du mej, jag dej dej dej.

134. Lyster ungersven att ta sig en vän?
Ifrån Ångermanland, Nora socken.

er"
Lys - ter un - ger - sven att ta sig en vän? Ro - sor ock lil - jor.

Ro - sor ock lilj - kon - - val - - jer - na små,

allt hvad mitt hjär - ta

J—J
ser

ock för - mår, ro - sor ock lil - jor.

135. Ock gossen han gick i ringen med röda guldband.
Ifrån Ångermanland, Gudmundrå socken. Jfr anm. under nr 132.

1.

Ock gos - sen hangic
.k
flic -kan hon

. rin - gen med rö- - da guldband.

VII. 7
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Det

kny - ter han
hon

om sin all - ra

kä- -re- -stas arm, det

kny - ter han om sin all - ra kä- -re - stas arm.

Ock hör du, min gosse, knyt inte så hårdt!
Jag ämnar icke springa bort.
Ock flickan sprang till skogen ock gömde sig där,
efter hänne han skyndar med nitton gevär.
Ock vill du mig något, så har du mig här,
till dig står allt mitt hjärtas begär.

136. Det gick två gubbar uti ett snöfall.
Ifrån Ångermanland, Nora socken.
)
•
ok—j— •
-315--okT
gubbar n - - ti ett snö - fall, tra- - la- -la- -la.
Det
Det gick två gummor

gubbar
kom två ggummor

i - - - från ett snö - fall, tra - - - la - -la- -la. De

—.7)4

bju - - da

r

4.
ut fiim tu. - sen

e - - ga knappast en

da - - ler

tra - - la- - - la - - la, men

en - da da - ler tra- - - la - - la- -la.

132
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137. Ock öppen står vår förborgade lucka.
Ifrån Ångermanland, Nora socken.

4,--

Ock öp - pen står vår för - bor - ge - de luc - ka, al - - la sko - la vi

där-i- ge -nom krypa. Dunse- dal dengse- dal värt bröllop skall hållas i Dal.

138. Uppå källarbacken.
Ifrån Ångermanland, Nora socken.
'N

s.
Up - på källarbacken,

bästa vän.

up - på källarbacken,

i". 'N

där så hafver jag min

han
han
a
stnär
är häl
han
Glader honär
munter
honin'igfa°rdans '
'
hon '

139. Skam skam, frimodiga gosse.
Ifrån Ångermanland, Gudmundrå socken.
Marsch.

gas se' tå den tid jag höll dig kär.
tik
Gud ske lof jag slapp dig här.
gång men al - drig me - ra;

Skam skam, fri - mo - di - - ge
En

_s

at—
Du skall själf få

stå ock se, hvem min kl. - - re - - - sta skall bli.
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Här är vän - nen den bä - sta,
Du är min ros ock min lil - ja,

den jag tän - ker till att
in - gen kall

Oss åt-

11)

fä - sta,

ock i

lif - vet

skil -ja,

förr - än dö - den

dö - den den bä - sta.
ock i
haf - ver von-nit sin vii - - ja.

140. Den flickan, hvad hon var söter.
g
Den flin - kan, kvad hon var sö - -ter, som en fa - ger ros up-

på

en grö - nen äng. Ö - gon ha - de hon, som gjorde mej blö - ter, dem

kastar hon på mig, jag lyckliger dräng.

Ock nitton daler i dag ock

:
nitton
nitton daler i går :,:

• ock

ännu har jag en riks - daler kvar.

141. Käringträtan.
Meddelad af fröken Aina Edlund ifrån Finnland. De dansande
bildar par, som ställer sig på två rader midt emot hvarandra. Under
första takten rör sig raderna mot hvarandra, under den tredje klappar
alla i händerna, under den &rate svänger alla om på sina platser, under
Sv. landsm. VII. 7.
9
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den sjunde klappar alla händerna, under den nionde svänger de två,
som bildar ett par, om med hvarandra; ock då reprisen slutar, stiger
alla gossarna ett steg åt vänster, så att de kommer midtför sina vänstra
grannars flickor.

r--4~77-"-r9,11
r

EMIe
e

142. Ett två tre fyr fåm.
Ifrån Finnland; upptecknad efter fröken Aina Edlund.
-5--

_I

I

g NUM INI

1
Ett två tre fyr film.

ha,

den ska vi ta,

Den ska vi dansa, ril-ii -vi - rem. Den ska vi

den ska vi dansa hvar-en-de-sta da.

VI. Danser.
De tre första danserna är sjungna för mig af J. A. Liedborn, student
af Smålands nation från Lidhult i Småland ock död i Uppsala 1882.
Liedborn var en ganska musikalisk person ock lifligt intresserad för
Smålands nations landsmålsförening, hvars enda representant från Konga
härad han var. Han saknades aldrig på någon af dess sammankomster.
1 Uppsala läste han på prästen, men det var egentligen emot hans
vilja. En gång då jag kom till honom, satt han ock läste hebreiska,
eller Bengels gnomon eller något dylikt, ock såg så olycklig ut, att
jag frågade, hvad det var åt honom. »Det här är inte roligt», sade han,
»men hvad vill man göra? En stackare måste ju lefva.» Jag fick sedan
höra, att det egentligen var hans far som ville ha honom till präst —
själf ville han bli soldat. Han var också en ståtlig figur, öfver tre
alnar lång, smärt, med svart hår ock skägg, vackra drag ock sympatiska
ögon. Men trots sin ståtliga figur hade han svagt bröst: han förkylde
sig en vår i Uppsala ock dog i lungkatarr.
143. Odal.
1 3

144. BrÖllOpSmanCh.

...41111111/
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Dal segna al Fine.

145. Vals.

VII. 7
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146. Skräddarepolskan.
Upptecknad efter gubben Engeström i Singesbo, Järsnäs socken
i Småland.

147. Bleking.
Upptecknad efter gubben Engeström i Singesbo, Småland, den 1
augusti 1879.

Lilla vän, jag håller af dig. Hvarär du? Se här är jag. Ock
vill du nu då

inte ha mig, så är jag då.

lika glad.

148. Vals.
Från Västergötland; efter jungfru Gustafva Berggren.
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Ord:

0 se spisen är röd,
O se farmor är död,
ock en pillripp,
en garagass, en sarafass,
en serafera gasetafling,
drog ut en vals.

Marsch.
Från Södermanland; meddelad af stud. Karl Bohlin.
•

-4-

431,

d

Polska.
Från Uppland; meddelad af stud. Axel Norelius.

4

i
Idon

%I/

+-
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DANSER.

1J

151. Polska.
Från Roslagen, Edebo socken; meddelad af studeranden vid Uppsala högre allmänna lärovärk Beronius.
4--

•

r

riz.11 .7; vr:r

Crj
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Polska.
Från Roslagen; upptecknad efter en vandrande blind rospigg ock
spelman vid namn Söder från Söderby-Karls socken nära Norrtälje.

Me

41-4- 41P-1,- -111-111,

1-

Polska.
Från Roslagen, variant till »Uppå källarbacken, uppå källarbacken»
(nr 138 bland danslekarna); upptecknad efter Söder.

IAk

Vals.
Ifrån Roslagen (efter Söder). Jag har hört August Bondeson spela
en variant till denna vals ifrån Halland.

,r1

VII. 7

DANSER.

Da capo al Fine.

155. Vals.
Ifrån Roslagen (Söder).

r•-•
i

2
r

156.

Bevan.

Okänd hemort (Dalarne?); meddelad af studeranden Edv. Berlien.
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157. Marsch.
Okänd hemort; meddelad af härr Berlien.

