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III. BARBRO BAN2RS VISBOK.

UPSALA 1889
AKADEMISKA DOKTRYCKERIET
RRV. BERLING.

Barbro Margretha Ban&s visbok tillhör Herr Grefve Axel
Mörner och förvaras på egendomen Espelunda. Boken, som
har ett vanligt kvartformat, är bunden i svart skinn och innehåller 221 blad, af hvilka skrifvaren dock endast användt bl.
2-33; visboken kan således sägas blott vara påbörjad. Stilen
är en prydlig och lättläst skönskrift. Skilnaden mellan stora
och små bokstäfver är dock föga utpräglad, hvarför vi vid
deras återgifvande stundom torde hafva misstagit oss. På permens innersida står namnet Barbro Margretha Baner.
Denna adelsdam, bvilken troligen både ägt boken och
afskrifvit de där införda visorna, var dotter af Axel Gustafsson
Bal:1ér och dennes andra fru Ebba Brahe. Hon föddes enligt
Anrep den 5 maj 1634 och gifte sig 1657 med Friherre (sedermera Grefve) Göran Gyllenstjerna. Då hon i denna bok tecknar sig med sitt eget och ej med sin mans familjenamn, förefaller det, som om visorna skrifvits före giftermålet. Detta
antagande vederlägges dock af visan 2. Denna måste nämligen vara författad mellan 2 april 1658, då utskottsmötet i
Göteborg började, och utbrottet af det nya kriget med Danmark i augusti 1658. Möjligen var boken ämnad att användas
1657, då den tjugutreåriga ägarinnan införde sitt namn å
permens insida, men af en eller annan anledning kom den
ej till bruk förr än något af de följande åren.
Äfven vid korrekturläsningen af denna visbok hafva vi
haft att glädja oss åt Docenten Lundells värksamma biträde.
För den beredvillighet, med hvilken Herr Grefve Axel
Mörner stält visboken till utgifvarnas förfogande, bedja dessa
få hembära honom sin tacksägelse.
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"Ilie Hjältar the Liggia Slagne,
ii Så widt om Swäriges Landh,
Alt sedan her Såne Fålkwarsson
bordt Tog det Lillie wan,
der liggia the hieltar slagne.

Ther war stoor Ynka I Swerige,
1 och Hjältarna wore wreda,
Alt sedan The herrar af Fålkungars Äth,
The bruto Wreta Kloster neder
der Liggia the hieltar slagne.

konung Magnus han Bödde I Swerige
il han war både ryk och kååt,
Så skiöna tå Åtte han dåttrar Twå,
The fägersta man medh ögon sågh,
der liggia the hieltar slagne.
23
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Vonung Magnus Låter en Herredagh hålla
.11 och the rådde Alla så,
Ståldt Elin skulle i Wreta Kloster,
och Ståldt Carin för Landet Ståå,
der Liggia the hieltar slagne.

[2]

Stålt Elin Skulle I Wreta Kloster,

Att blifwa der några Åhr,
sedan skulle hon hafwa Kungen af Spanien,
medh alt det han äga fåår,
der Liggia the hieltar slagne.

Det war Her Sone Falkwarson,
han talar till broder her Knut,
wele wy Ryda till wreta Kloster,
och taga Ståldt Elin ther Vth,
der Liggia the hieltar slagne.

Draga wy- oss till wreta Kloster,
_V och winna wy den möö,
får det konung Magnus hennes fader weta,
för hennes skuldh måste wy döö,
der Liggia the hieltar Slagne.

Thet war och the ädla Härrar
och bodo the sadla sina hestar,
wele wy rida till Vpsala,
Konung Magnus hemma ath giesta,
der Liggia The hieltar Slagne.

7

BARBRO BANKRS VISBOK.

The Herrar the Redo till Vpsala,
1 på Slåttet tå monde the giästa,
The frågade fast effter konunng Magnus,
thet war icke för hans besta,
der Liggia The hieltar Slagne.

Inkom • och den Liten hofdreng,

eJ war Klädd J Kiortelen grå,

Konung Magnus han ligger i Höga Lofft,
alt i så lång en Trå,
der liggia the hieltar Slagne.

Vungh det war Ryka Magnus,
dödde Then samma Natt,
Så brådt tå blefwe, the Tyender
The Ädla herrar sagt,
der Liggia the hieltar slagne.

Thet war Her Sohne Falkwarsson,
1 han lätt sin gångare Springa,
så gierna gifwer iag vth penningar
alt för hans Siähl att Ringa,
der liggia the hieltar slagne.
13.

Thet war Her Sone Falkwarsson,
1 Han talar Till sin broder her Knut,
nu wele wy Ryda till Wreta klöster
och taga Stålt Elin der Vth,
der Liggia the hieltar slagne,
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8

Draga w5r oss till wreta Klöster,
1/ och winna wy den wyff,
weta må tu min broder her Knut
den lungfru skall blifwa min,
der Liggia the hieltar slagne.

Qtålt Elin hon drömde en dröm om. Natt
U i sängen der hon Låg,
Arla om naårgonen hon waknade,
hon sade sin moster der af,
der Liggia the hieltar slagne.

-lagh

drömbde att min fadhers Falkar,
The för Ostan flugo,
iag fruchtar iag får sårg Vtj min bröst
det gåår mig sällan Vthur hugen;
der Liggia the hieltar slagne.

[5]

I

agh drömbde att min fadhers i Falkar,
The wore ey flere än Tree,
The flugo öfwer wårt klöster taak,
så ynkelig Lågo2 the,
der Liggia the hieltar slagne.

I

agh drömbde alt om den willande Örn
och så den willande Gam,
the begynte sig een Träta emillan
och flugo Vtj min fampn,
der Liggia dec hieltar Slagne.

Hdskr. fådhers.
dskr. snarast låga.

9
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19.
ett war och den Abbedissan.
DD hon skulle den drömmen Vtlityda,
Thet är the herrar af kilkungars' äth,
dhe willia om tig Strida,
der liggia dee hieltar slagne.

firömbde tigh att tin Fadhers Falkar,
The wore ey flere än tree,
det är her Sone folkwarsson,
han giör tig både ångest och wee
der Liggia the bieltar slagne.

[6]
römbde tigh om den willande Öm,
D och så then willande Gam,
det blir her Sohne folkwarsson,
han giör tig både ångest och harm
der liggia dhe hieltar slagne.

Qiu

gångor tå Rede the ädla Herrar
Klosteret Rundt om kring,
Och mitt opå den Klostermur
der bruto the herrar sig Jn,
der Liggia the hieltar slagne.

acknadhe och den Abbedissan
Sängen ther hon Låg,
hwem bryter vppå wår Klostermur
eller hwem buldrar så.
der Liggia dhe hieltar slagne.
1

) Hdskr.

falkungars.
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24.

Nedher kom Liten Klostermöö,'
11 war klädd i kiortelen blå
Hwem. bryter Vppå wår klostermur,
eller hwem buldrar så
der Liggia dhe hieltar slagne

L7]

25

'Töre tu Liten Klöstermöö
11 alt Hwadh iag säger tig,
och hwar tå såfwer Stoldt Elin
tu dölg det intet för mig,
der liggia dhe hieltar slagne.

Thet Fluus thet är af marmorsteen,
1 och taket är täkt medh bly,
och sängen är medh silke vpredd
der Jungfrun sofwer vtj,
der liggia the hieltar slagne.

I nkom liten Klostermöö
war Kledd J Kiortelen fin,
her Knut han bryter wår Klostermur,
her Sone will her Ju,
der ligger the hieltar slagne.

han bryter wår Klåstermur
HerherKnut
Sone will her Jn,
så sleckte the Vth the stora waxliuss
som brunno för Ståldt Elin,
der Liggia the hieltar slagne.

10
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[8]

W

aknadhe Iungfrunes yngsta Riddar,
han talte till sin medbröder altså,
wele wy wåga wårt Vnga Lidf
för kära Jungfru wår,
der Liggia dee hieltar slagne.

Icke kunde the Stålt Elin,
medh goda ther Vth fåå,
för än hennes. 12. Riddare
ther döde för dören Låg,
der liggia the hieltar slagne,

Parhufwudh och medh, baran foot
tå förde The henne af döör,
aldrig hördes någonn Kungedåtter
så nkelig blifwa fördh
der Liggia the hieltar slagne.

kastade the öfwer Hennes gola Håår
SS en kappa och den war blå,
så Lyffte the henne på gångaren sin,
och förde henne åter ifrå,
der Liggia the hieltar slagne

[9]
The Redo sigh åt wägen fram,
1 och öfwer Wreta bro,
hören i Stålten Elin lilla
i Låfwen min broder eder Troo,
der liggia The hieltar slagne.
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I Tygen Her Knut Falkwarson,

1I

säyen icke så,
iag hafwer det offta till förende sworit
her Sone skulle mig aldrig få,
der liggia the hieltar slagne.

Thet war StMten Elin
i hon talte ett Ordh för sig,
får det min fader Konung Magnus weta,
han henapnas det wist för mig,
der liggia the hieltar slagne.

Thet war her Sone Falkwarson,

1

[10]

han yppade all hennes sorg,
Kung Magnus Ligger i höga Lofft
alt på förgylla båår,
der Liggia the hieltar slagne
37.

/kr thet sandt i säYen för migh,

Konungh Magnus min fadher är dödh,
så är thet ingen i werlden till
som mig hielper af min nödh,
der liggia the riddare slagne.
38.

rrhet war Her Sone Falkwarsson,
1 han fördhe henne oppå sin borg,
och det will iag försanning säya
hon lefde dagelig sig till sorg
der Liggia the hieltar slagne.

12
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The Lefde tillsamman 1. 15 . Åhr,

1

och Lefdhe the nu så,
att ingen till den andre sadhe,
medh gledie antingen ney eller Ja,
der Liggia the hieltar Slagne.

Det war alt om en Onsdagh,
Stålt Elin fick håll i sin syda.
hon badh till Gudh så Jnnerlig
ath tyden skulle snart Lyda,
der Liggia the hieltar slagne.
[11]

Stålt Elin
Dethonwar
talte till tärnor' Twå

.

i heden her Sone falkwarsson
i stugan Jn till mig gåå,
der liggia the hieltar slagne.

nkomme tå the tärnor Twå,
wore Kledd i kiortelen Rödh,
her Sone willen i till Ståldt Elin gåå,
iag fruchtar hon blifwer dödh,
der Liggia the hieltar slagne.

Inkom her Sone Falkwarsson
war kledd i Skarlakan skin.
hwy sende i mig budh så brått
iag skulle gå ifrån gäster min,
der Liggia the hieltar slagne.
') Helskr. tärnar.
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44.

I

agh Hafwer ett Sting i min sida fådt
iag hoppas att iag skall uöö,
iag tackar Gudh Fader i himmelryk
som mig Låssar af min nödh,
der liggia dhe hieltar slagne.
45.

[12]

Thet war Her Sone Falkwarsson,
1 han klappar henne widh. kind,
förlåt mig all min skuldh och bråt
aldrakiäresten min.
der Liggia the hieltar slagne.

I

agh kan eder aldrig förlåta,

p

alt för den stoora harm,
J togen min liten Tienstmöö
och Lade henne vppå eder arm,
der Liggia thee hieltar slagne,

å toge i min TiensteMöö,
och lade henne på bälstern blå,
men mig hafwen i både bannat och slagit,
och dragit mig i mit hår
der liggia the hieltar slagne.

her Sone Falkwarson,
DethanwarKlappade
henne på sin kin,
förlåt mig all min skuldh och bråt
aldrakiäreste min.
der liggia the hieltar slagne.
lidskr. tagen.

15
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[13]

Kan eder aldrig forlåta,
alt för thet stoora wee
Iagh
. 7. döttrar hafwer iag medh eder fååt
iag måtte dem aldrig see.
der liggia the hieltar slagne.

döttrar hafwer iag medh edher fädt
alt
Sju medh een så stor Möda,
The 3. Jungfrur Lefwa än,
tbc. 4. äre döda,
der liggia Thee hieltar slagne.

tå blef den wäggen
medh skiönt silke beredd,
SåaltTåsnart
blefWe the ädla Jungfrur
alt för sin moder Ledd,
der liggia the hieltar slagne.

Tu war wälkommen Ståldt Carin,
1 och äldsta dåtter wår,
Tu war wälkommen Ståldt Cirstin
kungens i Spanien wäna Gemål,
der liggia the hieltar slagne
[14]
Tu war wälkommen Ståldt Adelin,
.1 och yngsta dåtter min,
giff tu tig i Kloster Jn,
och bedh gådt för K: moder tin,
der Ligger hielten slagen.
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Hör tu Ståldt Carin,
11 tu iydh tin Moders Ordh,
tu Låfwa tig aldrig Magnus Benedidson
han blifwer tig aldrig godh,
der Ligger hielten slagen.

war Stålten Carin
Thet
Hon swaradhe sin moder så,
det kan Gudh willia iag Lefwer
så lenge iag seer huru mig will gåå,
der Liggia the hieltar slagne.

Stålten Elin
swarade henne så snart,
Dethonwar

det will iag försanning säya
tu brår på tin faders art,
der liggia the hieltar slagne.

[15]

57.
Thet war Stålt
1 Hon swarar uppå sin sann,
intet gifwer iag mig i Klöster
iag tager mig fast heller een man,
der Liggia the hieltar slagne.
58.
het war Stålt Elin,

T, Hon wredh sina hender i harm
må iag icke blifwa hördh
ett ordh Vthaf mit egit barn,
der liggia the hieltar slagne.

16
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Thet war Stålten Adelin,
1 och henne ran tårar på kin,
iag gifwer mig gierna i kloster
effter eder willia K. moder min,
der liggia the hieltar slagne.

Tagh blef i Kloster gifwen
eJ alt medh en silkes särk

der Vth tå blef iag tagen
medh een stoor hiertans werk,
der Liggia the hieltar slagne.
[16]

war Her Sone Falkwarson,
han klappade henne på kin,
Detförlåt
mig all min skuldh och bråt
aldrakiereste min
der Liggia dhe hieltar slagne.

förlåt mig all min Skuldh och brådt,
1.aldrakiäreste mini,
och allt det ing bafwer giort eder emot,
så skall iag nu till Rom at gå,
alt medh min bara foot2,
der Liggia de hieltar slagne.

1 Eder till Rom

G och så till Jerusalem

förgiäter icke mina 12. Riddare
förgiäter icke them,
der Liggia dhe hieltar slagne.
Dessa två ord genom misstag hitförda från föreg. strof.
Hdskr. möjligen fodt.
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64.

Fram tå Stego the. 3. Jungfruer
T och them Ratt tårar på kin,
så flydde the sin fader wändskap
Vthaf kär moder sin,
der Liggia the hieltar slagne.
65.

[17]

I

Läggen nu af eder Skarlakan Skin
i sliten wäll Kappan blå,
J tagen nu eder een Riddaredåtter,
een kungedåtter i aldrig mer få,
der Liggia the hieltar slagne.
P

net

war Stålten Elin,

wände sigh till wäggen så bråt,
det will iag försanning säya
bon dödde tben samma Natt
der Liggia the hieltar slagne.

Sone Falkwarson,
DethanwarlåterHer
henne ärlig begrafwa,
- så lätt han hennes kista beslå
alt medh förgylta bokstafwer,
der Liggia dhe hieltar slagne.

19
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2.
Konung Carls Wijsa Siunges efter 011e Strångesons
Melodij.

[18]

onung Carel han Råder 1 S wealundh.
Ii. och Låter sina hofmän Vthryda.
Medh Glimmande hielmar margelundh
dhe Skulle moot Hedukar Strida
I Ryden medh mig Om een Affton.

Carl han Rider på en Apelgrå häst
hans Kiämpare dee äro så Raske.
Konung
honom tiente wäll både håfmän och Präst
medh gyllene harnisk han braskar
1 Ryden medh mig Om een Affton.

1 Skepen sättia In.
Dhe sigh
Medh silkes flaggor och bulsanor
Så foro dhe Öfwer medh een godh windh
dhet Ruskar vnder hiällmar och Ahner
I Ryden medh mig om een Affton.

L19.1
phe Läggia till wedh Pomerska Strandh.
Snöde Ammiraler och wige båtzmän
Konung Carl han ryder då först på Landh
Medh så månge Tusendh käcke hofmän
1 Ryden medh mig om een Affton.
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sigh för Warsehow Fram.
Dhe Ityda
der dundrar Vnder berg och dahlar
dhe Söfwa så mången Tapper man
Så ath bloden i wixelen Sqwalar
1 Ryden medh mig Om een affton.

Der Falla 'fortare och Swarta Cossaker.
.11.1

medh Kograr och weil Spente bogar
der falla Massover och snöde Polacker
der falla både höga och Låga
1 Ryden medh mig Om een Affton.
7.

[20]

K

onung Camir rymmer af Landet Vth
bar äre Starka Giester lnkompne
Och får iag intet hielp af Sancte Knut
Jag mister både Ryket och Croonan
1 ryden medh mig Om een Affton.

Pösa och Swälla dhe Öy-ar wedh Bellt.
och ruska sig som dhe mest förmåå
Dher
dee willia nu reesa moot Swerige i feldt,
Konung Carl han war nu Långt der ifrå
I ryden medh mig Om een Affton.

Vonung Carl han Kastar sin Häst omkring
ii min dråttning och ryke will iag då frya,
Och ryder så der medh ä.th Jutelandh Jnn,
medh Tyotusendh på hwar sydha,
1 Ryden medh mig Om een affton,
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hästar dhe Trafwa så Högdt.
DhedetSwenskas
bäfwar både danska och Jutar
Fredrichz Vdd som war så weil bygdt
för blinckande swerdet han Lutar.
I ryden medh mig om een Affton.

Carl han rider på Fien
Konung
Starke Strömmen han frysser

In.

danske hoffmän få eet annat sinn
Deres blodh både Kållnar och ryser
I Ryden medh mig om een Affton.

Brusande Siöö och Wällande Haff.
Dhenmåste
nu wara broo och bryygia
her kommer Sweea Konung Carl Gustaff
han achtar på Seelandh ath byggia
I Ryden medh mig om een Affton.
[22]

Carl han skiner medh glimmande glaff
Konung
hans Kiempare äro så boldhe
det darrar Selandh och Kiöpenhambns Stadh
dhe äro nu i Swenskas wålde
I ryden medh mig om een Affton.

Vonung Carl han wänder sin häst omkringh
1_1 een wäldoger herre Öfwer alla.
Och får iag Hallandh, Skåhne och Bleking
Jag låter min wrede snart falla.
I Ryden medh mig om een Affton.
24
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15.

D

he Ährlige Biskoper af Trånhein och Lundh.
medh Bornhollms öyar dhe wäna
Baahuss Lähn och i samma Stundh
Ewiglig dhe swärige nu Tjäna
I ryden medh mig om een Affton.
16.

[23]

K

onung Carl han sitter I Giöteborgh.

K

onung Carl och hans Ädhle Män.

sin Kiäreste dråttning widh handen
För Öyarna bär han ingen sårg
han råder Öfwer fasta landet.
I ryden medh mig om een Affton.

sampt Präster borgare och bönder
dhe gledia sig nu hwar och een
Gudh låte dhem sin Nådh aldrig sönia
1 Ryden medh mig om een Affton.

Tack hafwe Konung Carl den högh Ädla herre
1 sampt hans Kiempar och trogne män
Sweriges Ryke det blifwer nu Större,
och' råder öfwer Östrasiö och nårska Landen
I Ryden medh mig om een Affton.
19.

