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•

»Kg1. Bibliotekets visbok i 16:o» — under denna titel
anförd redan af Arwidsson -- är en liten volym på 8 x 11
cm. och 174 sidor med ett band (skinnrygg och papperssidor),
som — enligt meddelande af bibliotekarien H. Wieselgren —
tillkommit 1833 på Arwidssons initiativ. Ryggtiteln är Wisbok, på ett (nytt) försättsblad står skrifvet Wise-Bok.
Boken innehåller 11 lägg af ungefär samma slags papper,
oskuret och af i det närmaste samma format (på sin höjd
differerande med någon millimeter). På alla höger-sidor äro
paginasiffror införda i nyare tid, sannolikt af Arwidsson, i alla
händelser af samma hand som vid de stycken, hvilka aftryckts i
Arwidssons Sv. Fornsånger, infört hänvisningar till detta arbete.
De olika läggens innehåll är fdljande:
sid. 1-12 best. af 6 blad, läggets ytterblad äro förlorade;
6 blad, ytterbladen förlorade, ny stil;
»
» 13-24
8 blad, åter med ny stil eller åtmin»
» 25-40
stone nytt bläck och ny penna;
8 blad med texten fortsättande från
»
» 41-56
föreg. lägg;
10 blad med texten fortsättande från
»
» 57-76
föreg. lägg;
»
12
blad
med lucka i texten mellan
» 77-100
s. 76 och 77, men (utom å nedre
hälften af s. 100) samma stil som
föreg. lägg;
8 blad, börjande med stycket 42, utan
» 101-116 »
märkbar lucka mellan s. 100 och
101, men kanske med nytt bläck
och ny stil;
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sid. 117-130 best. af 7 blad med texten fortsättande från
föreg. lägg och läggets urspr.
sista blad borta (å s. 127 börjar
ny stil);
» 131-146
»
8 blad med lucka mellan s. 130 och
131 (ytterbladen borta?); med ny
stil börjande s. 131, 135 och troligen 141;
» 147-162
8 blad med lucka mellan s. 146 och
147 (ytterbladen fattas);
» 6 blad, med lucka mellan s. 162 och
» 163-174
163 (ytterbladen fattas).
Boken är sålunda sammansatt af sju partier, nämligen
läggen 1, 2, 3-5, 6-8, 9, 10, 11. Om dessa ursprungligen
hört samman eller ej, kan ej med säkerhet afgöras. Stilarna
äro dock ej mera olika, än att de kunna vara af samma hand
från olika tider (stilen liksom stafningen i il :te lägget afviker dock mycket från det öfriga). Läggen ha urspr. icke
haft lika många blad, som man kan finna af det ännu säkert
fullständiga fjärde lägget med 8 blad och t. ex. 5:te och 6:te
läggen med 10, resp. 12 blad. Rörande samlingens ursprungliga storlek kan man sålunda icke draga några slutsatser:
man kan icke veta, huru många af de ofullständiga läggens
ytterblad som förlorats.
Pikturen hänvisar på slutet af 1500- eller början af 1600talet. 1 de vid n:r 48 och 63 angifna årtalen 1593 och 73
(som naturligtvis betyder 1573) har man en faktisk gräns
bakåt för dateringen. Öfverst å sista sidan står 8 Olaus P,
resten (omkring 5 bokstäfver) otydlig.
Numreringen af stycken och strofer är gjord af utgifvarna; äfvenså fördelningen på versrader i några stycken,
som ha versraderna skrifna i följd (n:r 33, 34, 38, 41, 42, 44,
47, 48, 49, 55, 58). Aftrycket följer, liksom i förut tryckta
del af föreliggande samling, handskriften bokstaf för bokstaf. Skillnaden mellan stor och liten bokstaf (särskildt D
och d) liksom mellan 1 och J är ofta svår att draga; w i
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betydelsen u har i hdskr. vanligen öfver sig samma tecken,
som sistnämnda bokstaf plägar ha; vanligen finns öfver nn
ett par hakar, som vi ej återgifvit. Kursivering och parenteser kro använda med samma betydelse som i del I.
Vid läsningen och återgifvandet i modern form af de till
n:r 27 och 58 hörande nottecknen hafva vi haft synnerligen
värdefullt biträde af fil. kand. G. Kallstenius, som vi därför
' hembära vår hjärtliga tacksägelse. I fråga om dessa notteckens förhållande till de därmed förbundna orden är att
märka, det i regeln icke af handskriftens anordning framgår,
hvilka noter och stafvelser höra ihop. Den fördelning, som i
detta afseende här skett, kommer alltså i det stora hela på
utgifvarnas ansvar.