Fine.

Da capo al Fine.
-å

158. Dans.
Ifrån Transtrand i Dalarne; meddelad af härr Berlien.

a

Da capo al Fine.

Fine.

-~-*"

159. Polska.
Nr 159-165 äro meddelade af studenten af Norrlands nation,
Hilding Sandström.

VII. 7

DANSER.

-

-1

Ord till första reprisen:
Vackra flickor är som en ljusan dag.
Hvarför kom den usla kvinna?
Hon som ej kan laga mannen en bit mat,
ock som ej kan sy ell spinna.

160. Bröllopsmarsch.
Ifrån Ångermanland, Nora socken.

g
0 -0

Ellearl«

7

NID

Blair

143

144
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161. Polska.
Ifrån Ångermanland, Nora socken.
arco

pizz.

arco

pizz.

arco

pizz.

arco

pizz.

162. Hambopolska.
Ifrån Medelpad.

VII. 7

145

DANSEN.

163. Vals.
Ifrån Ångermanland, Nora socken.

164. Jockmock-Vals.

r

INE.1~

a—d 0-0-0-0--0
31"

-•

ff •
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Vals,
Ifrån Ångermanland, Nora socken.

•

Polkett.
Ifrån Norge. Nr 166 ock 167 äro upptecknade på Spetsbärgen
1883 efter kocken, som medföljde expeditionen, Oluf Olsen ifrån Tromsö
i Norge. Han brukade spela dessa danser på dragspel om söndagseftermiddagarna.
4
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DANSER.

147

Da capo al Fine.

167. Polkett.
Ifrån Norge.

Da capo al Fine.

=k

VII. Vallåtar.
Följande tre låtar äro upptecknade den 17 september 1880 efter
Myr Kersti Jons Doter, född 1829 i Lerdal, Rättviks socken i Dalarne.

168. 141

icke.

Blåses, då ett vallhjon påträffar ett förkommet kreatur.

Det finnes ord till första reprisen. De ha följande lydelse:

la.t alp, lat Vya,
kunar jana,
kunar e ja.

169. Låt icke, skälmar i skogen.
Fine.

•
Lät

•

J

it - tje, lät it - tjel Miner i skogen, stjälmar i sko - gen;

Da capo al Fine.

f ällkuna bundo de, sto -ra oxen flängde de, vallkulla hängde de.
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170. Lasse, Lasse lelle laskade hem.
Nr 170 ock 171 är meddelade af Hans Nilson från Åkers socken
i Småland.
Lasse, Lasse lelle laskade hem'.
Din mor har fått barn,
din ko har fått kalt,
din so har fått åtta små grisar.
Lasse, Lasse lelle laskade hem'.
1)

Föredragaren uttalade så. Skall troligen vara: laska de (dig)hem.

171. Tulleni tulleni bockahorn.
Tullen i tulleni boekahorn,
alla getter gå på horn',
så när som Broka, Bälta.
Ja släppe inte vall,
ja släppe inte vall,
ja f8Ile me hem å koka.
I) Eller: korn.

172. Tut tut alla mina får.
Småland, Vireda socken (fru Hilma Graneli).

Tut tut tut tut
Tut tut tut tut
J;---

al - - la
-na får,
al - - la nai- - na får,

li

ka mån - ga i

ett tog riif - ven i-

1

•
år som i fjol.

Sv. landsm. VII. 7.

frå mek i går.
10
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Jag hörde gumman Greta i Gölen, Lommaryds socken, norra Vedbo
härad ock Jönköpings län, sjunga denna visa på en melodi i samma
genre som de vanliga vallvisorna i moll. Tyvärr brydde jag mig icke
om att uppteckna melodien. Ock når jag några år senare ville göra
det, var gumman död ock hännes stuga nedrifven.

173.

Gick jag mig åt Brtmkebärg.

Från Småland, Loftahammars socken (Ida Åstrand).

N

b

Gick jag mig åt Brun - ke-bärg,

d— •

-44

Möt- te mig en

--• •
gammal käring,

1

jtS

lockte

på ko - - - sö - - ters.

-30
'ho var svart som gry - ta.

i=1

Frågde hon mej: Har ni sett mi - ca

Å

ja män, jag

såg dem i går,

4
flickor i år?

de gick vall med

4,A

få - ra.

4

Få - ra de tog åt Skogen in, fik - ke - ra de satt sej att grå - ta.
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174. Har du sett någon skrabbu get utan skälla.
Ifrån Östergötland, Nykils socken; meddelad af dr Gyllenereutz,
som erinrade sig den från sin barndom.

Har du sett nå - gon skrabbu get

som skrabbar ut om morna

kvid - la,

för

hon har tap -

n - tan skäl —la, u - ten

ock kommer se - - nt hem om

pat bort

skäl - - la?

175. Ock lålå Anna.
Lålning från Dalsland, meddelad af nuv. lektor N. F. Nikn, liksom
de tre följande.

f•

4 ri--0
1. Ock lå-lå

f

sl• dI U

Anna, ock ä du min vän, så svara mig igän. Ock lä-lä!

'2. Tack ska du ha
för svaret du ga;
ock lålar du mer
så var det nock bra,
ock lålä.
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176. Lålå hölingar.

1. Lå-lå hölingar, här ä godt å jii - da, här ä ingen vä-da, här gal göken,

-K- • --i

.

å här hg - ger ska - da på

här gror lö - gen,

bar - - säng.

177. L

7=4 ,
1. Lä-lä Anna,

ock är du min vän, svara mig igiin.

åt - ta dar i morgon,

r

los-tig är du,

Sju dar i da,

å hus-tig ä jag,

tt i 7 7
O ck så

lå - - lur

du,

1
2. Lä - lå

lå - - lur jag, ock lå - - - lå.

ock så

d

_1

hö - lin - gar, Kroksta hö - lin - gar.

2. Lå lå hölingar,
Kroksta bölingar
slafsa skulor
å åt flugor,

VII. 7
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drack opp en bäck,
så fätutan kvinner
kunde gå i streck,
ock lålå.
3. Nu har jag låla,
nu är de gjordt,
skall du mig svara,
skall de ske fort,
för inom en måna
reser jag bort
te främmande land
å främmande ort,
ock lålå.

178. Jag sätte mig på e ronse ro.
-ss-•

#

Jag sätta mig på e ~se ro

Så jätte ja bort mi bjäl-le-ko,

stjärna.

å rOnsa mi rav så järna.
som hette Gullrosen-

Sen jikk ja hem till mor ock far,

ock talt' om ditt - ta

d
hän - de. Far ga mäj å ra - ga,

mor ga mäj it tjän - ne på

±44-J
1=-2)1--,A4
ka - ga.

d

Ka - ga ga ja

44

„h rr;

kornet, ock kornet ga ja

trä-ske -•kärn, trä-ske - kärn ga mäj
IEN

galten,

galten ga mäj bor - ste - ne,
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t__J-71.-K7 5_5
bor - ste - ne ga ja

sko - ma -garn, sko - ma - garn ga ja bra - ra,

-t—t`
—5—j1—k.
•_,5

I

d

r5

bro - ra ga milj bannet, bannet ga ja lin - on, lin - na ga miij

d
lö - vet,

lö - vet ga

ja

ko - - a,

J

ko - - a ga mäj kal - ven,

kalven ga ja kongen, kongen ga mäj gå - la, far dä jäg sk 011e hålla på-n.