[24]

L

andh och Riga dhet Står sigh wähl
fast Ryssen är myket gahlen.
Ester och finnar medh Swenske håffmän
dbe Styra honom dicht Vthi sadelen
I Ryden medh mig om een Affton.
Hdekr. för och med orätt till föregående rad.
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20.

Cludh hielpe Konung Carl och Swerige medh.
hans Edla Ryken och Wäna
Gudh gifwe oss nådh och een godh fredh
att wy kunde honom räth dyrkia och tjäna
I Ryden medh mig om een Affton.
Ändha.

WYsa kan Siungas
Denne
Effter, fölliande sätt
Vnder Nestföreshrefnes Melody
som wedh slutet så Lyder rätt,
der Liggia the hieltar slagne.

[25]
Byskoph Waldmar Sönner,
Detdeewar
wore Twå Rosenne blommor,
så skulle dhe sig till danmark fahra,
och winna bådhe heeder och fromma',
Så wunno dee sin fadher Vthaf sina Boyor,

kskoph Waldmar Sönner,
Detdeewar
wille till dammark gånga
och ginge dee sig den wägen så Lång
att Lösa sin fader Vthaf sin wånda
så wunno dhe sin fader Vthaf sina boyor
') Tidskr. foromma.
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3.

sigh at wägen fram.
Ginge
Vi Allt till den siöde Strande,
och hörer tu nu du fergekarl
du förr oss till danmarkz Lande,
Så wunno dhe sin Fadher Vthaf sina boyor
[26]

4.

eh hörer tu nu du Färgekarl,

hwadh wy bedie om
OO dualltgiff
nu oss det waldmar Grå

för Sametz Kleder Wår
Så wunno dee sin fader Vthaf sina boyor

Li inge the Sigh till Börtingens Borgh.
U och än till Börtingens By,
dhe frågade sig så Lönneligh
hwadh Torn deres Fader satt fången Vtj
Så wunno dee sin fader Vthaf sina Boyor

-Mär som dee komme till det höga Slådt.

11 och i then samma By,
finge dhe Spöria hwar deres fadher war,
och hwadh Torn han satt fången Vthj,
Så wunno dhe sin fader Vthaf sina boyor.
[27]

7.

war danske drånningen.
hon Vth genom fönsteret Sågh,
Dhet
hwadan då är det fremmende fålk
som gånger sig der Vthe medh ÅÅ.
så wunno dee sin fader Vthaf sina boyor

24
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fihet war By-skoph Waldmar Sönner.
dhe swarade drånningen såå,
wy äre kompne af fremmende Lande
och äre fyskiare Sönner Twå
så vunno dhe sin fader Vthaf sina boyor

D

het war danske drånningen.
och hon oppå dem sågh,
det i sitya eder fiskiare Sönner at wara
det Liuga i eder Vppå,
Så Wunno dec sin fader Vthaf sina boyor
[281

I danske drånningh,
.11
II son) är både rnechtig och Ryker
Låfwen i oss fathige fiskiare Sönner
att fiskia Vtj edra dyker,
Så wunno dec sin fader Vthaf sina boyor

het I Begiären att Fy-skia

medb achten i mig ath swika
D der
I åren wist Biskop Waldmars sönner
och åren honom så Lyke
Så wunno dec sin fader Vthaf sina boyor

W5.7-

åren twå Fattige FYskiare Sönner.

det synes oppä wära Kleder
och hören I danske drånningen
I mågen oss 'icke så heda.
Så wunno dhe sin fader Vthaf sina boyor
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13.

[29]
II
A

hr thet sandt I Sägen För migh.

_Ä_ J welen mig icke Swyka
iag gifwer eder Låff och fryheet
alt Vtj detta mith Ryke
Så wunno dee sin fader Vthaf sina boyor

Så toge dhe af sigh sine Fyskiare Klädher.
dee Låto dem på Jorden Liggia,
och togo thee sig Skafftafwel och Tärning af guldh
och satte sig neder ath Leeka,
Så wunno dee sin fader Vthaf sina boyor

het war danske dråningen,

Kledt Vtj Scharlakan Rödh
D war
fick hon see Terningen och Skafftafwel Speel
Det war af gullet Rödh,
Så wunno de sin Fadher Vthaf sina boyor.
[30]

16.

Ewadh ähren I för FYskiare
iag fruchtar i ären icke huld
J hafwen Skafftafwel och Tärningar
dhe äre Vthaf Röda Guld,
Så wunno dee sin Fader Vthaf sina boyor
17.

het är och icke det rödha Guldh.
Endoch eder tycker Såå.
det är den klara messing
och Solen Skyner der Vppå.
Så wunno dee sin Fadher Vthaf sina boyor

27

BARBRO BANKRS VISBOK.

359

fihet war alt om en Söndagz Morgon.
dhee sungo messan så Lenge.
dhe ginge sig till Smedian
och ländte både hammar och Tänger,
Så wunno the sin fader Vthaf sina boyor.
!311

nhe

Stöte och the Brute,

och arbetade så Swåra
Aren i her Jnne byskop Waldmar
och hafwen i någon förmågo.
Så wunno dhe sin fader Vthaf sina boyor

wem är den som nu Klappar.

II eller hwem är den murarna bryter
H
her hafwer jag Legat i Fempton Åhr
och aldrig hördt sådana Gnyer.
Så wunno dec sin Fadher Vthaf sina boyor

Hören 1 Byskoph Waldemar.
11 det är edra sönner båda
wy äre kompna af Sweriges Landh
att hielpa eder af Järn och boyor.
Så wanno dhe sin Fader Vthaf sina boyor.
[321

är hafwer iagh Legat 1 Fempton Åhr

som een fattig fånge
FJ allt
och hören i mine Käre Sönner

iag förmå nu intet Gånga.
Så wunno de sin fader Vthaf sina boyor

360

1500- 0011 I600-TALENS VISBÖCKER.

war BYskoph Waldmar Sönner
Dhet
The satte sin fader på förgyltan Stool
Buru dee honom så sachtelig,
alt Vtj den Gröna Skough,
Så wunno dee sin fader Vthaf sina bojor

Rum

-

[33]

the honom Så Saehteligh.
igenom then Gröna ängen
fingo the höra the hestars Gny
Tee töfwade icke Lenge
Så wunno the sin fader Vthaf sina boyor
25.

Hören I nu mine Käre Sönner.
Il J låten mig på Jorden Liggia
Rädden i nu edert Vnga Lyff
och Vthaf Skougen bårdt rymmen
Så wunno dee sin Fader Vthaf sina boyor

Hören nu I wår Käre Fadher.
11.
hafwe hulpit eder Vthaf bojor
och det skall aldrig till Swerige Spörias
wy gånge eder if'rå handa
Så wunno dee sin Fader Vthaf sina boyor

fihet war BYskoph Waldmars Sönner.
The woro twå Riddare så Starke
Femp så wore the Vthaf drånningens Håffmän
The slogo dem alla till marke
Så wunno dee sin Fader Vthaf sina boyor

28
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[34]

1Ju Liggia drånninges håfmän döda
fl och neder fallen Af hest,
wy sättie wår Fadher på Gångaren Grå
han tiänar och honom best
Så wunno dec sin Fader Vthaf sina boyor

fihet

war BYskoph Waldemar.

han war så myket gladh,
så rede dec så Lustelig,
alt till den Färigestadh.
Så wunno dec sin Fadher Vthaf sina boyor

Qå gofwe dhe den Fergiekarl.
Sölfwer och guldh på handen
så förde han dem Vthöfwer det Sundh
och heem till sweriges Landen
Så wunno dec sin Fadher Vthaf sina boyor.
[35]

war kskoph Waldmars Sönner.
Dec Lyffte oppå sin hath,
Dhet
•
Och hörer du nu tu Färigekarl
du säg danske dråningen så myken Otack.
Så wunno dec sin fader Vthaf sina boyor

Sägh nu danske drånningen.
bådhe Laster och Skam
den Spoth hon hafwer wår Fader giordt
den welei wy hempnas på danmarkz Landh
Så wunno dee sin Fader Vthaf sina boyor
1

) Hdekr. möjligen

wel.
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33.

het war glädie och my-ken Frögdh

helsande mera Gamman
D och
Fader och sönner dec wore heem Kompne

så wydt Vthaf Frernmande Lande.
Så wunno dec sin Fader Vthaf sina bojor
[36]

34.

hafwer BYskoph Waldmar.
förwunnit all ångest och qwida
och Leffwer han så gladelig,
medh sine Sönner så ryka
Så wunno dec sin fadher Vthaf sina boyor
Ändhe;

Primus han war en Konungh Boldh.
I Både Landh och Ryke hade han i Woldh
wäll op i Roser om i welen Pariss föllia

Vähm Sönner hade han bådhe Starke och Raske.
l' J blandh dem alle war Parriss myket Karsk.
wäll op i Roser om i welen Parriss föllia,

Hörer min Sohn Parriss hwadh iagh säger tigh.
Till Greekelandh skall tu Reesa ner
Weil op i Roser om i welen Parriss föllia
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4.

[37]

Greeker togo wår Syster Bordt.

he

gjorde dee oss till håån och Spoth
D det
wäll op i roser om i welen Parriss föllia,

%Tthi lYka måtto du bethala dhem.
Dheres däygeligste qwinna för till oss heem.
wäll op i roser om i welen Parriss föllia.

Lifter dee Ordh drager Parriss åstadh.

-

.1j medh Tiugu Skeep Öfwer det wilda haff.
wäll op i roser om i welen Parriss föllia,

När som dee komme sigh mitt oppå haaf.
Ii och der mötte Konung Melauus dhem.
Weil op i roser om i welen Pariss föllia

Ikr

honom wiste Parriss inthet aff".

_n_ Ty

lett han sina Skeep för Segel gåå
weil op i roser om i welen parriss föllia.
[38]

he ladhe sina Skeeph på hwitan Sandh.

det war Parriss tråder först oppå Landh,
D och
wäll op i roser om i welen parriss föllia

prådt kom buden för dråning Helena Bordh.
V Af Parris hörde hon så mången Ståldtz ordh.
weil opp i roser om i welen Parris föllia.
') Senare tillskrifvet på den plats, som ursprungligen afsetts för stor
initial.
2) IT senare tillskrifvet.
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Parris Stiger vppå högan Luftz Broo.
IL han låter sina bestar Thämia op fordt
wäll op i roser om i welen Parris föllia

Frligen gånger dråning Helena 1 KYrkian Ihn.
Ii och der Stod!) Parris, som Sohlen hoon Skeen
wäll op i roser om i welen Parris föllia.

kommo till hopa the deYgelige Tuu
Skiöna tinss icke i werlden
SåSåwäll
op i roser om i welen Parris föllia.
[39]

14.
ch icke hafwer iagh i werlden någon Sorgh.

i welen föllia mig till Trogen borgh.
O Om
weil op i roser om i welen parris föllia

ch Råden I migh till Troghe Landh.

i blifwa min Käre mann
O Såweilskolle
op i roser om i welen parris föllia,

är dagen war Framleden och natten gjordes mörk.
Så Stulo dhe drånning heelena bårdt
weil op i roser om i welen Parris föllia.

prådt Kom Konung Melanus medh sine Skeeph.
1J Så snart han dec iyenderna weeta fick
wäll op i roser om i welen Parris föllia
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föll han nedher på grönnan Iordh.
och aldrig då kunde han tabla eth ordh
Så.Weil
op i roser om i welen Parris föllia.
[40]

qtraxt der efter een Liten Stundh,
Stodh Konungen Op af det sorga Rum
wäll op i roser om i welen Pariss föllia

(Ludh I Himmelen ware mitt Rådh.
U att iag rnåthe hempnas det öfwerdådh
wäll op i roser om i welen paris föllia

Skrifwer han bref till Konungen Boldh.
dee willia hempnas det Öfwerwåldh.
Såattwäll
op i Roser om i welen paris föllia,

finge dee Förstar så Storan en Sårgh.
Då.dheres däygeligste Qwinna war i Troge Borg!).
wäll op i Roser om i welen paris föllia

neh aldrigh hade dhe en sådan qwinna Sedt.
myket mindre af någon så Skiön säyga weet
Weil op i roser om i welen Parris föllia.
[41]

Greeker dhe Lade sine Skeph Ifrån Landh.
TheEttussen
Twåhundrede och Tiugu försann
weil op i Roser om i welen Pariss föllia
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he Ladhe sine Skeeph För Troge Stadh.

af Priarnuss blef intet Gladh
D der
weil op i roser om i welen Pariss föllia

he Lågo derförre I Ty-o Åhr.

wancka så många dödeliga Såår
D det
Weil op i roser om i welen paris föllia,

Ä är som the Fingo ther ingen macht,
ath wyka aff hadhe dee i acht,
weil op i roser om i welen partis föllia

ellfunno dhe på ett Skalka Seedh.
Thee giorde een hest af trä och weedh
weil op i roser om i welen parris föllia.
, 29.

[42]

Hästen af Träa Kon stelig giordhe dhe Såå.
Ettusendh man Vthj honom Lågh.
weil op i roser Om i welen parris föllia

-Rrådt

1J

Kommo buden för Priamus Bordh.

Eder Skencker dee Greker een hest så Stoor.
Well op i roser om i welen parris föllia

Hästen Skenekte dhe bådhe .Stoor och Ryk.
11 Aldrig war han Skiönare i Troge by.
weil op i roser om i welen parris föllia
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Till
1

Y

K lostre I Staden hafwa de honom Skenckt
att dhe icke i Siöön skulle blifwa fördrenkt,
weil op i roser om i welen parris föllia.

pstiger Konung Priamus från Bredhe Bordh.
han wille den hesten Skodha fordt
Weil op i roser om i welen parris föllia
[43]

Troghe-Stadh Vth medh honom gick.
1 så snart dee den besten Skodba fick,
weil op i roser om i welen parris föllia.

fihe Förde dhen Hesten vp till Trogenborgh.
det biet* dem då alla till grååt och Stoor sorg,
weil op i roser om i welen parris föllia.

n

ästen war Stoor och Porten war Trångh.
dec bruto nedh murar medh Jer,ne Stång.
Weil op i roser om i welen parris föllia.

Fördes In, I Troghe medh Bångh.
Hesten
det hördes Vthi honom så Storanen Klangh.
Weil op i roser om i welen parris förna

The drucko och gladdes then Långa Natt.
1 The meente sig hafwa fådt een så Storanen Skatt
Weil op i roser om i welen parris föllia.
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.39.

[441

omblige Lågo I Sängen ner.

och sotnblige Orka icke röra sig
S Weil
op i roser om i welen paris föllia

Tröst och modh togo de Greeker till sigh.
1 Vthur bestens back så Krupo dhe Vth
Welt op i roser om i welen parris föllia

he Thände Straxt Elden Staden så Rödh
det blef thee Trogjaner till sorg och dödh.
Weil op i roser om i welen paris föllia

D

thi Stadhen dhe andra då Straxt Kommo.
V Så snart dec Greeker det förnummo
Weil op i roser om i welen paris föllia

The Sköflade och brände Så Margelundh.
1 The Skondte hwarken Gammal eller Vng
Weil op i Roser om i welen parris föllia.
[45]

44.
elaus Fick der sin drånning Igen.
Il 1 kommen till mig min gambla och goda wänn.
....
Weil op i roser om i welen parris föllia
45.
Nu Hafwer Troghe en Ända Fådt
.11 som Ca,sandra hafwer om honom Spoodt
Weil op i roser om i welen parris föllia.
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46.

hristus I Himmelen ware wårdt Rådh.

C och beware oss alla för Öfwerdådh.

Weil op i roser om i welen parris föllia.
Ändha.

5.

Vbbe drömde en dröm om Natt.
i J sängen der han Lågh,
och arla om mårgonen han wacknade
han sade sin moder der aff,
för oräth sack och myken osanning
Så toge dhe Ebbe hans Lyff aff.
[46]

igh Tyckte att min Kappa Blåå.

M hon war mig worden swarth

och alle dee Fouglar i Skougen wore
dhe sade mig alla godh nath.
för orätt sack och myken osanning
Så toge dhe Ebbe hans Lyf Aff.

chicke skal du draga I Rosen Lundh.

O och beeta diur heller hinn

men tu skall blifwa hemma
och Tahla wedh fästemö dyn
för orätt sack och myken osanning
Så togo dhe Ebbe hans Lyff aff.
25
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Swarade Ebbe Tyckeson,

war Kledd i Kiortelen Rödh.
iag håller det för ingen Ryddare at wara,
så redder att han skall döö.
För orätt sack och rnyken osanning
Så togo dhe Ebbe hans Lid af.

war Ebbe Tyckeson.
Thet
satte på Rennaren Rödh,
Jag håller det för ingen Ridders man at wara'
som achtar dec Lösa drömmar
för oräth sack och myken osanning
Så togo dec Ebbe hans Lid af.

[47]

Thet war Ebbe TYckeson.
1 Ryder i Rosenlundh
och ter mötte honom bana banneman
som herre Gudh Laste den Stundh
för oräth sack och myken osanning
Så togo dec Ebbe hans Lyf af.

war är dn höck hwar är dyn hundh.

H hwar äre dyne Raske håfredar

hwy Ryder tu så allena
J genom dhee gröna heedh.
För orätt sack och myken osanning
Så togo dec Ebbe hans Lyf af.

war är dn Höck Hwar är dyn hundh
[48]
1)

hwar äre tyne Raske håfdrengiar
hwy ryder tu så allena
Fldskr. för att wara till föregående rad.
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igenom the gröna ängiar
för orätt sack och myken osanning
Så togo dee Ebbe hanss Lide af.

Hundh han är I Rosenlundh.
IL och byter diuur och Råå.
och somblige af mine håfmän äre på den salta flodh
och bryta den böllian Blåå.
För oräth sack och myken osanning
Så togo dee Ebbe hans Lyf aff.

lEm Hundh ähr I Rosenlundh
11 och byter diuur och hynd,

och somblige af mine , hofmän äre hemma
och achta på Fästernö min
För orätt sack och myken Osanning
Så togo dee Ebbe hans Lid af.

S och somblige höggo honom medh swärdh

omblige honnom medh Spiuten Stimgo
och det må iag försanning Seiyga 2
Den döödh war den herren aldrig wärdh.
För oräth sack och myken osanning
Så togo dee Ebbe hans Lyff af.

Togo dhe vp Ebbes Klädher.
dee wore af bloden så tung
och så låto dee löpa hans goda gångare
Allt igenom den gröna Lundh.
För orätt sack och myken osanning
Så togo dee Ebbe hans Lyff af.
hof skrifvet i rasur.
Sayga.

Hdskr.

F491
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ångaren Loop I Stallen.

G der han waar waan att Ståå

och vthe Ståår Ebbes moder
och såg hon allt der oppå.
För orätt sack och myken osanning
Så togo dee Ebbe hans Lsd af.

u d h Nådhe den digh Sadladhe.
Gudh Tröste den du baar
Gudh frögde dyn Siähl Ebbe Tyckeson
Så Rask een håfman du waar
För orätt sack och myken Osanning
Så togo dhe Ebbe hans Lyf af.
1501

15.
het war Ebbes Modher.
D war kledd i Scharlakan och hermelins Skin,
och så gåår hon i Sängstufwan
för Ståldtzen Adelin Ju.
För orätt saack och myken osanning
Så Togo dee Ebbe hans Lyf af.

Sitten här alle mine Iungfrur.
J Syn eder gierning så brådt
och her är kommit et så fremmande Lyck
Som her will hwilas J nath.
För orätt sack och myken osanning
Så togo dee Ebbe hans Lyf af,

ch dett war Stålten Adeln.

O hon blecknade i Blomekinn,

och hwadh är det för ett fremmande Lyck

40
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som icke Orkar her omkring
för oräth sack och myken osanning
Så togo dhe Ebbe hans Lyf af.

[51]

Ebbes Modher.
och henne raan tårar på kin
Swarade
det är Ebbe Skernmelson
alldrakiäreste Syster Sohnen min
För orätt sack och myken osanning
Så togo dee Ebbe hans Lyf af.

grafwen grofwe.
och somblige Waxliusen optende
Somblige
och allt satt Stålten Adelin
så swåra' effter Ebbe månde hon längta.
För orätt sack och myken osanning
Så togo dee Ebbe hans Lyf af.

ndh Nåde digh Ebbe Tekeson
Som måtte komma heem
dyn moder hon har fådt een så Storan een sårgh.
för aldrekierste Syster Sohnen sin,
För orätt sack och myken Osanning
Så togo de Ebbe hans Lid af.

[52]

Ebbes Modher.
och henne Runno Tårar på Kin
Swaradhe
Du Statt op Ståldtzen Adelin
och Kiänss wedh festemannen dyn
För orätt sack och [nyken osanning
så togo dee Ebbe hans Lyf af.
1 ) Hdskr. för så swåra till föregående rad.
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it ria war det om morgonen.
och förr än dagen giordes liuss
Tree wore dec Sahl. lyken.
I Ebbe Tykesons huuss.
För orätt sack och myken osanning
Så togo dec Ebbe hans Lyf af.

ena war Ebbe Tekeson
Dhen
och deen andra war hans moder
den tridie då war hans Fästemöö
af sorgen så blefwo thee döda.
För orätt sack och rnyken osanning
Så togo de Ebbe hans Lyf af.

Än.dha.

6.

[53]

D

1.
het war 011of Strångeson.

1.1 och så ten Vnga habor
dec tiente sig så lenge
Vtj danske Konungens håff.
Så wunno dec sina gode godtz under Rylandh
2.

sigh så Lenge.
D healt Tiente
som Twå Stalbröder Såthe
och det war ingen i werlden till
deres wändskap kunde åthskillia
Så wunno dec sine gode godtz under Rylandh
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fihe Tiente sigh så Länge
för danske konungens besta.
Begynte dec sig een Trätta
alt om begges deres goda hestar.
Så wunno dec sine gode godtz under Rylandh.

(-Ich

hörer tu Vnga habor.

wele intet Trätta
din moder bon war min gode Gummor
att hon icke sörger oss båda,
Så wunno dec sine gode godtz under Rylandh.
[54]

min Mor dyn goda Gummor.
O ochwar
säger duu det medh Skäl
ck

Gudh låte dig aldrig blifwa manssens macka
om duu icke duster medh mig,
Så wunno dec sina goda godtz under Rylandh.

ch Ingen Skal då rosa mina Stareka hender.

O för än man hafwer dem förestådt

men så raske då hafwer iag bestar
Som dunsten medh tig törss Rista
Så wunno dee sine gode godtz under Rylandh.

ria war det om Morgonen.
och för än dager giordes liuss
Så mänga då wore de sadleda bestar
alt för det duuste hunsa
Så wunno dec sine gode Godtz under Rylandh
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8.

ria war det om Morgonen.
så fagert den Lärikian sång
Vp stånder 011of Strångesson
han kleder sig för sin Sängh.
Så wunno dee sine gode godtz under Rylandh.
[55]

9.

Klädher sigh I Pantzsar
och så vthi Pantzsar fiäll
Hanoch
det war danske Konungen
han fruchte sig för honom sielf
Så wunno dee sine gode godtz under Rylandh.

Den Första Dust dhe Samman Redho.
Så gnägade habors hest.
Mången dunst då hafwer iag Rydj
iag fruchtar att denne blifwer mig och werst.
Så wunno dee sine gode Godtz under Rylandh

hen Andra Dusten dhe samman Redho.

habor Såår
D dådeebiet'
greto och sörgde dee danske fruer

dee feldte så modigan Tåår.
Så wunno dee sine gode Godtz under Rylandh.

hen Tridie Dusten dhe Samman Redho.

habor dödh
D dåhonbleff
dåna der wedh danske drånningen

och så habors Fästermöö
Så wunno dee sine gode Godtz under Rylandh.
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[56]

het war 011of Strångeson.

op naedh sin hwita handh.
D Slår
det gifwe Gudh fader i himmelryk
jag wore vppå Fremmande Landh.
Så wunno dhe sine gode godtz vnder Rylandh.

het war 011uf Strångeson.

D han talade till sin hest

mig tycker nu så vtj mitt sinn
att Skougen Skyler oss best.
Så wunno dee sine godtz vnder Rylandh.

opade Danske Konungen
It så högdt vthöfwer all sin gårdh.
och det förbiude den altzmechtige Gudh.
att tu skulle Skougen nå så.
Så wunno dee sine godtz under Rylandh.

Gifwen mig nu litet watten.
1Jag dricker det så gierna som wyn,
men aldrig kommer iag till örsalss Landh.
och Tala medh moderen min.
Så wunno dee sine gode godtz under Rylandh,

[57]

ack hafwer 011of Strångeson.

T. och han war sig intet Seen

han drog sig af Landet bårdt.
för konungen och alle hans håfmän.
Så wunno dee sine gode godtz under Rylandh
25*
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Ligger habor vnga dödher.
\uNederfallen af hest.
Oluf Strångesson är een fredlöös man
och Skougen tjänar honom best.
Så wunno dee sine gode godtz under Rylandh.

Nu Ligger vnga habor.
11 att bloden rinner honom till Dödha
Oluf Strångesson är een flychtig man
Men han kan weil tjäna sin föda
Så wunno dee sine gode godtz under Rylandh.

Ändhe,

7.
[58]

pedherstige tjänar
It

1.

I Konungz Gårdh.

Slyter han Skarlakan fordra medh Mårdh
Fruwer i Gifwen oss Orloff.

pederstige tjänar han Konungen.
IL

medh Skähl fruwer och Jungfrur Vndte honom weil
Fruwer i Gifwen oss Orloff.

pederstige Skänkte för konungen Wyn.
It

hans ögon dee Lechte på Lyten Cerstin I
Fruwer J Gifwen oss Orlof.
1)

Ce skrifvet i rasur.
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Viortande Winter sedan iagh Runer nam.
r J affton skall iag pröfwa om dee ähro san
Fruwer i gifwen oss Orlof.

li

edh den högra' handen han för konungen Skänkte,
medh den wenstra handen han dee Runnorna sende
Fruwer J Gifwen oss Orloff.

fla n kastade Runor till Liten Cerstin.

dee Stuncko Strax vnder Stålss Adelinss Skinn,
Fruwer i Gifwen oss Orloff.

SS

tålss Adelin hon Rånnade som en Blodh.
Och Rederstige han blecknade der han Stogh,
Fruwer i gifwen oss Orlåff,

p

ederstige han gånger för sin Modher att Ståå.
IL ach min käre moder i gifwen mig gådt Rådh,
Fruwer i gifwen oss Orlof.

I

agh gifwer dhe Rådhen som iagh Plägar
förr gack i Sängh och stängh din döör,
Fruwer i gifwen oss Orlof.

I

agh kastades Runor till Liten Cerstin

1 dhe Ruchko Strax vnder Stålsz adelins Skinn,
Fruwer i gifwen oss Orloff.
) Hdskr. höga.

1

2) Cc i rasur.

[59]
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11.

[60]

edher stige gånger till Buren sin,
It han wille icke låta någon till sigh,
Fruwer i gifwen oss Orlåf.

Stålsz

Adelin hon gånger för sin Foster
Modher att Ståå.

Och låfwen i mig att Spassera gåå,
Fruwer i gifwen oss Orlåf,

Uulla Låfwar iagh eder att Spassera, fahra.
r Men sielf då skolen J för edra gierningar at swara
Fruwer J Gifwen oss Orlåf,

tålsz Adelin hon Axladhe kappan Blåå.
Och så gånger hon tytt som Rederstige Lägh,
Fruwer i Gifwen oss Orlåff,

S

on klappa på döran medh fingrarna små.

op Rederstige Låter Låszerna J frånn
H StårFruwer
i Gifwen oss Orlåf.
[61]

16.

Ingen hafwer iagh Stämpna satt.
e) och ingen då Låter iag Jnn J natt,
fruwer i Gifwen oss orlåf.
17.

ch Jungfrun A xladhe kappan Blåå.

sårgelig då månde hon dädan bårdt gåå,
O SåFruwer
i gifwen oss orlåf,
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när som hon kom till Slåthe
henne der mötthe,
OOchKonungen
fruwer i gifwen oss Orlåf,

örer tu Stålsz A delin käre dåtter
hwart Liger tina wägar om affton tydh,
fruwer i gifwen oss ()Hål,

har Want Vthe medh åå.
Ochochiagh
hempta dee blåmster Stora och små.
fruwer i gifwen oss Orlåf.
[621

hempta du dem så Lenge.
OO challthwar
Vthe wedh Rederstige Sänge.
fruwer i gifwen oss orlåf.

iagh nu icke Redher stige fåå
OchSå må
skall iag mig af landet bårdt gåå,
fruwer i gifwen oss Orlåf,

kallar på små swänner Twå,
Konungen
J beden Rederstige Jun för mig gåå
fruwer i gifwen oss Orlåf.

p

ederstige Inn J genom dörran Stegh.
IL Konungen honom medh ögonen negh.
fruwer i gifwen oss orlåf.
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25.

ch hörer tu Rederstige wäll Swepter J Skinn.
OO

Hwadh hafwer tu bestella medh dåttren min,
fruwer i Gifwen oss Orlåf,
26.

[63]

swarade konungen medh Skiäll
pederstige
och intet har iag att bestella medh eder dåtter käär

IL

Fruwer i Gifwen oss Orlåf.

(A ck hörer du Rederstige wäll Swepter J Mårdh.
Jag gifwer tig Stålss Adelin dåtteren wår
fruwer i gifwen oss nu Orlof.

Tackadhe Konungen medh Skiäl.
pederstige
Jag Tager giärna Ståltz Adelin eder dåtter kiär
It

fruwer J gifwen oss Orlof.

TA het war Glädje och mYken Gamman.
Rederstige och Ståltz Adelin gofwes Tillsamman
fruwer i Gifwen Oss Orlåf.

Ändhe.
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»Pär Brahes Visbok» är en tvär oktav, bunden i pressadt pergamentsband och förvarad i det grefliga Braheska biblioteket på
Skokloster. Handskriften upptager 197 blad, af hvilka dock de
flesta äro oskrifna. På första bladet läses:
Fiducia et Spe.
Verum decus in virtute positum.
Petrus Brahe C. D.
W. I jan. A:o 1620
Giesne.
De följande sju bladen äro oskrifna. Bl. 9 v. vidtager en
samling musiknoter utan text: 9 v. på luthan & fedhlan. 10 Les
Boffons. Bergamasco. 10 v. Balletto francovis. 11 Teutscher dantz.
Nachdans. 11 v. Teutscher dans. 12 Balletto. 12 v. Corante pastorelle.
13 Wolte francovise. 13 v. Ballet°. 14 Vtaff Fortuna. 14 v. Cupido.
15 Balletto cauda. 15 v. Galiarda trio frog(?) 16 v. Balletto. 17 Puer
natus in Bethlehem. 17 v. Curante Francovis. 18 Bergamasco. 18
v. Ballo in Echo. 19 v. Curante la Muresque. 20 Pavana. 20 v.
Amor. 21 v. Teuscher dank. 22 v. Wår Gudli ähr oss en wäldig
borgh. 23 v. Phantasia. 24 v. Von himell hoch da kom ich här.
25 v. Galiarda Englese. 26 Favorite. 27 Galiarda du passameta. 27
v. Fuga. 31 v. Polensk dantz. 32. Nun korn der heyden heyland. 33
Galiarda englese. 33 v. Prffiludium. 34 Corante. 35 Ich danche dir
Liber herre e? morgen . . g. 35 v. More Palatino. 36 v. Galiarda
engles. 37 More palatino. 37 v. Liebe. Bl. 39 r. står följande dikt:
E' Quest' il prerni'. amore
Che giå, mi promettest' empio signore
In si lunghi rnartiri
Di ternainar' i pianti
Ii sospiri.
Står i marginalen,
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questa la mercede
Della mia sald' inuiolabil fede
Doppo molt' molt anni
Crescer le fiamme mie eon non' inganni.
questa la dispensa
Ch'io habbia il danno altrui la ricompensa
Ahime eotal martire
Quest' alma aftlitta non lo' po soffrire.
questo al fin il merto
Del pianger mio del' ineendio aperto
Altri gode il bon mio
Sentisti maj dolor si acerb' rio. 2

Bl. 39 v. Courante. 40 r. och v. Balletto. 41, Variatio. 41 v.
Volta. 42. Couraute. 42 v. Galliarda. 43. Ballet. 43 v. Lamentatio
Bocqueti. 44 v. Ballet.
Bl. 45 r. sluta dessa musiknoter, hvarefter följa 56 tomma
blad. Därpå vidtager den bär aftryckta vissamlingen,- som således
börjar bl. 102 v. med dikten »pryammus han uar en kånigh
båldh». Underst på första sidan af denna dikt står skrifvet: Min
systers Fröken Ebba Brahe hand.» Dikten »More Palatino», som
börjar bl. 108, är skrifven med en ny handstil, möjligen den
samma som återfinnes i dikten »Nun bin ich durch Liebe» (bl. 109 v.)
I den bl. 111 v. börjande dikten »Elender Mensch» möta vi en
tredje stil, som dock erbjuder vissa likheter med Ebba Brahes.
Dikten »De tålff starke Kempars Wissa» (bl. 115 if.) är skritt
ven af två olika händer, af hvilka den ena, som synes vara Pär
Brahes egen, skrifvit endast de två första stroferna (bl. 115 r.);
bl. 115 v., där den andra stilen vidtager, har i margen följande
anteckning: »ber begynnes greff Nils Brahes hand». De följande
visorna — »thett gyllende ABC», bl. 122 r. — 126 r., »Habors Wisa»,
1 Handskr.

la.

Enligt hvad professor P. A. Geijer, som godhetsfullt granskat denna dikt
i manuskriptet, upplyser, är den en s. k. »villanella alla napolitan», bestående
af 4 strofer, sammansatta af omväxlande settenari och endecasillabi. I Zeit.
schrift fiir Romanische Philologie, B. 16 och 17, behandlas »Villanelle alla napolitan» af M. Manghini, som uppger, att denna visart florerade i slutet af 1500och början af 1600-talet. Bland de af Manghini hittills meddelade 153 villanelle återfinnes icke den i Pär Brahes visbok förekommande; men hans nr 6,
109, 110 och 119 äro af absolut samma byggnad som denna.
2
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bl. 126 r. — bl. 134 r. — äro troligen skrifna af Pär Brahe. Den bl.
134 r. börjande visan »skammel han bor» etc. • är enligt en anteckning nederst på sidan skrifven af Margaretha Brahe (»M[ini S[-Ysters] Fröken Margretas hand»). Visorna om »propheten jona», bl.
140 r.—bl. 144 r., och »Torkiltrone Son», bl. 144 r.— 175 v., förefalla— åter skrifna af Pär Brahe. Den sista dikten (bl. 175 v.177 v.) visar slutligen en alldeles ny handstil. De sista 19 bladen
äro oskrifna.
Själfva boken är tydligen köpt af Pär Brahe d. y. under det
uppehåll, han på sin utländska uppfostringsresa 1620 gjorde i Gies_
sen hos landtgrefven Ludvig. Under detta uppehåll i Giessen »öfvade jag mig — berättar han i sin Tänkebok s. 4 — något i dansande, mera i fäktande, lade mig ock något på hebräiska och fransyska språken». Boken, som tydligen afsetts till en samling af
dansnoter, påbörjades säkerligen i samband med dessa dansöfningar. De svenska visorna inskrefvos antagligen strax efter hans
hemkomst i augusti 1621.
Vid vårt aftryck af texten hafva vi följt samma principer som
vid utgifvande af föregående tre visböcker. En obetydlig inkonsekvens i fråga om användningen af stora och små bokstäfver hafva
vi på sätt och vis gjort oss skyldige till genom att återgifva handskriftens båda a-typer (a och a) med resp. A och a liksom dess
båda h-typer (h och 17) med resp. H och h, men däremot de båda
s-typerna (s och f) likformigt med s, så snart icke typens extraordinära storlek otvetydigt gaf vid handen, att stor bokstaf verkligen af skrifvaren åsyftats. Vid bedömandet af, huruvida handskriften har tt eller th, ch eller blott h, ck eller blott k, kunna vi
på grund af pikturens otydlighet härvidlag icke garantera, att vi
alltid lyckats träffa det rätta valet.
Vid korrekturläsningen hafva vi äfven i fråga om denna visbok haft förmånen af professor Lundells verksamma och insiktsfulla bistånd.
För det tillmötesgående, hvilket Öfverste-Kammarjunkaren och
Kommendören in. m. Herr Grefve Nils Brahe visat oss genom att
utlåna handskriften till Uppsala universitets bibliotek, där vi varit i
tillfälle att begagna den, bedja vi att få aflägga vår vördsamma
tacksägelse.

[1]

pryammus han uar en kånigh båldh
både landh och ryke hade han y uålldh
uäll up roset.' om y nylle paris föllia
fätn sönner hader han både starkar och raska
y bllandtt huyllaka parystt uar mykett karsk
uäll up roser om y nylle paryst föllia
och hörre du nu myn ssån parystt huadh iagh säger dygb
ttyil greken skall du reda dygh
uäll up roser om y uylle parys föllia
de greker de Loger uår syster bårtt
dätt giorde de oss tyti hån och spått
uäll up roser om y uylle parys föllia
utty llyka måtta du bettalla dem
den degellygesta kuynna för ttyli oss hem
uäll up roser om y uylle parys föllia. fö

[2]

äftter de orden drager parys åstta
mädh ttyuge skep uttöfuer dä storra huf
uäll up roser om y uylle parys föllia
1)

lidskr,

uproser

här och på alla ställen i det följande utom str, 10.
1
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6

en Hytten stun seglla de der hän
upå hafuett mötter kånyngh menellafus dem
uäll up roser om y nylle parys föllia
af honom uystte icke paryst då
så flått han skepen för segellen gå
uäll up roser om y nylle parys föllia
up sttyger paryss på gröna sttran
han ttackade gudh han kom y Handl]
uäll up roser om y uylle parys föllya
brått kom buden för hellena [bordh]1
om paryss hörde hon många sttålz ordh
uäll up roser [om] y nylle parys föllya.