179. Stackare den som liten ä.
Denna ock följande visa är upptecknade efter fru C. E. Bergling,
hvilken hört dem som barn i Stockholm.

Stackare den som liten ä
ock skorna sönder uti tårna,
ock fötterna fulla med frost ock snö,
ock ögona fulla med tårar.

180. Hon går uti mossen.
Hon går uti mossen,
efter kommer lilla gossen,
långa dagar
ock tomma magar,
ock litet mat uti påsen.

VII. 7

155

VALLÅTAR.

181. Kuleken.
Blåses, då man lockar bort korna om morgnarna. Horn.

g' k

4 iHi

182. Joik.
Ifrån Jämtland; meddelad af Hilding Sandström, som upptecknade
den efter föredrag af en student af Norrlands nation i Uppsala.
Hon.

Han.

ral•

J

rit.

183. Vallvisa.
Från Norrland (Helsingland); meddelad af Hilding Sandström.

411-4
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5

184. Hornlåt.
Ifrån Helsingland; meddelad af fru Lotten Sandberg, född Lagerholm.

5 rnk-14_2-

IF 3

Ha - - la-i - - - ho.

185. Lapsk melodi.
Denna melodi är mig meddelad af stud. Axel Bergman; han hade
hört den gnolas af några turponlappar under rodden öfver en sjö under
en resa i Lappland.

i y—

9

VII. 7

157

VALLÅTAR.

186. Lålning.
Ifrån Uppland, Huddunge socken.

Fritt.

r

-k

-k--

En 13-årig flicka satt på en stubbe på en öppen plats i en stor
skog ock sjöng denna melodi; troligen fria fantasier.

VIII. Kolock.
187.

Småland, Vireda socken.

g_41
1—IN
1
•
Kor - - na, kor - - na, kor - - na,

kor - - na, kor - - na kom!

3

Kor - na, kor - na lii - - la kom!

188.

Kom

A!

Småland, Askeryds socken.

kor - na, kom kor - na, kom kor - na, kom kor - na, kom!

189. Småland, Vireda socken.
accel.

å .

rar:

~ur

/am

J
tKor - na, kor - na, kor - na, kor - na kom!

190.

Småland, Vireda socken.
3

Kyt - kyt-kyt -ky - - te - -ra!

Ko - syt syt - syt - syt - sy - -te - -ra!
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Småland, Vireda socken.
aceel.

e

a tempo

j
Nå,

Ko-bar- na, ko-bar-on, ko-bar-na, ko - bar - fln!

Ilahåhå, brrr!

Småland, Vireda socken.

Ko - bar - ne-na, bar-ne-na, bar-ne -na kom!

Småland, Vireda socken.

/11L
43,

h h .h • [
Ko - - a, ko - - a! ko - - a, ko - - a! ko - - a!

Småland, Vireda socken.

Ko - kos - sa - -na, ko - kos - sa - - na små kom!

Småland, Lommaryds socken.

Ko - lii - -le, ko - lii - -le,

ko - lii - - le, ko - hl - le!

Ko - ly - lå!
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196.

Småland, Vireda socken.

A

1-1
Bro - ka

A

A

J [-1-;

It

liii, Stjär - na ml, Röl - la

197.
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r

lill, Kro - n

lii - la!

Småland, Vireda socken.
A

•

Kom Nät - ta, kom Blomma, kom Sköl - da, kom Kro - ca, kom!

Småland, Vireda socken.

Kom, sö - - ta ko!

Småland, Vinda socken.

Ko - bar - ca,

ko - bar - na,

ko - bar - ca,

Småland, Vireda socken.
3

41 41
Å,

_d_

411 d
•å,

414
J

å!

ko - bar - na, kom!
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201. Småland, Vireda socken.

Ko-as mi- na, ko - na ini-na, ko - na,

ko-ko - - - ko - ko - nen!

Småland, Vireda socken.

_

.—'

—I
h h -

-dr -ip

r) i
--r-

__i

--..____fr
.

4I . 41

N N
..
-

i i
Ky - te - ra, ky - te- ra, ky - te - ra!

Kyt-kyt-kyt-ky - te - ra!

Småland, Vireda socken.

accel.

a tempon.,
P

Kobarna,

kobarna,

kobarna,

kobarna, små kom!

Ko -iii-le!

204. Småland, Vireda socken.

i

I

i
Ko- bar - na, ko - bar - na, ko - bar - na små, kom nu!

-ö- if-

-••

Hå-å!

205. Från Ydre här. (Östergötland); meddelad af fröken Henrika Tor&l.

k—

Mi

ko lill,

rd
ko lilla, ko

lilla,

ko lilla,

ko kom!
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206.

Vii. 7

Uppland.

-P

OtV

Ko-kos - se - na kom, ko-kos - se - na kom, ko-kos - se - na kom,

4,

A e^"

"--1 d

ko-kos - se - na kom,

207.

Å-å.

ko-kos - se - na kom!

Uppland, Bondkyrko socken.

Lis-se-ko, lis- se-ko, lis- se - ko, lis-se -ko kom!

208.

Upprand, Bondkyrko socken.

Ko - nen, ko - nen, ko - nen, ko - nen kom!

209.

Uppland, Enåkers socken.
tr,

1—
d

erN
et's e':• .
9--.

ew—r
-rt--diW
r9 .--F

Ludlu ' ludin ludlu ludlu

210.

lu ko!

' Ludlu 1 Kol

Uppland, Nora socken.

Utan takt.

4- 4-

4.`

oN oh

rr

Ludlu1

er, i- IF

""

Konen kom! Kos-sa- ne kom! Lis-se-ko-nen kom!

• pj
-4---

Lis-se-ko - - nen kom!
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211. Uppland, Nora socken.
Utan takt.

P— -4
1!
-L—•
P • •
17—P

• j's
P P

p

Lis—se - ko - - - - nen kom! Ko - nen, ko - nen kom! Ko - ko - nen kom!

212. Uppland, Huddunge socken.

-h
Kom kor - na lii - - la, kom kor

na!

213. Ångermanland, Nora socken.
P
Komma Stjärna
Stjärna kon. Skynda dig, kom nu hon!

214. Småland, Vireda socken (till får).
accel.

P

a tempo

I

A

Sä - - e - - ra, sti - - e - - ra, sö - - e - -ra, sö - - e - - ra!

I
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Må det tillåtas mig att här anföra några dylika locklåtar på kor,
som jag funnit i litteraturen.

215.
DYBECK, Folkmelodier, Stockholm 1845, nr 45, slutet:

. . . ku - - - - miS,

ko - - - - miå,

ku - - - - mioN,

kam!

Norske Hula're-Eventyr og Folkesagn, fortalte af P. CHR. ASB.TORNSEN, 3 Udg., Christiania 1870, s. 135. »Lok, fra- Osterdalen», slutet,
s. 137 (de tre sista takterna):
Talas. •

7"

P

Ku- -a!

Ku- -al

aa stakkar.

Femtio Polskor från Wermland och Dal, samlade och satta för
violin eller flöjt af J. OLSSON, Stockholm, Abr. Lundqvist, sid. 4,
nr 15. Skogstrollets Polska, första reprisen:

,

Svar.

Ko lil - la, ko lil - la, ko lil - la, ko hl - la, min ko!

Begynnelsen af motsvarande polska spelas i Halland på följande
sätt (enligt meddelande af August Bondeson):
A

A

r

A

r •

Ko sek - se, ko sek - se, ko sek - se! Mu-u!