[3]

hellena sttyger up ifrån breda bordh
hon llåtter syna hästtar ttötnma up fortt
uäll up roser om y uylle parystt föllia
ärllygh går hellena y kyrkyan yn
och der sttodh parys som sollan han sken
uäll up roser om y nylle parystt föllya
så korner ttyli hopa de degellyogha ttu
ssådana fynness icke utty uärden nu
uäll up roser om y uylle parystt föllya
parystt han går för hellena att stå
gudh unne eder allttydh uäll må
uäll up roser om y uylle parystt föllia
Hdskr. brått kom buden för
med de tre sista orden öfverstrukna.

hellena bratt kom budden för
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sttor mäcktighe kånygh sson iagh utaf tråyam är
så llönlygha ttyender iagh hem ttyll eder bär
uäll up roser om y uyfie parystt föllia.
icke har iagh utty uärdenne någon ssårgh
om y nylle migh föllia hem ttyli tråya bårgli
uäll up roser om y nylle parystt föllia

[4]

och råde y migh ttyii tråya llandh
så skulle y bllyfua min käre man
uäll up roser om y nylle parystt föllia
lip styger parystt mädh all sinna män
jr ryden eder ttyli och uarre icke sen
uäll up roser om y uylle parystt föllia
når natten uar myken morck
så ttoge de drånyngh hellena bårtt
uäll up roser om y «ylle parystt föllia
de yämmrade ssigh y samma sttundh
alltt fållkett utty staden så margellundh
uäll up roser om y nylle parystt föllia.
stor yämmer kllaghan sårgh och myken ue
måtte man på könyngh menelafus see
uäll up roser om y «ylle parystt föllia
ygen kom kånyngen mädh syne skep
så snartt han de ttyender uetta feck
uäll up roser om y nylle parystt föllya
så full han neder på gröner iordh
och alldrygh då kunnde han ttalla itt ordh
uäll up roser om y «ylle parystt föllya

[SJ
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äftter den ssårgh en llytten sttundh
sttodh kånungen up af då sårgha rum
uäll up roser om y nylle parystt föllia
krysttuss y himmellen han uare mytt rådh
iagh måtte hämnass dä öfueruålldh
uäll up roser om y nylle parystt föllia.
[61

26. så skrefuer han bref ttyii kånygar håll
att dee nylle härnnass dädh öfueruåll
uäll up roser om y u[y]Ile parystt föllya
här fynge dee förstar så sttor en sårgh
derastt dellygstta kuynna uar y ttråya bårgh
uäll up roser om y u[y]lle parystt föllia
och andrygt] hade dee en sådana kuynna sett
icke häller' någan af sådna säya uett
uäll up roser om y u[y]lie parystt föllya
så llägär de greker sina skep ifrån llandh
ytt ttusen ttu hundrade och ttyuge för sann 2
uäll up roser om y u[y]lie parystt föllya
hasttelly komme dee in för tråya sttadh
der af uar kånygen pryammus yntte glladh
uäll 3 up roser om y. u[y]lle parystt föllya.

[7]

31. wp sttyger dee ttyii den fastta bårgh
de sätter där före så mång 4 en skanse kårgh
uäll up roser om y nylle parystt föllya
Hdskr. häller [häller]
Hdskr. sam
Hdskr. uall
4) Hdskr. möjligen mångt
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dee llågee där förre y ttye årr
der uankar så många dödellygha 1 sår
uäll up roser om y uylle parystt föllya
de kunne icke brytta den sttarka mur
han hade när bllyfuytt de greker sur
uäll up roser om y uylle parystt föllya
sädan dee fynge där yngen mack[tt]
att uyka af hade dee utty acktt
uäll up roser om y uylle parystt föllia

nyck uäll funne dee på ett skallka snedh
och gyorde en hästt uttaf (ttrei) tträ och uedh
uäll up roser om y uylle parystt föllia
hästtän apryss kånsterllygha giorde så
ttre tusen man u{tt}y buken Ilågh
uäll up roser om y uylle parystt föllya
up sändess båden ttyii pryame bordh
eder skäncker dee grekär en hästt så sttor
uäll up roser om y uylle parystt föllia
hästten skäncker de bådee sttor och ny
alldrygh uar han sttöre uty tråye byuäll up roser om y uylle parystt föllya

ttyii klåstter u[tt]y- sttaden hafua de honom skän[ckitt
att de icke u[tt]j- syön skulle blifua för dränck[tt]
uäll up roser om y uylle parystt föllia
y samma sttun sttegh pryammuss up ifrån brede bordh2
så geck han titt igenom dän högha portt
uäll up roser om y uyiie parystt föllya.
Hdskr. dädellygha
Hdskr, brOdh

[8]
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41. ttråya sttadlutt mädh honom geck
den högha hästt han där skådha feck
uäll up roser om y uylle parys föllie
up utty hästtenäss buek Ilaokem han sttack
han uylle försökia om hästten uar rap
uäll up roser om y uylle parys föllie
rätt kunne ban icke ygenom portten gå
tt y bödh pryamuss muren om kull sllå
uäll up roser om y uylle parys föllie
så Ilede dee hästflin för ttråya bårgh
dä bllef dem dåck både ttyll grått och sårgh
uäll up roser om y uylle parys föllia
dee drucke och glladess den llånga natt
dee me[n]tte haf'ua fått en rykan skatt
uäll up roser om y uylle paryss föllie.

[10]

46. somligha Båge utty sängen nedh 1 (nedh)
och somligha årka icke röra 2 sigh
uäll up roser om y uylle parys fölle
ttröstt och modh ttoghe dee greker ttyll sigh
uttaf hästtenss buck så krupe de
uäll up roser om y uylle parys !bila
y sttaden tende 3 dee ellden 4 rödh
der 5 bllef dåck yänimer rnädh ssårgh och nödh
uäll up roser om y uylle parys fölle
1) Hdskr. sängennedh. Möjl. för sängen[ne] nedh.
Hdskr. rora
8) Hdskr. dende
Hdskr. ellenden. Möjl. för ellen den.
Hdskr. dee

11
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stelax dee andra dätta förnume
utty sttaden dee alla sttrax komme
uäll up roser om y uylle parys fölle
de mörde och brände y alla rum
och skonade yngen hu[a]rken gamman äller ungh
uäll up roser om y [uylle] paryss fölle.
menellafuss feck där sin drånyngh ygen

y kommer ttill migh min gamlla uän
uäll up roser om y uylle parys fölle
nu hafuer ttråye en ända fått
ssom kasandra hon hafuer om honom spått
uäll up roser om y uylle parys fölle
icke hyellper hugnnadh äller öfuer uålldh
man bllyfuer där förre så illa såll
uäll up roser om y uylle paryss fölle
så bllef ttråyee paryss och pryamus
dän starke häckttor och ttråye llustt
uäll up roser om y nylle paryss fölle
gudh unne oss alla syn hellgha andess nådh
och beuara oss yfrån öfuer dåå
uäll up roser om y uylle parys fölle.
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2.
[12]

more Palatino.
Hörtt an menischligh Creatur,
ein vnerforschligh miracel,
welches laufft vber der natur,
der gantzen welt speetacel,
dacht ach förwar
aller gefahr
gentzlich ses- zur antgongen,
itz weiss mein hertz,
mein lautter schrnertz,
das mein liebling (? ist)2 gefangen.
Ach wer hilfft mir beklagen sehr3,
inn diessen frembten 4 lande,
Mein fretind 5 Ach das ich bey ihr wehre
verstrickt in frundes bande
Ach vber Ach
wo soll ich doch
mein schmertziges hertz hinkeren,
Fortuna hartt
dein crudelitet
lass An den todt byw[e]brenn.
Itz muss ich denken alle stundh,
zum todh 6 thutt man in ftihren,
mein liebsten freundt ach das ich kont
mitt ihr das leben verliren
' 1) Ändraelt (af annan hand) till Thut auch vorwar
8) g och 2 å 3 följande bokståfver af en senare hand utstrukna och
det föregående lin ändradt till StC
8) Åndradt (af senare hand) från något annat (cher?).
en tillagdt af senare hand öfver raden
Åndradt (af senare hand) från något annat (frunnt?).
indradt till tOdt.

13
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dans nser sell
zur gleiken theill
von 2 gott= were auffgenomen 3,
ach wo bleibett er,
soll er nicht naher
zur= seinner Damen kornen.
2Etna der berg brent nicht så sehr
wie ich in libes flammen,
Des Tantali pein ist nicht so schwer,
noch ,S5siphus mitt namhen
leydt solche plåg(en)
zu seiner klogh
wie ich arme matresse,
auss welcher provintz
komptt hehr mein printz
von stundt ich sein vorgesse,

Pluto geschwinder helle 4 Gott,
den Tyrannen thu nachiaghen
der meinen freunt zur hon vndt spått
in seinen gefengniss thutt plagen
sehik auss geswin
di inferos
das sie den feint ereyleu
vndt bjuden ihn
tieff in die helle
mitt stricken 5 vnt mitt seylen.
Ruhmen muss ich sein trew, geswint
di er mihir hath gesworen6
2)

Åndradt från Deill (Dell?).
Åndradt (af senare hand) från något annat.
U skrivet öfver raden.
Åndradt af senare hand till hellt.
k ändradt från h.
Åndradt till geshworen.
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reichdom schonheit bey mir nicht sint
aber doch Von eken geboren,
mein ruhni bekant
durch gantz Teutschlandh
das thut den helt moviren
zur seinen lohn
ich seiner' person
nah 2 Gott thu Respectiren.

Euch bitt mein hertz ihr Gotter All,
zur hören migh supplicanter,
sprecht3 ihr Ein vrtheil in meinem vnfall,
erlast mein leben verachten
ihr wust dass ich
gantz durstigligh
Ahn veneris brost gesogen,
wie soll wns den

discordia
in der lieb so haben bedroghen.

Wen ich gedenke der bonen, weit

Loviren nleine gedanken,
[15]

ach 4 ich an mir thutt einen worth,
oder soll ich von ihm wancken,
wi da ist di

Lucretia
in Constantia gestorben,
wie, soll ich den
elendiglich
in der liebe so sein verdorben.
r tillagdt med annat bläck.
Hdskr. naht
e uppfriskadt med annat bläck och annan form.
Skrifvet med annat bläck i stället för något annat.
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15

PÄR BRAHES VISBOK.

397

3.
Nun bin ich durch Liebe zu trauren, gebracht
gezwungen, gedrungen, in Venus gewalt,
Ich hette ia nimmer in Sie gedacht,
Solche 1 Kräffte zu haben in frauwes gestallt,
Mein hertz voll schmertz, mein gedanken mih krenken,
Ach Liebe Liebe Liebe, wie bistu så schwer.

Ein Zarth jungfrauw von ehren geboren,
mitt höfflichett Sitten Scher woll geziehreth
Hab ich mih fur alles in hertzen erkoren,
ihr sehöne mir tägligh viell schmertz gebiehrt,
Ist liebligh, ist frundligh 2, gahr arthigh, annruutigh,
Sie lieb ich, sie will ich, si mein ich allein.

Fruh morgens wan ich vor angest erwache,
verlangt mir mein Göttine zu sen,
Nieh weiss ich wie gehett des tages mein 3 sahe,
Schweehrmutigh des Abendes nach hette muss ghen
Dan schlaff ich, dan wah ich, dan trauwe ich dan lah ich
Allerliebste, mein Jammer ist euh vnbekant.
Adr' wuste mein Jungfrauw meins hertzen grundt
Ich hoffe sie wurde nicht lang so sein
Dan konte sie glauben was sagt der Mundt
Sie liess mich nicht leiden ein så s grosse Pein,
Ihr gedanken noch wanken sie schauwett nicht trauwett
Allerliebste, mein hertz ist ia viell zu fromb.
C tillagdt med annat bläck.

d skrifvet i stället för urspr. t.
i har två stafvar i st. för en.
Hdskr. Auh.
Andradt frän 80 (eller tvärtom).
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Wollte Gott das euh mtihte mein Dienst gefallen,
Der liebe zu geniessen, vordriisse mich nicht,
zu dienen, liebhaben, wollt gerne vor allen
Mitt lieben, vndt sterben euh verpflicht,
Ach mtiht ich, ach sollt ich, wie wolt ich so lustigh,
Allerliebsten, mtiht morgen doch kommen die zeitt.

Wan ' Ich zu zeiten vortiber spatziere,
mitt schweren gedanken, vnd traurigh gebert,
[18] So gedenkett das ewer liebe mein hertz regire,
0 zarte Köninginne mein leiden verkert!
Seid grundtligh, bleibet freuntdtligh, bestendigh, das endigh,
Der Liebe Goth geb ewes hertzen begher.

4.
[19}

Ein schon liedt gemachtt von Jochim
Minsingere von frundeck.

1.
Elender Mensch sag Ich ohn schertz
mag nichtt vff erden leben,
der tregtt ein solch verwundet hertz,
mitt pfeilen viel vtnbgeben,
fewrig vndt streng
wehret es die leng,
Ich kanss nicht mehr ertragen,
Cupid 0 blindt
dass schnöde kindt,
machtt mich schier gahr verzagen.

1) n i at. för urspr. 8.
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All tag all stundt all augeublick,
thut er mihr pfeil zuftigen,
von bogen so gahr offt vndt dick,
hatt doch gahr kein gentigen,
dass Ich nuhr schlechtt,
muss sein sein knechtt,
Ihn halten fur mein herren,
Reitzt ahn dass gliick
dass es sein tita,
teglich an mihr thut mehren

Mechttig vndt hartt hatt bunden (mich) rechtt,
mich an ein frewlein zartte,
wann mihr dass glilck nuhr gtinstig wehr,
dass Ich bey mihr könt wartten,
so hett Ich doch
bissweilen noch
labung in meinern fewr,
Aber dass Ich
muss meiden dich,
krenckt mein hertz vngeheuer.
[20]
Hett Ich nicht offt vndt vidl bedachtt,
die wohlfarth meiner seelen,
vndt wass fur schmertz, wenn Ichss gewagt,
wiirdt haben in der hellen,
ohn einiges endt,
hett Ich behendt,
mihr selbst dass leben genornmen,
wenn Ich nicht immer
hett gehofft,
wieder zu dir zu kommen.
1)

Skrifvet ofvanför ett utstruket ord.

400

1600- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER.

Alhie sitz Ich gleich wie ein traum,
mit sorgen vid l vmbgeben,
die lieb lesst mich auch leben kaum,
weiss mihr kein trost zu geben,
Allein dass Ich
sehe rings vmb mich,
mein Endt meiner lieb zu sehen,
Aber nuhr (pfle) pfeil,
fewrig mitt eill,
gegen mich thun ergehn.

Rechtt wie ein hirsch suchtt wasser kaltt,
wenn Ihm die hundt nacheilen,
damit er finde erquickung baldt,
Also mitt Venus pfeilen,
vorwundet Ich
gantz inniglich,
labung meinem schwachen hertzen,
such hin vndt her,
wo Ich mich kehr,
findt Ich nuhr eittel schmertzen.
[21]

7.
Ich sehe wohl dass mihr dass glfick,
den rileken hatt gewendet,
vndt brauchtt an mihr all seine täck,
sein segel hatt gelendet,
an andern ortt,
ach Venus zartt,
wie hab Ich vbertretten,
dass du mich wiltt,
so gahr vnmildt,
nichtt von der pein erretten,

18
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Nichtt wust Ich doch dass irgendt wehr,
damit Ich hette gesiindigt,
drumb bitt Ich dich du wollest der,
die mich in lieb entztindet,
mitt deiner kertz,
Ihr junges hertz,
ein wenig nuhr entztinden,
Auf dass sie noch,
möge prtiffen noch,
wass Ich fur schmertzen empfinde.

Aber du weist, mein Mfindtlein roth,
gesagtt darf dirss nicht werden,
wass mein hertz leidt fur grosse noth,
du mihr gefelst vff erden,
fur iederman
kein Jungfraw schon,
mihr iemahlss hatt gefallen,
so wohl aiss du,
setz mich zu rulle,
du mihr gefelst fur allen.

[22]
Ein stundt deuchtt mich ein gantzes jahr,
darin Ich dich nichtt sehe,
wass rueinstu dass mihr wiederfahr,
ietzt Ich warlich verstehe,
in nöthen viel,
kein maass noch ziel,
kan meiness leidenss schreiben,
dass Ich allein
hertzliebste mein,
von dir so lang muss bleiben.
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All augenblick dass hertze mein,
viel seufftzen dihr thut senden,
vndt kan auch nicht vergessen dein,
darumb wolst nicht abwenden, •
vor dem der viel
ohn einiges ziel,
muss dulden deinetwegen,
wendstu dich ab,
gewiss inss grab,
wirstu mich niderlegen.

Dess nachtss im Sehlaff dein sehön gestaltt,
mihr ga hr offt thut erscheinen,
wenn Ich den zugreiff mitt gewaltt,
dich zu fassen vermeine,
vndt will ietzundt
an deinen Mundt,
mein schwachen geist erquicken,
so ist es frey
nuhr fantasey,
die lieb will mich ersticken.

[23]

13.
Ja wenn ein fewer thet gegen mihr,
wir der berg YEthna verbrennen,
woltt ich doch, wenn ich soltt zu di hr,
mitt grosser Eill durchrennen,
Aber die zeitt
mihr dass gebeut,
dass ich dich ietzt muss meiden,
kein grösser pein
vff erde mag sein,
denn von der liebste scheiden.

20
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Wenn Ich soltt rache begehren thun,
iber die so mich beleiden,
so woltt Ich ihn wiinschen zu lohu,
dass sie auch milsten scheiden,
vndt lassen die,
gegen welche sie,
in rechtter liebe brennen,
mann könt gewiss,
vff erden kreiss,
kein grösser plage finden.

Achtss nicht fur schertz, hertzliebstes hertz,
mein trew bastu gemercket,
dir ich gahr keine schuldt nicht i gieb,
du hast mich offt gestercket,
vndt mihr vergönt,
dein rothen mundt,
so stissiglich zu klissen,
welehes ich ietzundt
zu dieser stundt,
abwesender muss bilessen.
[24]
Ich fresse in mich mein hertzenleidt,
darf es schier niemandt sagen,
dess klefers zung, hatt vnss all beydt,
gebracht in dieses klagen,
Abgunst ist gross,
ö' Amor bloss,
scheuss deine pfeil zilrlicke,
triff kleffers hertze,
dass es mitt schmertze,
erkenn sein falsche täcke.
1)

Skrifvet öfver ett utstruket

Ich
2
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hoffnung doch noch, ob Gott nuhr will,
allzeit soll mich ernehren,
denn Ich gedenck nach schmertzen vie!,
wieder zu dir zukehren,
mein trost vndt leidt,
ich hoff der zeitt,
mein leiden sol! sich (wenden) enden,
wenn nuhr dass gllick,
genug sein täck,
geVbt, wirdt sichss wohl wenden.

Brennende lieb allzeitt will Ich,
hertzlich vndt gern erdulden,
hiss dass Ich wieder komm zu dir,
bitt du wolst solchcs verschulden,
mitt lieb vndt gunst,
darnitt vmbsonst,
Ich nichtt leidt solche schmertzen,
betrachtss bey dir,
Ach höchste zier,
lieb ist furwahr kein schertzen.

[25]

19.
Nimb hin hertz lieb diss liedtlein klein,
welchess Ich dir hab gesungen,
kein gute tag, nuhr schmertz vndt pein,
hatt mich darzu getrungen,
verwarss also,
damit ess lo,
keim kleffer kom zu handen,
behaltss bey dir,
Ich «usch bey rnihr,
dass Gott all klefer schebde.

22

23
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20.
All trauren wirdt weitt sein von mihr,
wenn Ich dich wieder finde,
hiermit feinss lieb, so wiinsch ich dir,
vid l tausendt guter stunde,
bah dir nicht knut,
zu dieser stundt,
mein brennendess hertz verhelen,
verdenck nnihrss nichtt,
nuhn thue ich dich,
dem lieben Gott befehlen.
Ende.

5.
De tålff starke Kempars Wissa.
1.

[26]

Dett wore sin och sin sine tiugo,
der de redo uth mädh hallan
(och nhär de kommo uthe medh hallan,)
och nhär de kommo der nedan förre,
der slogo the deras silkes kiä111,
det dunnar under the Raske Flåffmän där de utride.
Kong Isiak han står uppå börtingens borgh,
han sågh sigh uth så wida,
der sågh han tållff starka kempar,
der utbe medh slåttett rida,
dätt donnar.