1 sista takten ökas tonhöjden sukcessivt.
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218.
Folke-sange og Melodier, Fcedrelandske og fremmede, udsatte for
pianoforte ved A. P. BERGGREEN, Kjobenhavn 1855, 4de Bind. Anmxrkninger, s. 5. »Som indledning tul lokkesangen er mig fra Cand.
H. Larsen senere rneddeelt fölgende bizarre hujende lyd»:

,
Ku

saa - ta,

Sv. landsm. V11.7.

Ku saa-ta,

Ku saa -ta, Ku gnata, Ku ana- - ta!

11

ätts0-:
9,

:r! .555.'541

,

i ;;.1

NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKL1F VIDD.

HÄL SIN GE SÄGNER
BERÄTTADE

.1 A"

V. ENGELKE

ANDRA SAMLINGEN

STOCKHOLM 1892
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT 6, SÖNER

1. Stor-Johan.
Bärget var högt ock brant. Mossiga klippor sköto fram
ur de små grandungar, som rotat sig på avsatserna ock i remnorna. På kammen växte skogen hög ock bredde ut sig vitt
i dalsänkningen bortåt Björnvallen. Om våren ock långt inpå
sommaren sorlade bäckarna nedför bärget, ringlade ock krökte
sig 'ock föllo som små vattenfall 'utför klipporna.
Rätt nedanför bärget låg en stuga med hägnad. Inom
hägnaden frodades kornet ock potatisen, ock den sträckte sig
ett gott stycke ut på svedjelandet, där björken just började
växa upp. Så kom mossen, ock längre bort glindrade skogstjärnen fram mellan granarna. Allt var omslutet av skogen,
som klättrade bärg upp ock bärg ned, till dess han två mil
därifrån måste lemna rum för älven.
Lika långt var det ock till bygden.
Bland de många stigarna ledde en därifrån till stugan,
men icke så många kände den.
I stugan bodde gamle soldaten Petter Frost. Han hade
varit med i 88 års krig med ryssen ock hade i Finnland lärt
sig mycket, som väl kunde gagna honom härnere, men som
nog ej var så gagneligt för hans själ. Därtill hade han gift
sig med hänne där, Margit, finnjäntan från Bjärsebäcken. De
sade, att hon som barn lekt mer med trollbarnen i Digerbärget än med andra barn. Några andra barn funnos för
Fästen ej därborta i Bjärsebäcken.
Men att hon fick gå fram för prästen, det hade många
undrat på — fast nog var hon snäll att läsa.
Frosten var storjägare. Han sköt aldrig bom. De sade,
att han hade en silverkula, som kom igän till honom, sedan
han skjutit.

4
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En pojke hade de. Han var en underlig en, han också,
ock trivdes bäst däruppe i skogen hos fadreu.
Margit hade dött just det året han läste sig frau], ock
sen korn aldrig något kvinnfolk i Frostens stuga. Grov ock
stark vart pojken som vuxen. Slik karl att vara stor fanns
ej i socknen, ock styrka hade han därefter. Han kom fram
ibland ock bytte sig till krut ock bly för fogel, skinn ock
björnhudar, ock alltid följde några slantar med ditupp till
Frostens stuga, ock där blevo de Stannandes.
De kallade honom Stor-Johan.
En gång, just i vårbrasket, kom han ner ock hade varit
inne hos Erik Hans', där han mäst höll sig. Mot kvällen, då
han skulle gå hem, mötte han Snär-011es-pojkarna, som aldrig
läto någon gå i fred, utan gläfste åt alla de råkade.
Den älste gick fram till honom ock sade: »Är det sant,
att du kan trolla, Stor-Johan?»
»Jo», svarade han, »nog är det sant».
»Så trolla nu då, så få vi se på», sade den andre.
Jo, det skulle han göra, ock så tog han den älste i kragen
ock bak i byxorna ock slängde honom upp i en låg tall, som
stod där vid grind med slokiga grenar.
»Ock där har du sällskap», sade han, ock så fick den andre
följa efter. Men han, som lättare var, kom ett stycke högre upp.
Erik-Hans-mor ock jäntan deras, Anna, stodo ock sågo på.
Johan gick sin väg han.
»Vad är det för stora foglar i tallen?» sade moran. »Gack
in efter f'arn ock bössan!»
Snär-011es-pojkarna masade sig ner ock lomade av.
Frampå våren drog Anna upp till Björnvallen med kyn.
Boförlasset hade gått förut, ock hon kom långt efter. Men
hur hon gick den gången, visste hon knappt själv, ty när solen
stod som högst, var hon på sveden utanför Frostens stuga.
Ock där stod han Stor-Johan i röd luva ock såg glad ut.
»Jag tror jag gått vilse med kyn», sade hon, ock tordes
knappt se upp, så myten' var hon.
»Tror inte det», sa han, »ock Guds fred ock tack för sist!»
»Å, tack själv!» svarade Anna. Men när hon kom ihåg
Snär-011es-pojkarna där i tallen, ville hon till att skratta.
3 ) Blyg.
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Ville hon gå in i stugan ock vila sig lite?
Å nej, hon var inte trött — nej hon skulle väl draga i
väg, så hon kom till vallen till kvälles.
Å, dit hann hon nog ändå.
Men farn kunde taga till misstycke.
Ja, han var borta i tjärnen på fiske; ock så gick hon då med.
Därinne var det pyntat ock fint med enris på golvet, som
vore det en söndagsmorgon; ock det tyckte Johan också att
det var.
»Här brukade mor sitta», sade han ock drog fram en vackert
målad kubbstol med ett järta, som låg på två palmkvistar i
ryggstödet, ock bad hänne sitta ned.
Å nej, hon skulle väl draga av igän.
Men lite kersevin kunde han väl ändock få bjuda hänne på?
Nej se det skulle han då inte göra sig besvär med, hon
skulle väl dra av igän.
Det var inte besvär, det stod färdigt. Ock så korn det
fram vin ock stadskakor, ock hon måste smaka på det ena
som det andra.
Stor-Johan drack han också. Han var så innerligen glad.
Ock så gingo de ut.
Solen sken på björkbladen. Å vad de glänste! Ock
tjärnen därborta glimmade fram ur granskogen. Anna kände
sig så glad ock lycklig, ja så glad hade hon aldrig förr
känt sig.
»Nu vet jag då, att jag lever», sade hon, »sen jag kommit
till skogen». Ock så tog hon luren ock blåste en munter drill.
Det ekade i bärgen, en, två, tre, ända till fäm gånger.
»Här var snällt att sjunga i luren», sade hon, ock så skulle
han försöka. Jo, han kunde hålla ut, ock Anna tyckte sig
aldrig ha hört någon blåsa i lur som han.
Nej, men han hade gjort en lur själv. Den skulle han
gå efter.
Å, så fin den var! Ock så skulle Anna försöka att blåsa
i den. Det gick så bra, ock när hon nu såg på den, så stod
där inbränt: ANNA ERIKSDOTTER 1802.
Det var litet bjudet, men ville hon hålla den till godo, så —.
Hon kunde ju lemna sin där i torpet, till dess hon skulle
hem igän.

6

ENGELKE, HÄLSINGESÄGNER.