1) I raden står
struket; där bredvid

kiäller
kiäll.

öfverstruket; däröfver

segell,

också öfver-
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Och hör(er) duu Sefuar snaresuenn,
doch huadh Jagh seger digh,
denn skattenn skall du krefuia uti),
som' dec böra 2 gifua migh,
dåå donner &c.

a

3

Och Sefuar hann tager sigh ehnn littenn hest,
hann låther fast efter
och hörer alla starka kempar,
huar då lyster Eder Rida
der dånnar &c.

4

Och hörer alla starke kempar,
lyster eder hålla och bidha,
denn skattenn (skattenn) skall Jagh krefuia uth,
som J börenn minn herre ath gifua
då donnar &c.

5

Och alla dåå hölle de starke kempar
som de hade uathenn J munne,
för uthann Enn lithenn små drengh,
hann suaradhe deth besta som hann kundhe,
der dånnar &c.

6

Och hörer i Sefuar snare Suenn,
de suarenn dåå gifue wy Eder,
denn skattenn ny icke gifua må,
medh minder han 3 hafuer uarith J fordom'',
dåå donnar &c.

7

Och deth war sefuar snaresuenn,
hann klappar påå dörenn megh lyster,
och ehr någånn (st) såå starker kempe,
som döstenn tör medh migh (ståndha) fresta,

8

Hdskr. sonn
tillskrifvet med annat bläck.
Skrifvet öfver ett utstruket deth
4) Härefter ett utstruket fordom, hvaröfver skrif vits wo(?)
2)
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så Ride wy oss uppå heedhen Jdagh,
då geller om begges nåra bestar
der dånnar &c.
9

Dee kastadhe strax terningh uppå tafuellzbordh,
deras terningar stunncke så widha,
de stunncke för unge her hammerlorn
hann skulle emoth Seuår Ride.
dåå dånnar &c.

10

Dec kastadhe terningh på tafuell bordh,
deras terningar fulle såå,
dåå uar denn unge her hammerlom
hann skulle till markenn gåå,
der dånnar &c.

11

Och deth war denn unnge her hanierlom'
hann går denn borrestufuuann om kringh,
och såå går hann i högelåfte
för hindrik wellam sånn in
då donnar &c.

12

Och hörer duu hinndrik uelam sånn,
såm du est minn nerskylda frendhe,
och uill du lenna migh skymligenn J dagh,
ath Jagh måtthe Renna dösten J dagh,
der donnar &c.

13

Och senar hann ähr 2 star blindh mann
hann ser icke sith gilla suerdh till Endha,
och får skymligenn någånn skadha J dagh,
du böther hånnum Jcke medh alla dinna frender,
däär dånnar &c.
r tillskrifvet med annat bläck öfver raden.
Skrif vet öfver ett utstruket ELII1

[29]
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Minna femthonn borgarr uppå bortingenns Lana 14
då setter Jagh digh uist före,
får skumlingenn någånn skadhe i dagh
då behåller du alle desse,
der dånnar &c.
Och Jnteth får du skymlingenn J dagh,
medh minder du setter migh i' panth
alla dinna borgarr uppå bortinngens lanndh
och dinn 2 yngsta 3 syster till minn hanndh,
der dånnar &c.

15

Och alla minna borgarr uppå bortingenns Landti
dåå setter Jagh tigh till pannth,
minn yngsta syster till dinn hanndh,
och så der till minn huitha halz,
då dånner &c

16

Och hommerlom 4 stegh uppå skyrnlingenns bak
hann låther fast efter lidha,
och deeth uar skymlinngenns största guida
ath spårann högh hårth J sidha,
dåå donnar &c.

17

Och deth uar seuars skölderemar
de glimmade som soll om somars tidhe,
gudh nåde migh fattigh gammall mann
nuu måste Jagh bidha,
dåå dånnar &c.

18

Denn första dust dee till sammann Renndhe
deras bestar dee lyster ath leka,
dåå uar denn unge her homelom
hann blef i sinna kinder såå blek,
dåå donna'. &c.

19

Senare insatt mellan !nigit och panth.
Ändradt från denn
2) Åndradt från ynsta
4) r möjligen tillskrifvet efteråt.
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Denn anndra dust dee till sammann Rennde
dee uare tuå hieltar såå starke,
och sönnder bruste deras sköllderemrnar
deras hestar de stogo uell starke,
der donnar &c.

21

Och hörer dun fager godhe unger suenn (du)
och skulle uy lengre Ridha,
duu giordha better hestenu dinn,
dinna giordar dee hengia så sidha,
der donnar &c.

22

Och skall Jagh aldrigh draga stöflar påå benn
och aldrigh spenna spårar på foth,
uell skall iagh Ridha ehnn dust i dagh,
ehun dock iagh skall falla till iordh,
dää donnar &c.

23

Denn tredhie dust dee till sammann Rendhe
och dåå uar sefuar wredh,
der uar denn unge her hornmelont
hann (gig) gik så långth af sinn ledh,
der donnar &c.

24

Och såå klinngar suerdeth uthi seuars hanndh,
som kringlann honn löper J sporrann,
du uacta digh fager godhe unnger suenn
du kommer der aldrigh förre,
dää donnar &c.

25

Nu hafuer Jagh digh till Markenn Rennth
och wunnith hafuer Jagh denn hest
du segh tnigh fager godher unger suenn
huadhann du kommenn est,
der donnar &c.
1) W ändradt från IL
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Nu hafuer Jagh digh till Markenn Rentb,
och nuu ehr hestenn min
du segh migh snart}, och war' Jcke sena
af Rikeste frender dinn,
dä donnar &c.

26

Konngh Abelom hetter minn fader
och bor påå bortingens landh,
sielf hetter Jagh unge her hornerlom 2
ebuar Jagh Rider J markenn fram.
däär donnar &c.

27

Och uar konugh Abelom fadrenn dina
då est du minn nerskylde frennde,
du tagh dinn hest och Ridh J fredh
Jagh digh aldrigh förre kende
der donnar 3 &c.

28

Och uar konugh Abelom faderenn dinn
dinn Moder af keiserlige slecte
då est du minn syster sånn
Jagh kender digh nu först Reth
der donnar &c.

29

duu tagh nuu begges uåre skölderemrnar
och hinn migh uedh Ena (Ek) eek,
(så) och Ridh 4 så (hann) till dec kernmper 'gena
och segh du hafuer uunnith denn lek,
däär donnar &c.

30

Så togh bann begges deras skölderemmar
och bannth honnum uedh ehnn eek,
så Redh hann till dec kemper Jgenn
och sadhe ath hann hadhe uunneth denn lek,
däär donnar &c.

31

W ändradt från
r senare tillskrifvet med annat bläck.
Hdskr. domar
Först akrifvet Redh

29
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32

Deth uar denn unge her homerlom 1
hann stannadhe för bredhe bordh
nu hafuer Jagh sefuar J lunaden 2 bunndith
alth uedh Eekeroth,
deth donnar 3 &e.

33

Dåå suaradhe kemper och godhe hommenn
uth öfuer deth bredhe bordh,
och hörer duu unge her hotnelom
hui tallar [du] så stora ord,
der donnar &c.

34

Och härer duu unger her hommerlont,1
och du far allth medh dannth,
och aldrigh uar deth medh uillienn giorth
om du sefuar bannth,
dää donnar &c.

35

Och hinndrik hann Er Ena aluarligh (mann) suenn
och skemth kunde 4 hann icke lidha
hann ladhe strax sadelenna upå 5 skyrnlingenns bak
J markenn uille 6 hann Ridha,
dåå donnar &c.

36

Och deth uar sefuar snare suenn
hann sågh hindrik ucllam sånn Rida,
hann Rycte denn Ekenn medh Rötter up,
och bunndenn uelle hann Jcke bidha,
der dånnar &c.
r

senare tillskrifvet med annat bläck.
Hdskr.
Hdskr. dom (i radens slut).
Ändradt (med annat bläck) från kat111.
Skrifvet öfver raden.
Åndradt (med annat bläck) från Uiii.

[35]
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30

Kongh Jsak hann står uppå bortinges borgh
och hann sågh sefuar komma,
der sågh hann sefuar snare suenn
uppå bakenn ber hann stor blomma,
dåå donnar &c.

37

Och sefuar hann går på slåtteth Jnn
och Eckenn irnillann sinna hender,
see nuu her kere herre minn,
detta giordhe minna Egnna frender
då donnar &e.

38

Och hörer duu sefuar snare suenn,
medann du hafuer farith der efter
huadan komme dee starke kemper
heller huar ere deras sköldee merkenn,
dää donnar &c.

39

Deth skinn uthi denn första skoldh
try leyonn och Eth hierta,
ehnn krona utaf deth Rödha guldh,
deth ehr kånningh dirikz merkiee,
däth donnar &c.

40

Deth skinn uthi denn andra skola
bådhe hammar och tenger,
dem förer hinrick uellam sånn,
honnum griper ingen till fånga,
deth donnar.

41

Deth skinn uthi denn tridliie sköldh
tuå förgylta spörar,
dem förer denn unge her honnnerlom 2,
ty hann Rider altidh före,
dåå donnar &c.

42

Åndradt från denn, livarpå följt unge
dan öfverstrukits.
r senare tillskrifvet med annat bläck.

ber hommelom,

som se-
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Deth skinn uthi denn fierde sköldh
denn flygande drakenn leda,
denn förer denn unge Rolann Rys,
bann fructar icke herre wredhe,
der donnar &c.

44

Deth skinn uthi denn femthe sköldh
ehnn Armrn uthi ehnn lenckie
denn förer denn unge her Alnar långh
hann plegar för kempar skenkia,
der donnar &c.

45

Deth skinn uthi denn siette sköldh
tree förgylta flögar,
dem förer hilletann hagenn,
hann har tu4 2 henndber så slöga
der donnar &c.

46

Deth skinn uthi denn siuenndhe skoldhenn
ehnn fedla och ehnn boga,
dem förer Markuar spellemmann
hann uill altidh dricka och sofua,
dää donna'. &c.

47

Deth skinn uthi denn åttennde skoldh
eth suerd alth medh tuåå hender,
deth 3 förer den unge her ollof fann Jernn,
hann uill sinn faders döö hemmas,
deth dånnar

48

Deth skinn uthi denn nyiendhe skoldh
eho guldhorm uthi ehnn kiedhie,
denn förer denn Raske konng hållier dannsk,
(s) bann slogh så många turkar till döda,
dää donnar &c.
gdskr. hille tann (på olika rader).
Hdakr. tua.
Ändradt från &Ma ?

413
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32

Deth skynn uthi denn tyennde sköldh
tuåå falckar och dhe ehre huitha,
dem förer Mester hillebrandh
ty hann uill altidh stridha,
dätt ' donnar &c.

49

Deth skinn uthi denn elfte skoldh
tree pillar utaf huita sölfer,
dem förer Branndhenn huith förlink
påå honnum må, kempar Lita,
dää donnar &e.

50

Deth skinn uthi denn tolfte skoldenn
tolf förgylta marker,
dem förr her Magnus Almunn sånn,
hann stridher altidh för Jiungfruens Era,
däätt 2 donnar &c.

51

6.
En wisa som kallas thett
gyllende A B C.
Alena till Gudi) sett titt hop ffast

1

Ty Meniskiors hielp gåår hän medh hast,
gudh ähr allena (som) trofast och huld,
medh otrohett all werden full.
B.
Bewara tin ähra, iagh säger fförwist,
ty hon ähr tigh een ädela qwist,
Tu kant henne mista i föga tingh
hon möter tigh ey, löp werden omkring.
Åndradt från
Åndradt från

dä.
dää.

2
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4

5

6

7

8
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C.
Christi folk tu tetta lär,
ingen baktala, ehwern han ähr,
haff tan för tunga, ähr ingen blygd,
baktall på fålck ähr stoor odygdh.
D.
Dööm ey illa, then tigh ähr förnär,
Ty satan strax tin gärningh åttleer,
then ringare ähr tu ey försmå,
all höghfärd en ond ända får.

[41]

E.
E hwar tigh tillfaller stoor rikedom,
högfärdas ej, män teak tigh om,
Ty rikedom ähr ith län aff gudh,
then tu skallth bruka effter 'hans budh.
F.
Fromhett och dygd sampt ähra och tuckt,
tigh mer ähn guld bepryder srnuckt,
När guld förswinner man veth icke hwarth,
så bliffwer dygd och frornhett qwar.
G
Gudhz arme betenck, när tu mår wäll,
så kant tigh henda deth samma skell,
om Gudh som haffwer tin lycka hos sigh,
will then omwenda, tin barn eller tigh.
H.
Haffwer någon bewist tigh ähra och gott,
förglömmer tu theth ähr tigh stoor spåth,
thett fins altidh hos gammal och ungh,
ath tacklös gärningh ähr altidh tungh.

[42]
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1.
I tin ungdom beflita tigh,
i arbete och lärdom idkeligh,
När tu ähr gammal theth pryder smuckt,
ty ungdoms planta ähr ålderdoms frucht.
K.
Kan ey alla för wenner wara,
som tigh berörna, doch med swik fara,
ty mång i taal ähr söth och rundh,
i hiertath menar han annorlundh.

Lycka eller mothgång nähr tigh korner vppå,
tith sinne tu stadigt regera så,
ath tu ey wyker hyth eller tith,
ty ändan ähr ey begynnelsen lik.
M.
Medh wrede tu ey tin sak för an,
godh framgångh hon tå ey haffwa kan,
Ty mången gör i wrede medh hast,
thett honom sedan förtryter fast.
N.
När tigh läres thett tu ey kan,
blygs ey ther wydh, ty hos hwar man,
håls thenn i ähre som någoth weth
johannes in eodem ähr allom ledh.
0
Om ith klagemåll kommer för tigh,
döörn ey strax, lär theth aff migh,
förhör först parterna hwar för sigh,
giff så räth dom theth råder iagh tigh.
Skrifvet öfver raden.

34

9

10

11

12

13

14
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P.
Pråll och stååth aflägg försan,
ty thett borttskemrner qwinna och man.
ödmiukheth elska haff för sedh',
then högt will stiga faller offta nedh.

Q.
16

17

18

19

20

417

[451

Qwidha och ångest kommer mångom uppå,
förök them ey giff heller godh Rådh,
beflita tigh ter om i alla stund,
ty steen på byrdo ähr ganska tungt).
R.
Roos och berömmelse bliffwer ey nähr,
then rosas will och roos haffwer kär,
ty thett ähr wist een gatnmall sedh,
then sigh berömmer går aff medh spee.
S.
See till att tu flyr thett selskap,
som tu 2 kant snart förföras aff,
Men bliff i utngenge medh thee fromma,
så kant tu snart till heder komma.
T.
Tu skallt ey glädias widh annars fall,
när hiuleth wenner ähr tin lycko all,
ty mången haffwer waritt högt vpsath,
som ähr nidfallen och giffwitt tapt.
V.
Vthi stoor trätto wåldh och kiff
för Rikedom wåga ey tith
ther medh synd kommer medh syndh bårtt går,
rättfångett godz medh ähran beståår.
Eldskr. försedh, ändradt från förredh?
lideicr. ty med efteråt öfverstrukna prickar,

[46]
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W.
Wänligh och from i umgenge tigh båk,
thett ähr stoor blygd ath wara stålltt,
ty ingen aktas för tän han ähr,
om han sigh sielff will haffwa för kär.
[47]

X.
Xerxes förlätt sigh på sin macht,
ther aff han kom i stoort föracht,
han hade fått säger wisserligh,
hade han i allt hafft gudh medh sigh.

21

22

Ytterligare lär nu min wen,
Gudh fruchta och elska alen,
och mott tin nästa tigh så betee,
som tu willt aff honom tigh skall skee.

23,

Zacharhe Låffsångh rnedh stoor frögd,
siungont Heranom i himels höghd,
som oss all nådh haffwer betett,
hwilkom skee pris i ewigheeth,
Amen.

24

7.
[48]

36

Habors Wisa.
Habor kong och siwar kongh,
the begynte sigh ith kif,
theth war om stålten Signill Liten,
hon war så wennen itt wiff,
Men Habor haffwer wunnith sin joadru. ,

37
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Habor drömde en dröm om nath,
i se[n]gen der han lågh,
arela om mårgånen han waknade,
han sade sin modher ther aff,
Men Habor haff. &c.

Migh tyckte iagh uthi Lunden war,
Allt medh min brynnia tungh,
ther ran ena ross vppå min arm,
hon war bådhe skiön och ung,
Men Habor haff. &c

Ther Rau ena ross vppå min arm,
hon war bådhe skiön och ung,
hwar och een fugell på Qwisten seitto
the monde för henne siunga,
Men habor haff. &c.
[49]
Jngen Vthi konungens gårdh,
then drömen rådha kunde,
vthan habors Modher,
hon sörjer så mångalunda,
Men Habor haff. &c.

Ähr tbett i tigh till glädjen lagt,
att tu skallt winna then möö,
Så ähr thett migh till sörien lagt,
för hennes skull skallt tu döö,
Men Habor haff. &e.
) Skrifvet öfver raden.

1
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38

Ähr thett migh 1 till glädien lagt,
att iagh 2 skall 3 winna then möö 4,
så litett passer iagh der på
att iagh 5 för hennes skull skall döö 8,
Men habor haff. &c.

Habor lätt sigh wäxa håår,
och jomfru kläder skära,
så seglade han åth 7 fremmande land,
ther wille han slögder lära,
Men Habor haff. &c.

[50]

The hyste vp theras silkes segell,
under theras förgyllande råå,
så seglade the ått fremmande land,
fast mindre än månader twå,
Men habor haff. &c.

Te kastade ut sin ankar,
vppå then hwite sand,
thett war Habor konge son,
han träder der först vpå land,
Men habor haff. &c.
Skrifvet öfver ett utstruket tigh.
Skrifvet öfver ett utstruket tu.
Åndradt från skallt.
Skrifvet öfver ett utstruket Wiff.
high skrifvet öfver utstruket
litett

ätr thett migh till

sörien lagt.
skall döö skrifvet öfver utstruket låter tu titt lift'.
Skrifvet öfver raden.

39
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Habor stiger öffwer stätte,
hans brynnia hon war ny,
thett ringer uthi thett kalla iern,
thett giorde så stort ett gny,
Men Habor haff. &c.

Mitt vppå Medie gårdar,
ther Axlar Habor sitt skin,
så går han i höge låfft
för fruger och jomfruer in,
Men habor haff. &c

[51]
Här sitten i stålten signil liten,
bådhe i och edhre möör,
Min fader haffwer megh till edher sent,
iagh skulle här slögder nimma,
Men Habor haff. &c.

Har edher Fadher edher till migh sent,
j skolen här slögder lära,
j skolen äta aff fatt medla rnigh,
och så,wa hwar natt hos min tärna,
Men Habor haff. &c.
15
Jagh ähr wan ath såwa på swana dun,
iagh ähr itt konunge barn,
skulle iagh boss edher tärna såffwa,
så doge iagh uthi stoor harm,
Men habor haft'. &c.
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16.
tiänen i qwar min stålten jomfru,
i giören edher ingen qwida,
j skolen äta dl faat medh migh,
och såffwa hwar nath hos min sida.
Men Habor haff. &c.
17.
Alla säto ståltz signil liten möör,
the hadhe söm på knää,
för uthan Habor kongeson,
Han skaar uth roser aff trää,
Men Habor haff. &c.

[52]

18.
Alla såto ståltz signils litens möör,
the sydde thett bästa the kunde,
föruthan Habor kongeson,
han leker medh Nålen i rnunne,
Men Habor haft'. &c.
19.
Ter satt signill litens tienste möö,
hon hade twå hender så slöga,
aldrigh sågh iagh någon stålten jomfru,
haffwa tu dierware ögon,
Men Habor haff. &c.
20.
Så leka Habors ögon,
som solen öffwer andra stiernor,
ehwart som stålten signill Liten war
thitt sägh Habor så gärna,
Men Habor haff. &c.
) Skrifvet öfver raden.

1

40

41
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[53]

Aldrigh sågh iagh ingen stålten jomfru
kunna mindre sy medh Nål,
Aldrigh sågh iagh ingen stålten jomfru
kunna bättre dricka, aff skåll,
Men Habor haff. &c.

Tigh du signil Litens tienste möti,
tu achta inthett på migh,
ehwart som iagh , min ögon wender,
så litett achtar iagh tigh,
Men Habor ha if. &e.

Jagh ähr tröth aff färdan mödh,
iagh haffwer faritt en wägh så lång,
Hören i stålten signill Liten,
Lyster edher till hwile gå,
Men Habor haff. &c.

Te åto och drucko en Liten stund,
thett war intett mökett länge,
vpstodh stålten signil Liten,
Hon fölgde Habor till senge,
Men Habor haff. &c.
[54]
J sitten här alla mina möör,
syn edhra gärningh till ända,
nnädan iagh gåår i höge låfft
och följer then jomfru till senge,
Men Habor haff. &c.
') Skrifvet öfver raden,
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Habor satte sigh i sängen nidh,
och tärnan drogh af hans skor,
thett måtte höras så långan ledh
huru habors hierta thett logh,
Men Habor haff. &c.

Ther lågo the then natt så långh,
allt widh hwar annars sidha,
arla om morgonen the waknade,
the sadhe hwar annan sin qwidha,
Men Habor haff. &c.

Hören i stålten signill lilla,
Hwadh iagh edher spöria må,
ähr här någon i werden till,
som edher hugh leker vppå,
Men Habor haff. &c.
[55]

29.
Här ähr ingen i werden till,
min hugh han leker vppå,
vthan habor kongeson,
honom kan iagh aldrigh fåå,
Men Habor haft'. &c.
30.
Ähr thett sant i säien för migh,
i haffwen habor så kiär,
thett will iagh för sanningh säia,
han ähr edher ganska när,
Men Habor haff. &c.

42
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Hören i Habor kongeson
hwi welen i migh så skemma,
Hwy ridhen i icke i min faders gårdh,
medh eder hök uppå hender,
Men habor haff. &e.

Jagh war migh i edher faders gårdh,
min händer,
medh min hök
edher fader ähr migh worden wredh,
han will migh låta, uphängia,
Men Habor haff. &c.
[56]
Hören i Habor konge son,
i snacken dok icke så,
här ligger widh mina fötter,
the falska tärner twå,
Men Habor haff. &c.

Ligger ther widh edra fötter,
the falska tärner twå,
så ligger här widh min hoffdegärd,
min skarpa brynnia blå.
Men Habor haft &c.

Vpstodh signils litin tiäneste möö,
Hon axlade kappan blåå,
så gick hon i högelåfft,
tith unga konungen lågh,
Men Habor haff. &c.
1) hök i skrifvet öfver raden.
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36.
J waken up Herre konnungh,
i Haffwen nu sowith för lenge,
Här ähr Habor kongeson,
han haffwer eder dotter i sänge,
men Habor haff. &c.
[57]

37.
Vpstodh unga Konungen,
Han ropte öffver all sin gårdh,
i stånden vp alla mina hoffmän
i kläden edher i iär[n] och ståll,
Men Habor haff. &c.
38.
J stånden vp alla mina hoffmän,
i klädhen edher icke falsk,
thett will iagh försanningh säia,
Habor ähr en wågehals,
Men Habor haff. &c.
39,
Thett war stålten signil litin,
Hon sågh sigh ut för sängh,
Här klädes i mins faders gårdli
så mångan raskan hoffdrengh
Men Habor haff. &c.
40.
klädes ther vthi edher faders gårdh,
så mängan raskan hoffdrengh,
thett will iagh försanningh säia,
litit räs iagh för dem,
men Habor haff. &c.
Rdskr, Han

44

45
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[58]

Här ligger widh min hoffdegärdh,
mitt swerdh och silff boga knif,
Migh tagher ingen här ut i dagh,
för än mången låter till sitt lif,
men Habor haft'. &c.

Här ligger widh min hoffdegärdh,
min brynnia och godha swerdh,
migh tagher ingen här ut i dagh,
för än han får en ondh ofärdh,
men Habor hall'. &c.

Thett war signilillas tienste möödh,
Hon lyddes tber vppå,
stall hon bort hans godha swerdh,
och så hans brynnia blåå,
men Habor haff. &c.

Te stötte vppå dören,
bådhe medh swerdh och spint,
Höre tu Habor kongeson,
tu gack för dören ut,
Men Habor haff. &c.
[59]
Thett war Habor konge son,
han togh till sin hoffdegärdh,
Borto war hans brynnia,
och så hans godhe swerdh,
Men Habor haff, &c.
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Borto ähr min brynnia,
och så mitt godha swerdh,
Hören i stålten signil liten,
Här bliffwer een ömkeligh färdh,
Men Habor haff. &c.

The stötte vppå dören,
medh spårspentan foth,
(Hwar then) Hwar then nagla
the ruko Habor emott,
men Habor haff. &c.

i dören war,

somliga han medh fötterna sparn,
somlige medh henderna slogh,
thett war femtio aff konungens hoffmen,
som for hans fotter dogh,
men Habor haff. &c.

[60]

49.
Te ladhe på Habor the hårdesta bandh,
the woro alla ny.
Hwar thett bandh på honom kom,
thett slett han sönder i try,
men Habor haff. &c.
50.
Ter stodh signils lillas tienste möödh,
och hon them rådhen kände,
i taghen itt hår aff signils hufwudh,
i binden om Habors hender,
Men Habor haff. &c.

46
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Te togho itt hår aff signils hufwudh,
the bundo om Habors hender,
för wille han heller för henne döö,
ähn han wille slita thett sönder,
men Habor haff. &c.

Te togho Habor konge son,
the ledde honom ut för by,
ther fick han se the galga trää
the woro alle ny,
Men Habor haff. &c
[61]
Hören i stålten signill liten,
i låten godh kärlek finnas,
När i sen min kappa hengia,
låten edher i buren brinna,
men Habor haff. &c.

J hängen vp min kappa,
Hon ähr aff skalakan rödh,
får thett fruger och jomfruger see,
the ömke sigh öffwer min dödh,
men Habor haff. &c.

Tett war stolten signill Liten,
När hon sågh kappan hängia,
tände hon elden på buren sin,
och lätt sigh ther inne bränna,
men Habor haff. &c.
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56.
Tett war Habor kongeson,
han målte itt ordh medh skäll,
ähr nu signill lilla inne brent
som rnigh unte ganska wäll,
men Habor haff. &c.
[62.1

57.
j tagen nu nidh min kappa,
hon må nu på iordene liggia,
fast om iagh hadhe try tusent liff,
iagh will icke itt aff tbem tiggia,
men Habor haff. &c.'

Thett war unga konungen,
när han sågh buren brinna,
somligha hielpa Habor nedh,
och somliga hielpa stålts signil,
men Habor haff. &c.

När the kommo vthi rosenlundh,
så war tå Habor hengdh,
när the kommo till buren,
war signil inne bränt,
men Habor haff. &c.

När the kommo vthi Rosenlund,
så war tå Habor dödh,
när the kommo till buren
war signill bränt i glödh,
män Habor haft'. &c.
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[63]

Hadhe iagh thetta förra wist,
Teras kärlek hade waritt så stoor,
icke skulle Habor hängt i dagh
för hundrade tusen mark,
men Habor haff. &e.

j tagen nu signils tiäneste möödh,
i sättien Henne qwek i iordh
Hon haffwer skillt migh widh dotter min
och' så en mågh så godh,
men Habor haffwer wunnett sin jomfru.

Finis.

8.
äbe skamälisåns uisa

1

s-kammel han bor upå ttyden,
han uar både Ryker 3 och ung,
så Raske då åttee han sönnerna fän],
män uärden gås dem emott,
fördy ttråder äbeskamelsån så mången stig uill.

2

ttee ttuå tthe äro döda,
ttee ttre tthe lefua än 4
Hdskr. och och
g) Hdskr. skanällsåms
g) Skrifvet öfver raden.
4) Hdskr. älL1

[64]
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dä, uill iagh er för saning säya,
de uore så Raska håmen,
för dy.

[65]

den ena hettee päder den andra hettee påll,
tthen ttredye hettee äbee den unge,
gudh laste den stund han ttill uärden blef föd,
hans skäpner ttlihe gjordes hånom ttung,
för dy ttrå.

3

äbee han ttiänar i kongeus gård,
alltt öfuer ttre kånige Ryke,
där fästee han (jag) iångfrulusee lila,
hånom 2 ttycktte hon uar hans like,
för dy ttråder.

4

äbe han drömde en dröm 2 om natt,
i sängene där han låg,
migh ttycktte (iagh) att min faders gård,
han stod i liusan låga,
där me brand fader och moder,
och så min stålttsen iångfruge,
för dy ttråder.

5

migh ttycktte att min kiorttill Röd,
och han uar blifuin suartt,
och alla dee skinn där under såtte,
dee uåre migh stollne bårtt,
förr dy ttråder.

6

dä uarr och dän spå kuinna,
som hade dee drömar ttill Råda,

7

Illskr.
Fldskr.

hånort
drön

51

PÄR BRAHES VISBOK.

433

här päder er broder hafuer låkatt er fästemö bårtt,
och nu månde bröllåpett stå
för dy ttråder.
8 och dä uar äbe skammellsån
han går för käningen in,
och (i gifuen) höre i gifuen migh orlåf i dagh,
alltt hem ttill [m]in faders land,
för dy ttråder.
9

och orlåf han månde begära,
och orlåf han månde få,
och då uar äbe skarnmelsån,
han sättee sigh på gångaren grå,
för dy ttråder.

10

och då uar äbe skammelsån,
han Rider i sin faders gård,
och utte då står hans systra, ttuå
de fägresta Rosende blorna,
fö[r] dy ttråder.

11

i står i fred mina systrar ttuå,
de fägresta Rosende blomma,
och huru må fader och moder,
och huru må min stälttsen, iångfrue.

12

och uäll må fader och moder,
och så er stålttsen iångfru,
här päder ceder broder hafuer häne fäst,
och nu månde brölåpett stå,
för dy ttråder äbe skamelsän 2.
I)
2)

Hdskr. skammellsom,
Tidskr. skamelsån9.

[66]
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den ena gaf han ett gulkårs på bröst,
den andra ett förgylande smyke,
då hafuer iagh ttiäntt i kåningens gärd,
och ärnade iångfru, lusee,
för.

13

och utt kåm äbes fader,
han mentte att göra ttill bästee,
och äbe i kåme i stufuen in,
i skåder nåra brölåpes gäster,
för dy ttråder

14

och utt kåni äbes moder,
hon mentte att göra ttill gode,
och äbe i kåmen i stuuån in,
i skådeu nåra brölopes forer,
för dy ttråder.

15

och äbe han går i stufuån in,
han hälsa öfuer alla (bänck) bäncker,
hans moder fick hånom , itt sölstop i hand,
hon bad hånnom gå och skänckia,
för dy ttråder.

16

och äbe ttager stop(ett) utty sin hand,
han skäncktte dä bästa såm han kunde,
for huar den gån[g] han på bruden sågh,
så både hans ögonn 2 de Rune,
för dy ttråder.

17

då lyder så fast ått afttånen,
ått bruden skulle gå (ttill sängen) i brude hus,
och då uar Reder och suänner,
dee bure för häne höga Hus,
för dy ttråder.

18

) Hdskr. möjligen
Hdskr. ögom

hårnon

53

PÄR BRAHES VISBOK.

435

19

dee ginge sigh åp för ttrapa,
och åp för den högelåfs broo,
och mines i iångfru luse lila,
när i låfuen migh eder ttroo,
för dy ttråder.

20

den sama ttro iagh hafuer eder låfuatt,
dän hafuer her päder eder broder,
och alla de dagar iagh lefua må,
skall iagh uara eder för moder,
för dy ttråder.

21

och mines i iångfru luse
när iagh fäste eder i fioll
iagh fäste eder (fioll iagh fäste) för min hiärttelig kär,
och alldrig för min mor,
för dy ttråder.

22

och dä tiar äbe skamellsån 2,
han drager 3 sin brune brand,
så buger han iångfru inse lilla,
hon faller i styken fätn,
för dy.

23

och dä tiar äbe skammellsån 4,
han går i stufuan in,
och dä unr her päder hans broder,
han bleknade såm ett lick,
för dy.

24

och hörer du päder skammelsån,
alltt huad iagh sägerr digh,
din brud hon sitterr i brude hus,
så suåra hon länckttar 5 äffter digh,
för dy ttråder.
5 dä uar skrifvet öfver raden.

[68]

Skrifvit ofvanpå något annat.

han drager skrifvet öfver raden.
Hdskr. skannellsån.
6) Hdskr. lanckttar.
4

436

[69]

1500-

OCH 1600-TALENS VISBÖCKER.

54

och sitter min brud i brude säng,
så såra hon länckttar äffter migh i,
och hörer du äbe skamell sån,
du stigh i sängen ttill hänne,
för dy ttråder.

25

och ttiäntt hafuer iagh i kåningens gårdh 2
alltt söder upunder een 2 öö
iagh hörde aldrigh där iagh for fram,
ttuå bröder skule fästa en möö,
för dy ttråder.

26

iibe 3 han drager sin bruna brand,
han glimmar såm gullett Röda,
så huger han här päder sin broder iäll,
dä blloden Ran hånom till döda,
för dy.

27

hans fader miste sin ögon ttu,
hans moder sin högra hand,
män gud nåde äbe skammellsån,
han ttråder så uida öfuer land,
för..

28

29
dä spordes och så långan lled,
alltt söder up under öö
huru äbe skammellsån,
han hämnades sin fäster möö,
för dy ttråder äbe skammellsån så mången stig ui11.4

Åndradt från digh?
2) Skrifvet öfver raden.
8) Eldekr. abe.
4) Belskr. stigull eller stigilll.
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9.
En wissa om propheten jona.

[70]

1
Guds nådhe och barmhertighett,
bör oss altidh tacka och loffwa medh flit,
som ähr bådhe godh och mildh,
sin nåde nekar han
hwarken qwinna eller man,
som giör pxnitens och both.

Tett folk som bodde i Niniwe staedh,
förtörnade gudh leffde tryg och gladh,
i syndh och onska sin,
ty bleff gudh wredh,
och wille senkia nedh,
bådhe folk och stadh så fln.
[71]
Gudh sade till jonam prophet medh hast,
tu giör 1 tigh redo, och gack medh en hast,
till Niniwe stadh så båldh,
förkunna thern
teras synder slem,
the giöra så margefall.

jagh kan ey lenger haffwa fördragh,
theras synder ähre för rnigh nath och dagh,
om hemd ropa the så fast,
iagh ähr till redo
medh hemd och wrede,
ath strafa theras syndh och last.
) lidskr.

1

gior.
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5.
jonas han bleff bedröfwath aff tesse °Mb,
han torde
bliffwa på tenna iordh,
och ey till Ni[ni]we gå,
han flydde för gudh,
giorde ey hans budh
stoor i sorgh månde han få.

e

6.
Till joppe stadh gick han medh een hast,
fan ter ett skep som lågh redo fast,
och slett segellferdigh lågh,
för penningar han gaff,
allt medh en fart
i skepeth månde Han gå.

[72]

Te ladhe tett skep från landh medh een hast,
gudh lätt strax blåsa eth wäder fast,
een storm begyntes stoor,
tillika the räth
önskade släth
ath wara på landh och iordh.

Te bolger så hårt på skeppett slogb,
te mente tett skep skulle i stycker gå,
all redskap kastade te ut,
the ropade medh flit
endrechteligh,
om hielp Hwar till sin gudh.
9.
jonas neder i skeppeth lågh,
een sömn så tungh kom honom vppå,
aff sårgh och ångest stoor,

[73]

1)

1 slutet af en rad och St00 i början af nästa.
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ten skeppar bleff wredh
gick till honom nedh
och sade tesse ordh.

Hwy såwer tu här trygg och fry,
och achtar ey hwadh fara wy ähre uthi,
åkalla tin gudh medh flith,
tett kan wäll skee,
att gudh oss beteer
sin Hielp och nåde blidh.

Tee skepmen sade endrechteligh,
läter oss kasta låth niedh falskhett och swik,
ath wy måthe wetha räth
Hwars skull tett ähr,
wy alle nu Här
i sådan fara ähre stadd.
[74]

Te komtno till Hopa the woro ey Sen,
the kastade loth räth Hwar och een,
teth föll strax jonam vppå,
Hwar bleff widh sigh
widh råden slik,
och sade till honom så.

Tu segh oss uthan falskheth och swik,
Hwy gåår theth oss nu så illa för tigh,
tith ährende segh oss räth,
Hwadan kom tu
theth segh oss nu,
af hwadh landh folk och äth.
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14.
Han swarade iagh ähr een Hebreisk man
som och flydde för Gudh som Haffweth och landh
och altingh haffwer i handb,
Hwar fruchtade sigh
för talen slik,
och sade till honom på stund!).
[75]

15.
Hwy förde tu oss tetha uppå,
sägh oss nu hwadh wy medh tigh giöra må,
ath Haffweth kan stillas snart,
i skole sade han
kasta migh i strandh,
så bliffwer tett stilla och klarth.

Te ropade till gudh, o fadher
förderwa oss ey för tenna mans skull,
tillrekna oss ey hans blodh,
Hans sårgh och nödh,
o Herre söth
ähr oss alldeles emott.

The kastade jonam öffwer bordh,
Gudh beskerde strax een fisk så stoor,
Han slök honom medh een fartt,
teth Haffweth fast,
stillades medh hast,
och Haffwer så klartt.
[76]

18.
Dagar och netter tree
Han sath i fiskens buk och altidh
badh gudh om sin hielp och tröst,
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wår Herre sött
som will ingens dödh,
hialp honom aff nödh och brist.

Gudh gjorde ath fisken foor till landh,
och sköth jonam in på Hwitan sandh,
honom skadde ej till ett Hår,
till liff och siäll
så ganska wäll,
till pas och sundh Han war.

Gudh talade till jonam prophet på ny,
tu gack nu strax till Niniwe by,
förkunna them wreden min,
iagh will medh hast,
then stadh full fast,
Nidsenkia till ewigh pyn.
[77]

Tå gick jonas som Herren badh,
till Niniwe som ähr een stadh
tree dagas resor stoor,
Han gick ter in,
och gaff them tillkenna
gudz wrede medh hårde ordh.

Gudh will eder straff' innan kortan tidh,
giörer pxnitens, råder iagh medh flith,
tå kunne i Nådher fåå,
innan fyretio dagar
medh wee och plågo,
skall tenna stadh förgås,
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23.
När konungen aff Niniwe teth förstodh,
sin konungsliga krone Han strax afläth,
sin purpur kläder inedh,
een säck aff Håår
Han på sigh bar,
satte sigh i asko nedh.
[78]

24.
Han läth utropa öffwer all then stadh,
jngen skall smaka drick eller math,
ey meniskio eller qwick,
tager secker vppå,
gudh bidier och så,
om nåde hwar för sigh.