VII. 10

Å tack, men nu. måste hon av. Johan följde hänne ock
visade vägen upp på stigen åt Björnvallen. Så skildes de.
»Kom kyna mina!» klang det nu i skogen. »Kom kyna!»
Bjällrorna pinglade, ock så ljöd luren, ock han där Stor-Johan
lurade igän, ock så ända till dess Anna kon) fram till vallen.
Då spelade foglarna på var gren, ock Anna tyckte, att
det liksom sjöng i hännes eget järta.
»Å, den skogen», sade hon, »den skogen!»
Nu band hon in kreaturen ock började stöka i ordning
med bunkar ock kar.
Den natten var hon ensam på vallen. Karlen, som bofört,
hade givit sig av. Men rädd var hon inte; fast nog hörde
hon småfolket tissla ock tassla ock tjassa bort i spisen.
Hon läste en psalm, lade sedan psalmboken under huvud—
gärden, ock så somnade hon.
Dagen efter kommo de andra skogjäntorna, ock så. vart
det liv där på Björnvallen. Småfolket drog sig undan åt bärgen.
En av jäntorna hade vaknat natten därpå av att hon hört
bjällror. Hon väckte kamraten, ock så hörde hon det också,
ock när de tittade ut, sågo de en stor hop vita, feta kreatur,
som drogo förbi bortåt Digerbärget. Men någon av småfolket sågo de ej. De tordes då inte stanna något länge vid
fönstret där.
Lördagskvällarna kommo pojkarna upp från bygden. Var
jänta hade sin, men Erik-Hans' Anna ingen. Hon var så stor
på sig ock frågade ej efter dem. Men många tittade efter
hänne, grannyttja som hon var.
Långt inpå natten mot söndagen kunde hon sitta däruppe
på storstenen, blåsa i luren ock höra efter, hur det ekade i
bärgen. Somliga sade, att det inte var eko, utan någon långt
bort, som svarade hanne. Men det var nog bägge delarna.
Nä, tiden skred ock sommarn led. Skogjäntorna drogo
från vallen, ock så var det då endast småfolket som hade
sina bestyr däruppe.
Frampå hösten en dag vart Erik-Hans förvånad att se
både gammal-Frosten ock sonen hans komma till gården deras.
Vad kunde. de vilja? Jo Frosten framställde sitt ärende han,
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ock det var inte mindre än att begära Anna, dottern deras,
till hustru åt sonen. Erik-Hans dröjde . med svaret. Han gick bort till spisen,
tog tobaksbrädet ock skar sig tobak till pipan, ock när han
tänt den ock dragit några bloss, sade han, att det nu inte stod
till att ske. Men de kunde' komma igän, när rågen var mogen
däruppe i mossmyran ock kornet stod i ax i björkskogen.
Frosten ock sonen hans förstod° nog, vad han mente med
det svaret. Men så steg Frosten fram ock frågade, om han
höll fast vid det ordet?
Ja, det gjorde han.
Så kom moran in ock Anna där, ock då koturn° hon ock
Stor-Johan till tals, fast ingen hörde, vad de sade. Men det
lade moran märke till, att hon var mycket sorgsen att börja
med, men till sist såg hon glad ut, ock det gjorde han också.
Så skildes de åt i god sämja. Ock tiden gick.
Ja, fyra år runno hän, ock under den tiden sågo de varken
till Frosten eller sonen hans nere på bygden, ock folket började
nästan glömma bort dem. Det hade nog Erik-Hans också
gjort, om inte det varit något underligt med Anna där, jäntan
hans. Hur många friare än kommo, riktiga grannlåtspojkar
därtill, så sade hon nej åt dem alla.
Under hela tiden var Anna inte häller i vallskog, utan
höll sig hemma hos modren.
Så en dag i slutet av augusti stod Erik ock såg på hemskiftet, tätt vid gården. Det hade varit torkår det året, ock
kornet såg klent ut. Då han nu tittar sig om, så stodo där
två stora karlar. Han hade göra att känna igän dem, men
så var det Frosten ock sonen hans.
»God dag på er, ock tack för sist!» sade gamlingen.
»Tack själv! Ä' skogsbor ute ock går?»
»Ja, nu äro vi här för att be er komma ock se på 'rågen
däruppe i mossmyran. Han är mogen nu, tror jag.»
Farn vart undersam.
Ock moran ock Anna kunde väl följa med de också?
Ja, fara hade nu tänkt sig ditupp, så han skulle då följa.
med. Men moran ock Anna de fingo väl vara hemma. Det
var då svår väg också.
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Nej, nu kointio de, ock när Anna lade sin hand i Johans,
så vart hon vit på kinderna,, ock handen skalv i hans. Ock
moran såg, att det kom tårar i ögonen på dem bägge två.
Men nog ville moran med. Anna vart då hemma.
Nå, de kommo ditupp, ock allt från stugtäkten, så bred
som den var, var det odlat nästan ända ned till tjärnen. På
mossen stod rågen mogen, ock kornet, som var vackert, började gulna.
Stugan hade de byggt till, ock fäjs var där också med
fyra nuviga' kor.
Farn stod bara undrom han. Men löftet sitt kom han
ihåg, ock det ville han hålla.
Samma höst stod Stor-Johans ock Annas bröllop. Nog
undrade folket därpå, förstås, men det fick det då göra.
Farsmoran kom väl ihåg det bröllopet. De vigdes i kyrkan
efter gudstjänsten. Ock det erinrade hon sig också, att gammalprosten, han som nu ligger begraven östför kyrkgaveln, den
söndagen hade sin predikan där om korpungarna, som vår
Härre giver mat i sinom tid, ock som vi alla kände så innerligen väl igän.

2. Trollbarnen.
Det var två bönder i byn, som hade gårdarna nästvid
varandra, ock rika voro de bägge. Den ene, som het Mickel,
hade bara en son; den andre, Måns, hade två döttrar. Den
ena av dem vart bortgift norr i socknen ock fick det bra.
Då kommo föräldrarna omsams, att de skulle gifta ihop
pojken där ock jäntan, som vart kvar.
Det såg då ut att bli bra. Som barn hade de alltid varit
goda vänner, ock Pär — för så hette han, pojken där — hade
snickrat en tablett' med många utkrusningar åt Ernfrid. Den
var då kvar i Östgårn ända till för något år sen, då den vart
såld till Stockholm.
Kulliga, utan horn.
) Liten snidad hylla för böcker ock annat; gives vanligen till
fastmanspresent.
2
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Nu hade de blivit vuxna, ock var ock en hade sitt sätt.
Ernfrid var glad till sinnet ock skrattade åt allting. Men när
de talade om Mickels Pär, vart hon allvarlig.
Så vart det dans en gång uppi backen där utanför, väst om
byn. De hade lagt in ett dansgolv mellan granarna, rör på
den tiden hade landsöversten påbudit, att ungdomen skulle
vara tillsammans ock leka söndagsaftnarna; men det skulle då.
vara någon äldre med, ock så fingo de inte hålla på längre
.
än till klockan 9.
Nå, de dansade ock horsade ock värst av allihopa var
Ernfrid. Ju argare= hon vart, ju allvarligare vart han där Pär.
Till sist gick han bort till hänne, ock sade något skitord, ock
då vart hon sinnig ock gick från dansen. Ock de andra jäntorna följde med.
Pojkarna dansade en stund med varandra. Så började
de brottas ock rivas.
Men nu tyckte föräldrarna, att det var på tiden, att de
skulle gifta sig, Ernfrid ock Pär.
Men Ernfrid sade nej hon. De kunde ställa till bröllop, men
hon skulle då säga nej i brudstoln. De kunde göra hänne
arvlös, det skötte hon inte om; hon kunde ge sig ut ock tjäna.
Pär sade just ingenting, men de märkte, att han vart skarp
ock mager, ock inte häller var han nu så idken i arbetet
som förr. Så kom det en dag, då han var alldeles borta.
Natten kom, men inte Pär. De sökte honom överallt, men
furan° honom ej. De började nästan tro, att han gjort av med sig.
Men då de letade i kammaren hans, funno de ett papper, som
han skrivit en visa på. Just den som de sjunga ännu i dag:
En fogel, som sitter på kvist,
han rörer så glad sin tunga;
han har ej sin järtevän mist,
ock därföre kan han sjunga.
Men jag giver mig ut i världen till att tjäna.
Förr var jag så lycklig ock glad
ock horsade med de unga;
nu är jag som vissnande blad,
blott sorg kan mitt järta sjunga.
Men jag giver mig ut i världen till att tjäna.
3

) Leka bullrande, skratta.