Hwar wende sigh ifrån sindsens wegh,
gudh wille sigh förbarma, och straffa oss ey,
i tenna wreden sin,
faller nedh för gudh
giörer hans budh,
tett ähr befallningh min.

Teth giorde the allt medh een hast,
giorde bättringh, rnedh böön och fast,
te togo secker vppå,
then ganska stadh
om nådhe badh,
bådhe store och små.
[79]

27.
När gudh theras ödmiukheth monde see,
sin faderlige nåde han thena beteer,
och wende sin wrede bort,
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theras synder slem
bleff tå förglömdh,
bådhe litteth och stoorth.

Terföre bleff jonas ganska wredh,
och sadhe: o Herre iagh teth wäll weth,
ath tu äst nådigh och mildh,
harmhertigh och godh,
i hierte rooth
snart bliffwer tin wrede stilldh.

Ty flydde iagh på Haffweth uth,
och lydde ey tin willia och bua,
iagh wiste så skulle tillgå,
tagh Herre frå migh,
min siell till tigh,
iagh lenger ey leffwa må.
[80]
Tå swarade gudh: jona tu giör tigh wredh,
förutan rättmetigh beskedh,
ath iagh ähr mildh och godh,
aff staden han strax
gick medh een hast,
Medh sårgfullt hierta och modh.

En boningh bygde han sigh full snartb,
vthan för stadsens östre porth,
Han ter i skugge sath,
och wille see,
Hwadh som skulle skee,
medh Niniwe stadh och folk.
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32.
Gudh läth ett] gräskar waxa så skönt,
öffwer jonae huffwudh medh bladene gröön,
Hans hierta ter aff bleff leth,
Han gladdes ter widh,
gaff sigh till fridz,
all sårgh war tå förglörodh.
[81]

33.
För sälen gick vp ten andra dagh,
Gud skickade een orm som ödelagh,
theth- grässkar släth i grund.
ten orm stack hårth
teth wissnade bårth
allt i så stakoth stundh.

gudb skickade een östanwin så beeth,
ath jonas ther wansmechtades widh,
och solen skinte warm,
att önskade sigh,
att wara lyk
än leffwa i sådana harm.

gudb sadhe jons tu giör tigh wredh,
om teth grässkar medh ont beskedh,
som tu ey haffwer skapt:
teth yrakade' tigh
räth Hiärteligh,
ath tett Haffwer mist sin krafft.
[82]

36.
Tu haffwer för theth e liteth eller stoorth,
ej plantath ey wattnath eller arbete giorth,
endock giöör thett tigh wee,
Ildskr. ynckade?
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theth wexte snart,
och wissnade borth,
sårn tu kant merkia och see.

S[k]ulle iagh och icke förbarma migh,
öffwer Niniwe stadb, såm så hierteligh,
min gunst och Nådhe begär.
allt (qwick) folk och barn,
allt qwick ter inne,
min Händers gärningh ähr.
Teth ähre och månge diur så skiön,
skulle iagh them straffa medh sådan lön,
(Hwar bleffwo tå min) och q wara skonsam,
Hwar bleffwo tå min
barmhertigheeth fin
sån, warar i alla stundh.
[83]
En syndares dödh begär iagh ey,
men ath han omwender sigh från syndsens wägh,
och medh migh leffwa må,
Hwar wende sigh,
från synden till migh
min nåde skall han få

Gudh fader skee loff ähra och pris,
Hans endeste sön och lika wist,
för sin barmhertigheeth,
then helge and,
wår trösterman,
sskee loff i ewigheth,

Am en
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10.
[84]

Torkiltrone Sons wisa.

Och Torkill Han war den yppersta swcn,
som swerdett kan binda widh sidha,
för hwar den dagh dett östan dagas,
så lyster torkill utrida,
så feller hon liten för honom.

Och dett war torkill troneson,
Han ridher sigh södher under öö,
der feste Han stålten Adelin,
Hon war så wenen möö,
så &c.

Och han badh Henne i wintre,
och Han badh Henne i twå,
ingen man tett wiste,
och ingen man tett troor,
så &c.
[85]

4.
Och ingen man thett wiste,
och ingen man tett troor,
förutom Elin Hennes tienste niöö,
och Törkils swener twå,
så &c.
1)

Hdekr. i ändradt från H.
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5.
Och Torkill Han låter Henne kläder skära,
ehurudan Hon will them Haffwa,
för hwar den söm der war uppå,
lätt Han medh rödegulle draga,
så &e.

Och dett war stolten Adelin
när Hon di kläden sågh,
gudh signe alle dee skreddare,
såm Här lade arbete på,
så &e.

[86]
Gudh signe alle dec skreddare,
som der lade arbete på,
först och senast Torkill Troneson,
som allan kostnath månde stä,
så &c.

Och kongen Han låter een Flerredagh hålla,
rnedh Riddare och raska hoffswenner,
och icke kom Torkill Troneson,
för ähnn Herredagen Hade enda,
så &e

Och deth war om een Helgedagh,
så Heligh war then tidhen,
och då luster Torkill Troneson,
Hem till kongen rida,
så &c.
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10.
Och Han kunne icke i stuwan bliffwa,
så wart honom orden giffwen,
ått sporde danske kongen,
ehwartt som Torkill war riden,
så &c.

Och böre du Torkill Trone sån,
Hwar Haffwer du waritt så lenge,
Hwy war du icke tillstädes i gåår,
medh riddare och raske Hoffswenner,
så &c.

Medh min Hök och medh min Hundh
war iagh reden i gröne lundh,
Hwilken swen som beta skall diur,
Han moste wäll töffwa een stundh,
så &c.

[88]

13.
Och iagh Haffwer waritt ath beta diur,
uthi Här Lages Haga,
och Hwilkeu Reddar som lyster rida,
Han får wäll diur ath jaga,
så &c.
14.
Och ridh du degh ath beta diur,
uthi Her Lages Haga,
deth samma diureth du effter jagar,
deth legger dith liff i graffwe,
så &c.
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Och iagh skall få degh annath ath giöra,
än beta dec diur i Haga,
du skallt fara till jslandh
allt medh Här Esbiörn snaren,
prik, &e.

[89]
Då swarade Torkil! Trone sån,
deth gjorde Hans Flierta wee,
Herre däth ähr een stoor fara
ath fara så längan een ledh,
så &c.

Och du skallt fara till jslandh,
allt medh Här Esbiörn snare,
och hemta skallt du megh allt deth söllwer,
som i jslandh ståår tillbaka,
så &c.

Då swarade Torkil! Troneson,
Han kunde sin ordh wäll wenda,
i ähren Min Herre och iagh ähr edher swen
e hwart i willien mig senda,
så &c.
[90]
Stålt Adelin och Hennes foster Moder,
dee såto i Högelofftsswala,
Hwilka Wire te senningebudh,
som i åhr till jslandh skulle draga,
så &c.
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Då swarade Hennes fostermoder,
Honn smiler Allt' under sin skin,
och detb skall Torkill Troneson
alkäresta wennen din,
så &c.

Och tigen Min käre Foster 2 Mor,
i giören migh ingen men,
och intett under iagb Torkil! Tronesån
någott bättre ähn en annan swen,
så &c.
191]

22.
Jntett under iagb Torkil] Trone sån
bättre ähn een annan swen,
Gudi) läte mig]] den dagen leffwa,
Han kommer Här glader igen,
så &c.

Och Åbrle war dett om rnårgonen,
dee klocker begynte atb ringa,
och Torkill ath går vthi kyrkion,
Han låter der messer siunga,
så &e.

När Messan Hon war siungin,
och folketh deth foor allt Hem,
godbe nath biude torkill Trone sån,
käre godta wennerna sina,
så &c.
Åndradt från

hell

eller

Hdskr. F ändradt från

hall.
M.
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251.
Han bjuder dem alla godh nath,
dec bodhe honom wäll ath fara,
först och senast stålten Adelin,
ty Hon war kärest öffwer alla,
så &c.

[92]

26.
Och deth war Torkill Trone sån,
Han klappar Hennes blomme kin,
j sörien icke stålten Adelin,
i Hjärtan aldrakäreste 2 min,
så &c.
27.
Då swarade stålten Adelin,
och Henne ran tårar på kin,
deth weth så gudh fader i Himmelrik,
att sårgen Hon ähr komen Hem till min,
så &c.
28.
j sörgen icke stålten Adeln
i bären för megh ingen qwida,
will dett gudh iagh kommer igen,
och glädien skolen i bidha,
så &c.

[93]

29.
Twå aff mina swenner,
di skola Här boss eder bliffwa,
dec skola eder till tienst wara,
i heden dem gå och rida,
så &c.
Skrifvet dels nederst å s, 91, dels öfverst å s. 92.
åndradt från A.

) al
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30.
j sörgen icke stålten Adelin
i waren i Hiertatt from,
iagh will innan åhr och dagh
medh edher både byggia och boo.
så &c.
311.
(Torkill och) Här Esbiorn och dec danska Håffmän,
de ginge så gladeligh ner till den strand,
förutan Torkill Tron sån,
Han bar för stålten Adelin stoor wånda,
så &c.

[94]

Och dett war stålten Adeln,
Hon glimmar der såm eth gull,
Hon kende ingen som när henne stodh,
ty Hon war aff sårgen full,
så &c.

Och deth war Torkill Trone sån,
Han styrer sin snecke ifrå lande,
så sörgende ståår stålten Adelin
allt uppå den Hwite sandh,
så &c.
34.
Och dagen Han ledh och skeppett deth skredh,
dee bölger dec ligga för bordeth,
och då satt Torkill Tronesån,
Han talade aldrigh eth ordh,
så &c.

[95]

1)

Skrifvet dels nederst å s. 93, dels öfverst å s. 94.
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Och Höre du torkill Trone sån
Hwy sitter du nu så tyst,
Haffwer du aldrigh före,
seglath så högan siöö,
så &e.

Och iagh will segla een siöö medh digh,
om tusen gylden ath tera,
och iagh will brytta een sperr medh digh
om alla jomfruers ähra,
så &c.
37

[96]

Så wunne dec up deras silkes segel],
så högt i förgyllta rådh,
så seglade de till jslan
i fulla Månader twå,
så &c.

Der kastade de teras ankar
vppå den HwiteNkndh,
Torkil! och Här Esbjörn snare,
de stege der först uppå landh,
så &e.

Mith uppå midie gårde,
der axlade de deras skin,
så ginge dec i Höge låfft,
för jslands kongen in,
så &c.
Skrifvet dels nederst å s. 95, dels öfverst

s. 96.
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40 1.
Der Helsade de jslands kongen
utöffwer sith brede bordh,
Här Haffwe (wy) di seninge breff,
Min Herre Haffwer sent edher ordh,
så &c.

Och deth war jslandskongen
när Han di breffwen sågh,
togh Han segh een liten knif,
Han skar them i stycker små,
så &e.

Då talade 2 jslands kongen,
Honom kom så mångt i Hågen,
weil Har man Hörtt så fattigen swen,
få eeu så riken jomfru,
så &c.

[98]

43 3•
Då swarade Torkill Tronesån,
deth gjorde Hans Hierta wee,
Härre icke wore dee brewen så illa skreffwen,
att i ju måtte them see,
så &c.
Skrifvet dels nederst å s. 96, dels öfverst å s. 97. — Stroferna
40-86 äro i hdskr. numrerade resp. 30-76, således str. 40-49 med
samma siffror som de näst föregående 30-39.
tal ändradt från SW.
Skrifvet dels nederst å sid. 97, dels öfverst å s. 98.
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Tigh tu Torkill Tronesån,
tu tagh din ordb' wäll till wara,
åffta Haffwer din fader
warith på min 2 skadha,
så &c.
Sin tynner aff deth hwita sölwer,
då skatha din fader ifrå rnigh,
åtha tynner aff deth röda gull,
så will iagh nu icke 3 taga för 4 digh,
så &c.
[99]
Då swarade Torkill Trone sån,
der han di orden månde Hörde,
Hwadh kunde iagh der till wålla,
att min fader månde illa giöra,
så &c.
Och Höre du Torkill Tronesån,
Har du deth icke förra Hörth
ath deth skallt grissen umgella
såm gammall swin Haffwer giorth
så feller Hon Liten för honom.
Så togho de Torkel! Tronesån,
de satte honom i torneth in,
der gåffwo dee Honom drecka
waten 3 för deth klara win,
så &c.
rdh ändradt från något annat.
Ändradt från din.
8) tidskr. inke.
Åndradt från frå.
5) Eller watne?
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Då talade Här Esbiörn snare,
war klädd uthi kiortelen rödh,
wy welom haffwa Torkill till danmark medh oss,
elliest skole wy medh Honom döö,
så &c.

Då swarade Tårkill Trone sån,
bådhe medh sårgh och qwida,
liten macht haffwa wy' der till
ath kunna moth kongen strida,
så &c.

Du far nu wäll Här Esbiörn snare,
Alkäreste wennen min,
gode Nath sägär 2 stålten Adelin,
hon ähr Allerkärestan min,
så' &c.

Seen i stålten Adelin
så säger 2 icke utaff min wånda,
seger ath iagh tienar uthi konungens gårdh,
för gull och rika lande,
så &c.

Och deth war torkill Trone sån,
Han talar till sina swenner,
sin i stålten Adelin,
så säger icke sårgen min
så feller Hon liten för Honom, så &c.
Ändradt från Di.
Ändradt från seger (eller tvärtom).
Ändradt från tå,
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Här Esbiörn och dec danske Hoffmän,
the skolle hem till danmark fara,
forutan Torkill Tronesån
han 1 måste i tårneth wara,
så &c.

Här Esbiör och the danske Hoffniän,
the gingo så sörieligh nedh till den strandh,
bårte war Tårkill Tronesån
såm war deras Höffwesman,
så &c.

Der wunne dec up deras silkes segell,
så högt i förgyllta rådh,
så seglade de till danmark igen
i fulla månader twå,
så &c.

Der kastade dec deras ankar
uppå den Hwite sandt,
deth war Här Esbiörn snare
Han stegh der först uppå landh,
så &c.

Deth war stålten Adelin,
Hon redh allt uth medh den strandh,
der mötte Henne Här Esbiörn snare,
vpå den Hwite sandh,
så &c.
1) ha ändradt från något annat.
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Du war wäll komen Här Esbiörn snare
Allkäreste wennen min,
Hwar ähr Torkill Tronesån
Allkäreste stallbroder din,
så &c.

Torkill Han tienar i kongens gårdh,
för guld, penningar och kläder,
Han badh megh sega edher god nath
i ähren Hans Iiiärtelige käre,
så &c.
[104]
Torkill Han tienar i kongens gårdh,
Han badh ' edher wara uthi Hiertath from,
Han sadhe Han will innan åhr och dagh
medh edher både byggia och boo
så &c.

Då swarade den Lilla små drengh,
war klädh vthi kiortelen rödh,
Torkill Han sitter vthi jslandh,
i Tårneth så måste Han döö,
så &c.

Torkill 2 han sitter uthi jslandh,
uthi en så hårdan Gömme,
Han badh edher för den öffwerste gudh
ath i skole Honom aldrig förglömma,
så feller &c.
Eller bodh?
T ii,ndradt från

H.
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[105]

Då swarade stålten Adelin,
så sörgandes månde hon wara,
bättre megh Gudh i Himnielrik
iagh seer Hånom 1 aldrigh mera
så &c.

Och ähr nu Torkill uthi jsslandh 2
allt uthi Torneth inseth,
deth will iagh edher för sanniugh sega,
ått megh så niuter Han deth,
så &c.

Och deth war stålten Adelin,
Hon wrider sin hender af nödh
giffwe deth gudh i Himmelrik,
ath iagh uthi werden wore dödh,
så feller Hon Liten. &c.
[106]
Och deth war (icke mer) der effter
allt 3 mer ähn månader twå,
dett war stige Här jönsån,
Han bleff i sitt Hierta så froo,
så &c.

Och deth war Stige Här jöns son,
Han badh sala sina Hestar,
och wy skole rida oss op i Landh,
Här Lage då skall iagh gesta,
så &c.
Ändradt från Honom.
indradt från knandb?
Ändradt från något annat?
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69.
Och wy skole ridha oss op i Landh
Här Lage skall iagh gästa,
Han har så wennen een dåtber,
stållt Adelen skall iagh festa,
så &c.
[107]

70.
Och dett war stige Här jons sån,
han kom der' ridandes i gårdh,
och ute står Här Lage
såm war wäll swept i mårdh,
så &c.

Och Hör i Här Lage,
i ähre wäll swept i skin,
i giffwen migh stålten Adelin,
Allekereste dottren din,
så feller Hon Liten för hånom.

Och deth war Hären Lage,
sweber Han sigh i skin,
och så går i frustuwan,
för sin käre [dother] in,
så &c.
[108]

732.
Och wäll ähr degh min käre dother,
och wäll ath du monde leffwa,
degh beder stige Här jöns sån,
och Honom will iagh degh giffwa,
så &c.
Skrifvet öfver raden.
Strofnumret skrifvet dels nederst å s. 107, dels öfverst å s. 108,
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Då swarade Elin Hennes tienste möö,
stålt Adelin swara intett der till,
i giffwen den jomfru ingen man
uthan den Hon sielff Haffwa will,
så &e.
Och Tigh du Elin tienste möö,
tu tala icke eth ordh,
wäll giffwer iagb min dåtter bårth,
så liteth iagh spörier digh åth,
så &c.
Och jIla 2 giordhe Her Lage,
full illa giorde han då,
så gaff han hårt stålten Adelin,
förutan Hennes egitt iaa,
så &c.
Och så drucke dec deth festninge ööll,
allt på den samma dagh,
medan gråder stålten Adelin,
Hon will honom inteth Haa,
så &c.
Och deth war Herren lage
Han tagher sin dåtter till lära,
när du kommer i Her Stige jons sons gårdh,
så tenck uppå dygdh och ähre,
så, die.

Så war du digh een godh Hustru,
öffwer ditt brede bordh,
2)

Åndradt från
indradt från

Digh.
illa, som ursprungligen börjat raden.
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elska du wäll den fattigh,
så wida föret Han din ordh,
så &c.
Nu äst i du digh sårgefull,
du gitter icke tala eth ordh,
du läth Honom inteth annath bemärkia,
ähn ath du will wara Honom godh,
så &c.
Nu äst tu digh så sorgefull,
och tårar rinna ner uppå kin,
så gåck du digh så gladeligh hårt
för din kära Hussbonde in,
så &c.
Däth 2 warr stålten Adelin,
Hon wrider sin Hwite Hand,
giffwe deth gudh i Himmelrik,
ath iagh aldrigh får honom,
så &c.
Så redde de dett brölop
i fulle wekorna fem,
medan sörger stålten Adelin,
Hon gråte då alla dem,
så &c.
Och nu sitter bruden uppå brude benk,
medh silke flettath Hår,
cronan Hon war af röde gull
Hon fäller så mångan tår,
så feller Hon &c.
Ändradt från est.
Hdskr. dåth
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•
[112]

Cronan Hon war aff röde gull,
Hon fäller så många tårar,
Hennes fader han går uppå golwett,
Han gaf Henne orden så Hårde,
så &c1.
Och Herre Gudh nåde digh arme Piga
du kan digh nu inteth stilla,
du lätt nu ingen uppå digh see,
ath du låter så illa,
så &c.
872.
Dett3 förde dee den unge brudh,
allt till deth brude Hus,
Henne 4 folgde danske kongen;
och Riddare bore före lins,
så &c.
[113]
Dett ledde then unge brudh,
allt till den brude seng
Elin och stålt Adelin,
dee giorde eth taall så lenge,
så &c.
Och Höre du Elin min tienste mödh,
will du icke wara brudh för migh,
wiste du icke utaff sörgen min,
full nödigt bode iagh digh,
så &c.
Då swarade Elin Hennes tienste möö
och Henne ran tårar på km,
Hdskr. &C. så &C.
Stroferna 87— 190 äro i hdskr. numrerade resp. 78-181 (d. v. s. 77
är vid numreringen öfverhoppadt).
8) D ändradt från 0.
Hdskr. Hennes
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full nödigh wore iagh brudh för digh,
wiste iagh icke sårgen din,
så &c.