2) Livligare, språksammare.
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Den visan började de nu att sjunga, ock så kom hon till
Ernfrid där. Men när hon hörde hänne, vart hon vit som ett
lärft i ansiktet. Ock efter den stunden såg man hänne aldrig
skratta mer.
Så gick ett år runt.
Då en dag kom Pär hem till byn. Men det märkvärdiga
var, att han först gick till Månses, innan han varit hemma.
Att Ernfrid hade väntat honom, kunde man märka på det,
att hon flera gånger på dagen stått vid grind ock bligat utåt
vägen. Ock när han kom, stod hon där också.
De togo varandra i hand, ock i handen höllo de varandra
också, då de gingo upp till gården till föräldrarna, liksom de
aldrig ville släppa varandra. De behövde inte säga så mycket,
De visste båda, hur det var.
Ja nu blev det att rusta till bröllop — ock det var inte
litet rustande det. Men bröllop vart det då till sist:
Med krona ock krans
ock röd silkespäll.
Fiolen han sang
från morron till kväll.
Men ingen fick stå
ock kura i vrå.
Ock jäntorna hade binnikor1 på.
Ja där var det skämt
ock där var det glam.
Ock stuga hon stod
i rök ock i dam.

Men mycket tal vart det sen, hur Ernfrid fått hem gossen
sin. De sade, att hon hört sig för med Battils Brita, trollkäringen,
som bodde nedanför Offerbärget, ock att hon trugat honom
hem. Andra sade, att hon själv varit åstad ock letat igän honom.
Men farsmoran visste bättre, hur det var.
Det var tidigt på våren, då Ernfrid en dag måste upp på
fäbodvallen för att taga reda på någon bonad, de hade där.
Hon gick åstad underst bittida på morgon. En näverkuns hade
Rosiga band, som brud ock tärnor bära på huvudet.
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hon på ryggen med mat i. Det hade varit frost på natten.
Snön låg kvar i skogen, ock skaren bar.. Träden stodo vita av
rimfrost, ock vart hon säg, vimlade det som av tusentals tindrande stjärnor.
Det var en morgon att vara glad på. Men Ernfrid var inte
något glad hon. Så kom hon då uppåt bärget, som låg där
ett stycke från vallen. På ett ställe hade det likasom remnat
mitt i tu, ock där var en djup, mörk skreva, dit solen aldrig
kom in. När hon då gick där förbi, fick hon höra, liksom
något barn grät ini skrevan. Hon hade ingen annan råd än
att gå ditin. Mörkt ock kurnt i var det, men det stämde väl
med hännes egna tankar. Då hon kommit ett stycke in i
remnan, fick hon se, att bärget till höger var öppet. Ock därinne sutto två trollbarn ock gräto.
»Varför gråter ni?» sade hon.
Jo, farn ock moran deras voro på vallen därborta. De hade
också varit där, men så hade moran blivit sinnig på dem för
något ofog de gjort ock trollat fast dem ini bärget. Ock mat
hade de inte fått på flere dagar.
»Se här ska ni få mat», sade Ernfrid ock öppnade kunsen
för dem. Ock de till att äta. De hade närapå ätit upp
kurisen med, om inte Ernfrid fått fatt i den.
Kunde de trolla?
Jo något litet kunde de nog. De gingo i trollskola. Men
fullärda voro de inte, ty då skulle allt moran sluppit trolla fast
dem.
»Jag ville veta, var en viss person håller till», sade hon.
»Ja, det är inte svårt», sade den älste trollungen. »Gå bort
i hörnet där ock titta i spegeln där hänger».
Hon gick genast dit, ock när hon nu såg i glaset — såg
hon Pär. Han stod ock gav ett par hästar havre. Blek ock
sorgsen säg han ut. Ock när hon så önskade att veta, vad
han tänkte, så kunde hon se rätt in i järtat hans. Ock där
stod hännes namn skrivet på alla sidor.
»ik, Pär, var är du, att jag kan söka dig?» ropade hon.
I det samma såg hon, hur han liksom lyste upp, ock så
såg hon hela vägen dit, där han var.
) Dystert.

1
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Men nu sade en av trollungarna: »Skynda dig ut nu, för om
mor kommer, kunde hända du fick stanna här längre, än du
skulle önska».
Ock Ernfrid ut, ut ur skrevan ock hem. Till vallen kom
hon inte den dagen.
Men dagen efter sände Ernfrid bud till Pär, ock så kom
han hem.

3. En skromthistoria.
Upptecknad i Ljusdal ordagrant efter Rosa-Kerstis berättelse.
Dom säg: »Du ä dristug te fråga, som Vall-Lisbets-mora
i Våtlaven».
Når-n hör nå oknytt, ska-n fräga, åkken de ä, så får-n
svar: så jole Vall-Lisbets-mora.
Ho bodde annars i Fala, skulle te stan å söka bot för
nå ont.
Om kvällen tog ho kvarster he me-n bonn. Når ho då
jekk ut för å je hästen nattfoder, stupa ho i en gubbe, som
sto utaför döra. Ho fräga: »Åkken ä du?» — »Ja ä far te bolin,
å dö för mågga år sen, män har inga ro i grava», sa-n.
Ho fräga mer, å, då sa-n, att han ville säja ho allt, så-n
kunna få ro. Å de jole-n.
Vall-Lisbets-mora jekk te sägs uta te tala om-e för bonus.
Om mora sa ho: »Ja stupa i en gubbe här i kvällst».
»Jämmerligen! dän sir vi me-n gågg, bara vi titte ut. Män
int ha vi tom a fräga, åkken han ä äller va-n vill.»
»Män si fräga ska-n jöra me sleka förstås; annars kan
dom iggentigg säja. Å ja fräga ja», sa Vall-Lisbets-mora.
»Å han sa seg vara fara eran, å ville oppenbara, att-n mura
in pännigskrine sett i spismurn, å nu ska ja visa er, var murn
ska rivas».
Murn revs, o pännigskrine sto på de ställe, som Vall-Lisbetsmora sakt.
Uggbonu drog seg så te minnes, att farn hans haft gott
om slanta, män allri oppenbara, var-n jömt dom, inna han
varat dö.
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För se dristihet te fräga fekk ho ena tönna rog, gammelbonn fekk ro i grava, å uggbonn pännigskrine, å så varst-e
slut me skromtane.

4. Lappfolk.
Upptecknad i Ljusdal ordagrant efter Rosa-K erstis berättelse.

E lapperska kom in i en bonngål i Kläppa. De va på
dän fin, når de va lov te bränna brännvin i vor gål.
Lapperska fekk en tår, män lemna kvar-n skvätt, som
bonns hustru släde ur måtte.
»Ska ni slå borst brännvine?» fräga lapperska.
»Ja, åkken vill säkkla ätter deg?» svara mora.
»Här i gåln ska allt en komma te säkkla ätter meg, sa
ni ska minnas meg», sa lapperska å kuta i väg.
A från dän dan to son te supa, han hade for vari just en
grannlåtskakse. Å han söp, sa-n söp — ja han söp ihäl seg,
för en gågg tuldra-n ner för-n bro, å då dom tog opp-en, va-n
dö. De va allt lapperska dä.

5. Ygsbo-korset.
Vid korsvägen mellan Järvsjö ock Färila, det s. k. Ygsbokorset, avrättades en kvinna, anklagad för trolldom. Vid stupstocken anropade hon Gud, att han genom ett tecken ville,
om ej förr, så efter hännes död, bevisa hännes oskuld. Från
den stunden är mullen, i vilken hännes blod rann ned, för alltid blodröd.

1 ) Järsjö nämner allmogen sin socken. Under medeltiden skrevs
Jerpso eller Jwrpsö.
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6. Frän hälsingarnas frihetskrig under
Engelbrekt.
Hälsingarna hade av dalkarlarna lärt sig att smida ett
nytt slags pilar, som vore tyngre ock gingo längre än de
förut begagnade. Sådana pilar jämte andra vapen tillvärkades
i Gäversta by i Segerstads socken på norra stranden av Bärgviken vid Ljusnans utlopp i sjön, ock skulle byn därav fått
sitt namn.
Hit kommo sent en kväll danska späjare ock trädde in i
smedjan, där man nu arbetade natt ock dag. De frågade, vartill
de tunga pilarna skulle begagnas. Smeden svarade: »Med dem
ska vi skjuta rävar ock andra vilddjur, som nu smyga sig in
i byarna nattetid». Danskarna förstod°, att han med vilddjuren menade dem själva, ock gåvo sig skyndsamt av.
Men smeden ock hans rnedjälpare anade oråd. De förmådde de närmaste socknarnas manskap att samla sig på den
så kallade Lägersåkern vid det på andra sidan älven belägna
Märdnäs. Här anföllos de snart av danskarna. De skyndade
då ned på älvens is, ock danskarna ivrigt efter. Men då dessa
kommo ned på isen, som var glansk ock utan snö, föllo de
omkull ock vordo nedhuggna av hälsingarna, som på sina
breddade skor stodo säkra.
Det säges, att hälsingarna strött ärter på isen.
Socknen skall härefter fått namnet Segersta. Tillförene
hette den Särsta, ock skrefs 1416 Seerestadha 1.

Faxehus krönte toppen av den nuvarande Faxholmen,
ock där höll en grym fogde hus. Hälsingarna samlade sig för
att tåga mot detta fäste. De norra socknarnas män stötte
samman i Delsbo. Därifrån tågade de nedåt kusten, men redan
vid Delsbo rå mot Norrbo träffade de danskarna. De vunno
en blodig seger över dem på den därefter så kallade Blodsmyran. Härom står i delsbovisau:
5 Även efter denna tid skrevs mellertid &rista, ock socknen kallas
iinnu i dag av landbefolkningen Särsta d. v. s. sjöstället.
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Vi gingo oss från Delsbo
ock intill Delsbo rå,
vi höggo fläsket av knokarna,
så långt som vi kunde nå.
. I Blodsuayran har man därefter funnit spjutspetsar ock
lel:aningar efter andra vapen.
De södra socknarnas män samlades i Särsta, ock härifrån
tågade de samfält till Faxehus. Mariomässedagen ock rätt om
middagstid sköto de brand på fästet.
En jänta, som tjänade på slottet, hade sin fästman, en
Särstapojk, i hälsinghären. Med denne hade hon kommit överens att öppna slottsporten, så snart striden begynte, ock det
gjorde hon. Så kommo hälsingarna in i Faxehus ock höggo
ned alla danskar. Ej en enda vart levande. Det säges, att
fogden själv, sedan han blivit sårad, kastat sig från vallen
ned i sjön.

7. Huru Ilsborn.a togo kaplanen från Rogstal.
Hälsingland hände ofta förr i tiden, ja ännu i förra
hälften av detta århundradet, att närgränsande socknars ynglingar utmanade varandra till brottning ock knytnävskamp.
För dess utförande utsågs lämplig plats i eller nära gränsskillnaden eller på den inom varje socken varande lekplatsen.
Gamla ock unga åsågo denna strid ock gåvo sitt bifall
ock misshag tillkänna genom muntrande eller hånande tillrop.
Då sinnet - under stridens fortgång steg högt, hände nog, att
den ibland slutade blodigt ock att en eller annan vart lemlästad.
Icke alltid var striden blott till lust. Gammalt groll, begär
att hämnas för lidet nederlag eller för att grannsocknespojkarna
stört ett fästligt lag, ett bröllop . eller ett dansnöje, dit de
objudne trängt in, var väl ofta en kärkommen anledning till
slagsmålet. Ty hälsingen älskade att slåss, det låg i hans
lynne, ock det gör så ännu.
Mera betydande var orsaken till den strid, som i början
av året 1735 utkämpades mellan Ilsbo ock Rogsta socknar.
Ilsbo var annex till Rogsta. Dock ävlades Rogstaborna att
1)

Förut tryckt i Vårt land, veckouppl. 1891, nr 11 A.

16

ENGELKE, HÄLSINGESÄGNER.