0 sena war deth om afftonen,
då skifftade de deth så
Elin Hon går till brude sengh,
och stålten Adelin Hon geck ter ifrån,
så &c.
Elin Hon går till brude sengh,
stållt Adelin gek ter ifrån,
swepte Hon sigh i een kappa blåå,
Hon wedh theras fötter lågh,
så &c.
Deth war stige Her jöns sån,
Han klappar Hennes blomrne kin
i sörgen icke stålten Adelin
i ähre hjärtans Aldrakäreste min,
så &c.
Och deth Haffwer warith migh offta sagt,
att i ähren icke möö,
nu will iagh edher orsaker giöra,
om iagh ähn medh edher skulle döö,
så &c.

Då swarade Elin Hennes tienste möö,
Hon swarade Honom så,
den ähr icke uthi werden till,
sårn icke bliffwer lugith vppå,
så &c.
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Och årle war deth om Mårgonen,
då skiftade [de] deth så,
stållt Adelin Hon går till brude sengh
och Elin geck ther ifrån,
så bic.
[116]

Stållt Adelin Hon går till brudesengh
och Elin gek ter ifrån,
swepte Hon segh i een kappa blåå,
Honn widh theras fötter lågh,
så &c.

Ährle war dett om Mårgon,
och dagen Han görs ljus,
deth war danske kungen
Han går till deth brudeHus,
så &c.
Och digh giffwer iagh deth hwita sölwer,
uthi din Hwita Handh,
tigh stilla stige Her jöns sån
om deth fins någoth misten iblant,
så &c.
[117]

Och haffwen i siälf edart Hwita sölf,
och edart gull så rödh,
i gåfwen migh stållten Adelin,
Hon ähr så wennen en möö,
så &c.

Och ähr deth sant du seger för migh,
ställt Adelin Hon ähr möö,
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icke skall törkill Trone sån,
i åhr på isslan bliffwa döö,
så &c.
102.

Och deth war danske kongen,
Han taler till. Riddare fem
i skole fara till jsland,
och Hemta rnigh Torkill Trone sån Hem,
så &c.
[118]

103.

Och deth war icke mer der effter,
allt mer ähn månader fem,
deth war Torkil] Tronesån,
Han korn då ifrån jslandh Hem,
så &e.
Och deth war Torkil Trone sån,
han månde uthi landeth fara,
så for han till den samma kyrkia,
som Han wiste stållt Adelin wara,
så &c.
(Och Hören i stålten) Når Mässan Hon war sungin
och fålketh deth foor allt Hem,
Tårkill och stålth Adelin,
de giörde eth tall så lenge,
så &c.
[119]

106.

Och hören i stålten Adelin
Allkäreste wennen min,
Hwadh Heller war deth dina frenders rådh,
eller war dett willian din,
så feller Hon liten Mr Honom.
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Och Hören i Tårkill Trone sån
Alltkäreste wennen min,
deth war alla mina frenders rådh
och aldrigh willien min,
så &c.

Min Fadher och Måder the goffwe migh bårth,
och så mina frender månge,
deth war icke medh min willie giortt,
att iagh gek edher ifrån hande,
så &c.
[120]

Min Fadher och Modher the goffwe migh bårth,
och så mina frender flere,
då gick glädjen bårth ur mith bröst,
hon kommer der Aldrigh mera,
så &c.
Och Hören i stålten Adeln
min käreste under öö,
iagh will slå stige Här jönson i Hiäll,
och rymme tåff lande medh 5 digh,
så &c.
öch Hören i Torkel Trone sån,
dett war inteth rnedh min willie,
den samme gudh oss tillsammanfogath,
Han kan oss fast bether åttskillia,
så &c.
Och Hören i Torkel Trone sån,
i Riden edher söder under öö,
Rättadt från

migh
6
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i ffesten Här pedhers dåtter,
Hon ähr så wennen möö,
så &c.

Och deth war Torkell Trone sån,
han bedber sala sina Hestar,
wy skole ridha oss op i landh
Här Pedher skall iagh gesta,
(Han) så &c.

Wy skole rida oss op i landh
Här pedher då skall iagh gesta,
Han har så wennen dotter,
stollt Metta skall iagh festa,
så &c.
[122]

115.

Och deth war Torkell Trone sån,
Han kom der ridandes i gårdh,
och ute står Här per;
Han war wäll swept i inårdh,
så &c.
Och här står i Her per,
i ähren wäll swept uthi skin,
i giffwen migh ställt Metta lilla,
alkäresta dåttren din,
så &c.
Och Hören i Torkell Trone sån
i stigen aff edhra Hestar,
så lenge iagh spöri Hennes Modher åth,
Hon weth migh råden the besta,
så &c.
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[123]

Dett war Herren pedher,
sweper han segh uthi skin,
och så går han i frustuwan (in)
för sin käre dåtter in,
så &c.

Och wäll ähr digh min kiäre dåtter,
och wäll ath du månde leffwa,
degh beder Torkell Trone sån,
och Honom will [iagh] degh giffwa,
så &e.

Och Torkell Han Haffwer stållt Adelin kär,
för alla dee jomfrur uthi werden ähre,
Hadhe han kunna den jomfru fåå,
Han hadhe inteth bedeth megh Här,
så &c.
[124]
Stållt Adelin Hon under Stige Her ions sån wäll,
then stund ath 1 the månde leffwa,
du skallt ha Torkell Troneson,
och Honom will iagh degh giffwa,
så &c.
Der war een 1 stoor lust i frustuwan,
och lyda der uppå,
Huru Torkell och stållt Metta
de låfwa Hwar annan sin troo,
så &c.
Och så redde dee deth brölop,
i fulla wekorna fem
') Senare tillsatt öiver raden,
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medh gläddes stålt Metta Lilla,
Hon gläddes ått alla them,
så &c.
[125]

124.

Och dett war Torkel! Trone sån
Han beder sala sina Hestar,
och iagh will migh utbi jafton,
min käre Modher gästa,
så &c.

Och dett war Torkell Tronesån,
Han kom der ridandes i gårdb,
och utbe stodh hans modher
Hon war wäll swept i Mårdh,
så &c.
Och Höre du Torkel! Tronesån,
Alkäreste sånnen
tala du medh ställt Adelin
alkäreste wennen din,
så &c.
[126]

127.

jagh talade medh stålth Adelin
min käresta under öö,
iagh Haffwer fäst stå[l]th metta lilla,
Hon ähr så wennen een
så &c.
128.
Så skriff du till ditt brölop,

både fruer och Mör,
sielff ridh du till ställt Adelin,
din käresta under öö,
så &c.
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1,29.

Och deth war torkell Trone sån,
Han beder sala sin Hestar,
och wy skole rida oss op i Landh,
stållt Adelin skall iagh gästa,
så &c.
Och dett war Torkel] Trone sån,
Han kom der ridandes i gårdh,
ute ståår stålten Adelin,
som war wäll swept i mårdh,
så &c.
Och deth war Torkell Trone sån
han klappar Hennes blornme kin,
wille i låna megh hus i nath,
allekäreste min,
så &e.
Och Hören i Torkell Trone sån
i stigen aff edhra bestar,
i wetten i i ähren Här Hemma
i ähren här inge fremmande gester,
så &c.
Och deth war Torkell Trone sån,
Han klappar hennes bto= kin,
hören i stålten Adelin,
wele i tillreda bruden min,
så &c.
Och lenge stodh stålten Adelin,
Hon swarade intett der till,
) Hdskr.

1

wettan
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Hon wiste icke utaff sin Herre,
huru theth haffwa will,
så &c.
135.

Och deth war stige Här jöns son
Han monde der till swara,
du skallt medb Torkil! Trone sån,
hårt till hans brölop fara,
så &e.
[129]

136.

Så skaar Hon nedh dett silke,
och så dec rödhe gull wewar,
ingen fru till brölopeth kom,
gaf bruden så rika gåfwor,
så &e.
jngen fru till brölopeth kom
gaff bruden så rika gåffwår,
förutan stålten Adelin,
Hon gaff deth Hon will sielff haffwa,
så &c.
Och deth war stålten Adelin
hon redh den bruden i motb,
deth war theth swarta silke,
thett slogh nedh på Hestens footh,
så &c.
[130]

139.

Dec reede igenom te waller,
och så igenom rosen skogar,
aldrigh kom Torkils hwita handh,
ifrån stålt Adelina sadellboge,
så &c.
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Och Hören i Torkell Trone sån,
i riden megh icke så när,
dett märke fruer och jomfruer,
att i Elaffwen migh i Hiertath kär,
så &c.
Och märkia deth fruer och jon] fruer,
och möör och Höffweske qvinnor,
allt ähre i hierta aldrakäresta 1 min,
(på) både nu och i alle sinne,
så &c.

Och dett förde te ten unge brudh,
allt uthi then brude gårdh,
dett war icke dett röde gull,
för dett läger ospart,
så &c.
Der sette de den unge brudh
uthi den brude benk
förre gingo Reddare och swenner,
såm bore för Henne skenk,
så &c.
Der skenkte the then brune miöö,
allt medh thee godhe söllskålar,
dett lider så fast ått afftonen,
att the skulle till sengia gåå,
så &c.
Och der förde the then unge brudh,
allt till dett brude hus,
) Det börjande

1

a

senare tillskrif vet.
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förre gingo reddare och swenner,
som bore för henne ljus,
så &c.
Der förde the then unge brudh,
allt till then brude sengh,
torkell och stålten Adelin,
the giorde ett tall så lenge,
så &c.
Och hören i stålten Adelin,
min käresta under öö,
Hwadh sade stige Här jöns son,
att i wore icke möö,
så &c.
148.

[133]

jagh tackar Elin min tieneste möö,
och hon war brudh för migh,
först friade hon min ähre,
och sedan liffwett för degh,
så &c.
Då swarade Torkell tronel sån,
så hemeligh inne medh sigh
i jafton skall iagh migh wackta,
för slicht eth qwinno snedh,
så &c.
Och dett war stålten Adelin,
Hon klappar Hans blomme kin,
Hwar togh i dett odygdelighe ordh,
hierta aldrakäresta min,
så &c.
1)

Tillskrifvet öfver raden.
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Och du skynda degh torkill Trone sån,
och skynda degh 1 snart ifrånn migh,
bruden sitter i brude hus
hon wenter fast effter degh,
så &c.
Så hielpe megh Gudh i Hirnelrik,
och så den ewige gudh,
iagh will fast heller medla edher tala,
ähn såwa hoos min brudh,
så &c.
Så hielpe migh gudh i himelrik,
både utaff sårgh och Harnae,
iagh will fast heller medh edher snacka,
ähn såffwa på brudens arm,
så &c.
j sitten så lenge och tala medh migh,
dett bliffwer een Hårdan fara,
först få i otack utaff edher brudh,
och sedan iagh utaff min Herre,
så &c.
Och Torkell Han gåår till brude seng,
han sörjer och suckar så swåra,
stållt Adelin Hon står der före,
Hon feller så många tårar,
så &c.
Hon bredde utöffwer dem silke,
och så den silkes pell,
Hopskrifvet med skynda.
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dett må nu Hwar man tänkia widh segh,
'Hon Logo der heller sielff
så &c.
[136]

157.

Och dett war stålten Adelin
Hon skjuter dec spallakan till samman,
Hon togh den sorgen näst Hierta lågb,
hon giorde ter aff eth gamman,
så &c.
Och dett war stålten adelin
stenger hon brudc husseth brotb,
Torgell och ed ber bruth,
Christe giffwe edb er godh nath,
så &c.
Och dett war fyratijo wekor der effter,
dett skedde allt om een höst,
stolt Metta Lilla hon går till buren,
Hon födde een sån så godh,
så 2 &C.
[137]
Stoltt Metta lilla Hon går till buren,
hon födde een sån så godh,
deth will iagh edber för sannigh seia,
sitt liff hon för hånom låtb,
så &c.
Der lade the stolt Metta Lilla
uthi then swarta jordh,
dett war Torkel 1 Tronesån,
Han sender stållth Adelin (bud h)ordb,
så &c.
I) Tillskrifvet öfver raden.
8 ändradt från de

2)
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Och dett war stålten Adelin,
breder •Hon sina benkar,
den milde gudh i Himmelrik
han giffwe migh nu dett iagh tenker,
så &c.
[138]
Den milde gudh i Himelrik
han gifwe migh nu deth iagh tenker,
ath iagh motte innan ålir och dagh
wara, så rikan änkia,
så feller Hon liten för honom.

Och dett war icke mer der effter,
ähn månader twå,
dett war stige Här jöns sån,
han lades i helse sott då,
så &c.
Och dett war stige Her jöns sån,
han lågh i så långan åttråå,
och dett war stålten Adelin
hon går honom till och från,
så &c.
[139]
Och dett war stige Här jöns[sån],
han talade af sårgh och harme,
Gudh nåde degh stålten Adelen,
wy haffwa icke till samman ett barn,
så &e.
Då swarade stålten Adelin,
Hon logh allt under sin skin,
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dis rikare haffwa i frender,
dis större ähr skaden min,
så &c.
168.

Och deth war stige Här jöns sån,
Han wendes till weggen i dwala,
dett will iagh edher för sanningh seia,
ban bleff dödh i samma taall,
så &c.
[140]

169.

Der lade the stige Här jöns sån
uthi then swarta jordh,
dett war stolten Adelin,
hon sender Torken tronesån budh,
så &c.
Teth war Torkell Trone sån
Han slår the tafellbårdh tillsamman,
bedher wäll för stige Här jöns såns skal,
dee giorde ter aff ett gamman,
så &c.
Och deth war tårkell Trone sån,
Han månde bådhe åka och ridha,
Han bedher till gudh fader i Himelrik,
att tett åhrett skulle snartt framlida,
så &c.
[141]

172.

Och dett war Torkell trone sån,
Han bedher sala sin Hestar,
och wy skole rida oss op i land
här Lage skall iagh gästa,
så &c.
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173.

Och wy skole rida oss op i Landh
Här Lage skall iagh gästa
Han har så wenneu dätter,
och Henne skall high festa,
så &c.
/74.
Och dett war torkell Trone sån
han kom der ridandes i gårdh 1
och ute står Här Lage,
sån] war well swept i niärdh,
så &c.
Här stån i Här Lage,
i ähren wäll swept i skin,
i gifwen migh stålten Adelin
aldrekäreste dåttren tin,
så &c.
Och Hören i torken Trone sån
i stigen aff edra Hestar,
så lenge iagh spörier Hennes moder åth,
Hon wett migh råden di besta,
så &c.
Och dett war Hären Lage,
han sweper sigh [i] skin,
så går han i frustuwan
för sin käre dotter in,
så &c.
Och wäll ähr tigh min kiäre dotter,
och wäll att tu månde leffwa,
Hdakr. gardh
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digh beder Torkel! Trone sån
och Honom will iagh degh giffwa,
så &c.

Dett war ståltt Adelin
hon på sin fader sågh,
allt ähr den den samma swen,
som i sworen iagh skull aldrigh få,
så &c.

Så drucke dec dett festninge ööll,
uppå then samma dagh,
brölopett strax der effter,
all för ähn månader twå,
så &c.
[144]

181.

Så redde the dett bröllop
i fulle wekorna fem,
medhan gläddes stålten Adelin,
hon gläddes då ått allom dem,
så &c.
Dett sette the then unge brudh,
uthi then brudhe benk,
förre gingo reddare och swenner
som bure för henne skenk,
så &c.
Der skenckte the then brune miödh,
och så dett klara wijn,
allan den långe såmmar dagh,
för brölopets fålkett in,
så &c.

98

99

PÄR BRAHES VISBOK.

Åch sena war dett om aftonen,
der rimett faller af,
Torkell och stålt Adelin
the skulle till sengia gåå,
så &c.

Der förde the then unge brudh,
allt till dett brudehus,
för ginge reddare och swenner
sån] bure för henne lins,
så &c.

Der sette the then unge brudh,
uthi then brude sengh,
dett war torkill Tronesån
Han töffwade intett länge,
så &c.
Så hadhe Tårkill Trone sån
förwunnitt all ångest och harme,
då såff han så gladeligh
uppå stålts Adelins arm,
så &c.
Då hadhe stållten Adelin
förwunnith all ångest och qwide,
då såff hon så gladeligh
hos Torkil Tron° såns sida,
så &c.

Och dett war icke der effter,
allt mer ähn månadher fem,
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då gaff Tårkill Trone sån
Elin så rikan een swen,
så &c.

190.
Och då gaff Tårkill Trone sån
Elin så riker een swen
dett war bätter ähn trytusen mark
som ha[n] gaff medh Elin' hem,
så feller 2 hon liten för honom
Ende.

[1471

1.
Gantz Matt vnnd miith von ReSrssen vii
Ruben begert ich mit eyl
Wie aber mich der Schlaff an kam
Tra*rigkeit mein sinn benan]
Von vielen bössen traumen,
Veneris fiammen.
2.

Mir diinckte dass eine ros auffwachst,
Mit schöner gestalt vad ohne last
Die bleter wahren weiss vndt roth
Welehe sie zierlich aussbreiten lot
Damit man ihre liebliche geruch
Ernpfinden rnuch.
[148]

3.

Von solcher Ihrer Schönheit
Vnnd sehr gross anrnfithigkeit
War ich vber wunden
Vnndt hart strack verbunden
Jhr leibeigen gar zu sein
TreWlich allein.
Hdskr. Elim
Hdskr. filler?
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Welches mich erst sehr Lustig war
Frolockent von hertzen gar
Meinent solche zu fassen
Vnndt lieben auss der massen
Ach vbel ist mir gelungen
Leid auffgetrungen.

Ey-lent dann wie ich wolte
So höfflich wie ich solte
Nemmen vnd hertzlich kassen
Miste ich sie Missen
Dann sie gleich geschwindt entwich
Fern von mich.

Ach gar von grosser Verlust
Vnnd innerlich hefftig verdrust
TraWren wie auch schmertzen
Weh klagent von hertzen
Jämmerlich thät ich mich quelen
Vngunst zehlen.

Ich suchte fleissig hin viand her,
Meinent sie zu finden mehr
Biss dass ich war gantz verschmacht
Niderfallent auff erden sach,
litilffen mir niemants könte
Noch vnderstönde.

Endlich war es mir gesägt
Durch ein stim von Gottes macht
Thu dir nicht mehr gräncken
Gott wärd deiner gedencken
Dan fär ihm nichts vnmöglich ist
Zu aller frist.

7
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9.

Diss hab ich ietz gesungen
Von lust vnd leid geschwungen
Aber vnbekand es ist
Wer 1 es singt vnd wo! list
Warumb ich so babe gedacht
Vnndt gemacht.
wen.
Rättadt från
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