VII. 10

ha även kaplanen boende i sin socken. Ilsborna fordrade, att
han skulle flytta till dem, som skäligt var, då ju kyrkoherden
bodde i Rogsta. Då nu inga ord ock övertalningar jälpte,
stämde Ilsborna Rogstaborna sig till mötes å Sanna hed i Tuna
socken.
På sagd dag ock timme voro de ock på platsen. De båda
partierna lägrade sig mitt emot varandra. Först togo de fram
sina matsäckar ock åto ock drucko i skämtan ock glam.
Sedan detta var undangjort, uppstod den vålkesta bonden
i Ilsbo, åskade ljud ock sade:
»Vi Ilsbo sockenmän fråga er Rogstabor, om I nu åren
betänkta att godvilligt släppa kaplanen ifrån er?»
»Ne-ej» skränade Rogstaborna med en mun.
»Så må vi då i Guds namn rivas om honom», sade Ilsbotalmannen.
Nu knöto alla nävarna ock hötte åt varandra. Var ock
en gjorde ett kraftigt hopp, där han stod, stampade ock skrek
»hej — tjo !»
Därefter rusade de mot varandra i kort språng under
hånande tillmälen. Var ock en fann sin motkämpe, ock så
dunkade de på varandra i sitt anletes svett ock av järtans
fröjd. De som slogos, hade nu ej tid att gläfsa. Detta gjorde
de kringstående, allt vad de förmådde. De stridande voro i
en böljande massa, som gick upp ock ner, fram ock åter. Till
sist började Rogstaborna att förlora mark; Ilsborna gingo härliga fram, ock segern vart deras.
Det säges, att så väl kyrkoherden som kaplanen ock
klockaren från ett gömställe åsett striden ock avundats (lem,
som voro med.
Men Ilsborna sökte upp kaplanen ock förde honom under
sång ock klingande spel till Ilsbo, ock där vart han kvar.
Martin Granlund hette han annars. Om alltsammans gjorde
de en visa, som slutar så:
Ock Martin Granlund kallades han,
han var en from ock värdiger man.
Vi togo honom från Rogsta ut,
ock så vart denna visan slut.
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8. Kvällsprat i stugan.
När vi om vinterkvällarna sutto där i storstugan ock
spunno ock drängarna slöjdade borta vid spisen, däri brasan
sprakade ock lyste upp i varenda vrå, då sjöngo vi de gamla
farsvisorna från vallskogen, ibland också någon nygjord visa,
eller någon vi lärt av glittergubben.
Glittergubben gick från socken till socken, från by till by
med sina visor ock sagor ock sin låda med knappar, nålar,
silkesband ock spännen. När han kom ock bredde ut sina
varor, finge spinnrockarna vila, ock vi skyndade alla fram
att se på grannlåten. Men första dagen vart ingen handel av,
utan han läste igän lådan, sedan han övertygat sig, att alla
sett vad han hade med sig, ock det hade man nu att tänka
på till dagen efter. Så kom fiolen fram, ock han spelade den
nya visan, som han sjöng i .näston. Snart sjöngo vi med, ock
innan kvälldags kunde vi alla visan. Den hördes sedan, en
tid långt, dagligen i ladugård, på vedbacken, i stall ock i
stuga.
Drängarna köpte sagor, som de lärde sig utantill ock sedan
berättade.
Ibland kom gamla valljäntan, Stolt-Karin. Hon satte sig
på pallen mittpå golvet, drog upp knäna, knäppte ihop händerna
om dem, vaggade fram ock åter ock talade om sin ungdomstid.
»Ja, ni vill veta, hur vi hade det», sade hon. »Vad kan det
nytta er? Nu är en annan tid. Men det minns jag, att det kom
solsken efter rägn, ock vår, efter vinter, då som nu. Det slog
aldrig fel. Men i mycket var det olika. På den tiden brukade
de lotta bort tjänstfolket». Ock så berättade hon, hur det
gick till. Fjorton dagar före Olofsmässan hölls sockenstämma,
ock då skulle länsmannen vara till hands att teckna upp alla
husbönder, som behövde tjänstejon, ock alla jon, manliga ock
kvinnliga, vuxna ock halvvuxna, som voro lediga till årstjänst.
De som legdes av föräldrarna, togos undan, men för vart ock
ett av de övriga jonen skrevs en lottsedel med dess namn ock
Sv. landsm. VII. 10.
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hemvist. Så skedde den stora lottningen. Länsmannen satte
sig vid övre ändan av bordet i socknestugan, ock framför
honom ställdes korgen med lottsedlarna. Han läste nu upp
böndernas namn efter mantalsförteckningarna, ock för vart
namn drog ett barn med förbundna ögon en lott ur korgen.
Husbondens ock lottsedelns namn antecknades bredvid varandra ock förkunnades högt. Den som sålunda blivit lottad
till en husbonde, skulle utan prut träda i tjänsten vid Mickelsmässan. Tjänarne hade då för det mästa bra. Sällan hade
någon skäl till klagan, ock ingen klagade häller. Men man,
hade, förstås, sina önskningar ock sin längtan. Man ville
bällre till den ene än till den andre för kamratskapets — eller
för vännens skull, ty en vän hade man ju alltid. Man ville
hällre till den ena byn än den andra. Därföre stod man där,
om man nu kunde få vara med vid lottningen, med klappande
järta, till dess man hörde sitt namn ropas upp, ock hade ens
hopp då alldeles slagit fel, höll man tårarna tillbaka ock sökte
att se glad ut ändå.
»Hade ungdomen roligare på er tid än nu?» kunde vi
fråga; ock det hade den då visst, enligt Karins mening. Då
gingo de i rockstuga byarna emellan. Alla jäntorna i byn
drogo med sina spinnrockar .de långa vägarna till avlägse byar
under lustigt vägaglam. Ibland följde pojkarna med ett stycke
på vägen. Man gick så tidigt på morgonen, att man hann
tillbaka till sysslorna.
Natten till var söndag eller bälg samlades ungdomen till
lekstuga, men efter en sådan genomvakad natt kunde man ej,
med nog andakt bevista gudstjänsten, ock därför blevo lekstugorna till sist av överheten förbjudna. Utan skulle nu ungdomen varje söndagseftermiddag klockan 6 samlas på något
bestämt ställe inom byn att på anständigt ock lovligt sätt roa,
sig; om sommaren till kl. 9 ock om vintern till kl. 8. Men
då skulle de i säng, var ock en hos sitt. Så vart det i alla
fall inte. Man gav sig nu som förr god tid, ock ingen sade
något därom, endast man skötte sina sysslor.
»I kyrkan måste vi, antingen vi ville eller ej. Men vi ville
det för det mästa. Det var mera fromhet ock tro då än
nu», sade Stolt-Karin, »fast man inte sprang i stugorna ock
hörde på kolportörer, som inte mera veta än en själv. Men
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vart inte människorna saliga på den tiden också, mån tro?
Jo, det vart de, ock det med besked ändå.»
»Nu tror folket på ingenting, varken på skogsrå eller sjörå,
lövjerskor, tomtegubbar ock mera sådant, som det stod i min
katekes, att man inte fick ha något sällskap med. Men att
inbilla en gammal slwgjänta, att inte sådant finns till, det går
inte, även om vi inte hade Guds ord på det».
Stolt-Karin hade själv sett skogsfrun sitta ock gunga på en
tallgren. Hon hade hört sjörået plaska vid stranden ock småfolket pyssla i fäbodstugan. Men det underligaste av allt var
dock det, som hon ock Tall-Brita sågo i sockenkyrkan, det
året de gingo ock läste för prästen.
De hade, midsornmarsdagen, då de skulle kläda kyrkan,
kommit så tidigt, att intet av de andra barnen var där. Då
hade Tall-Brita klättrat upp på muren, hållit sig fast i fönsterbläcket ock tittat in i kyrkan, ock då hade bon förskräckt
ropat till Karin: »Å jemini, hela kyrkan är full med folk».
Karin också upp, ock det var sant, som Brita sagt. I alla
bänkar sutto människor, ock många stodo också på gången.
Framför altaret stod den prästen, som var avmålad i sakristian
med långt grått hår, som låg i lockar, ock stora vita prästkragar. De kände så väl igän honom, för de läste ju i sakristian, ock var de än sutto, följde han dem med ögonen, ock
så måste de se på honom igän. Bok hade han i ena handen
ock räckte ut den andra mot . folket. Men inte ett ljud hördes.
Längst nere vid stora ingången stodo många sockenbor, som
de kände ock som ännu levde: Pär Larsson i Bärga, som
höll sin lilla stinta på armen, gamle Kamrern, som bodde där
i socknen, ock flere andra. Men hösten det året vart en sjuklig tid, ock alla de, som de båda lässtintorna sett i kyrkan,
de dogo innan årets slut — »öck det är dagsens sanning».
Karins far hade varit soldat, ock hon plågade tala om, bur
högt i heder soldaterna på hans tid stodo inom socknen. Men
så hade också många av dem blött för fäderneslandet. Soldaten hade gästning på roten ock fick därunder ej anmodas
om den minsta tjänst. En gång kom moran med en stor vedbörda ock sade utanföre: »Täpp opp döra»! »D'ä ingen ann
än gästsoldaten inne», svarades inifrån. Ock så måste moran
lägga ned bördan ock själv öppna dörren. Det anstod ej gäst-
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soldaten att göra det, ock moran kunde ej häller begära det,
förstås. Nej han endast åt ock drack, vräkte sig dess emellan
på bänken ock sträckte benen, så långt han räckte, utåt golvet,
rökte ock rapade.
Det är nu fämtiosäx år, sedan Stolt-Karin mätt av levande,
lade sitt huvud till ro för den eviga vilan. Glittergubben hade
dött långt förut. Ock nu är åter en annan tid.
Men den välsignade våren är åter här ock vintern är förgången.
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