Wack vp myn siell och giff wäll acht
Och merck hwadh är I krubbon lagdt
Hey är ey ther Gudz son föruist
Myn käre herre Jesu Christ.

1

I war wäll kommen heern till wår
Tu som 1 ingen syndare försmår
Men kommer I Elendh hytt till rnigh
Huru skall iagh nogsam tacka tigh.
Ah herre tu som 2 skapt all tingh
Huru ästu wården nu så ringla
Att tu ligger här på höö och strå
Thet Ox och Ossne ätha må.
0 wore werlden twsendt fåldh
Medh gull och pärllor pryd och båldh
Så vore hoon doch ringh och kleen
Tigh som altingh förmåår alleen.
Thet samme silke och gylden skyr
Är gräss och höö o Herre dyr
Ther på thu konungh starck och ryck
Regerar Jord och himmelryck.
Fidskr. SOM tu med öfverskrifna siffror 2, 1.
Tillskrifvet öfver raden.
Visböcker II: 1.
2

[2]
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Thet hafuer nu så behagat tigh
Sanningen att förkunna migh
All wärldzligh ryckdom pråll och pracht
För tigh e dugher eller hafuer macht.

6

Ah Jesu käreste herre myn
Gör tigh vthi mitt hiertte skryn
Een boningh och frk migh ey wyck
Lätt migh aldrigh förtörna tigh.

7

Ther på will iagh medh gledie gå
I nödh och lusth fast nriedh tigh stå
Och siunge tigh af hiertans grundh
Medh frögd alt till myn sidste stundh.

8

Låff prys skee gudh i högste tron
Som skencker oss syn ende son
Thes glädz then Engle skare klåår
Önskiandes oss saligt nytt kår.
AMEN.

9

2.
3

Aff himmell kåm then Engle skaar
Wardh arme herdar vppenbaar
Och sadhe att en konungh wardt
Födht och lacht nedh I krubbon hårdt.

1

I Bethlehem then Dauidz stadh
Som Micha thet Propheterat hadh
Thet är then hielten Jesus Christh
Edher ende frelserman föruisth.

2
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Frögdes och gledhies medh all macht
Aff edhers .hiertans grundh och krafft
Ty födder är edher kött och blodh
Gudz son edher brodher ewigh gudh.

4

Hwadh kan nu synden eller dödh
Heluetet Diefuulen eller nödh
Edher göre ty Jesus Christ
Förderfuat haffier theras list.

5

Han will sin brodher fast bystå
Som sigh till hånom hålla må,
Och fechta för sin Christenheet
Och gledhie I henne I ewigheet.

6

7

[4]

Ware nu alle oförskrecht
Ty I äre wårdne herrens slecht
Och tackar gudh till ewigh tydh
Han är edher bådhe godh och blydh.

3.
It minne 1 Brwdhahws.
1

Man gledz medh mYkin froma
thetta Brwdha hws
Ther gästerne äre satte 1
Och brinna högha liws
Brwdhen sitther på bäncken
The gåå på gålwedt och skencke
Och tappe oss I krwset byr.

I högra kanten synas utanför denna och nästa rad ha varit skrifna
några ord eller bokstäfver, som sedan öfversuddats och raderats.

8
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Doch skall hwar man betenckia
Och hwar och een medh sigh
Hwadh glädhen hafuer att teeckna
Som brwkes 1 hwar byy
Man dricker, qwäder och dantzar
Jungfrur medh höghe kranssar
Och göra sigh lustigh och gladh.
Moses som war gudz eghen man'
Vdi syn förste Boock
Schreff genom Prophetiam
Huru Gudh först werlden skoop
Himmelen rnedh Astronomiam
Jorden medh Costuographiarn
Vdi sex rodhe dygnn.
Om sidher på then siette dagh
Stodh werlden fulbordat
Gudh syn ord till en jord klimp gaff
Och så war menniskian giordt
Gudh månde 1 hennes näsa
Syn eghen anda imbläsa
Hon blef Gudz belethe lek.

[6]

All tingh j werldzens enda
Gaf Gudh vnder Adam
The dödha och quieka
Them skulle han gifua nampn
The nämpligh och the pwre
Hwar af syn artt och naturad
Ther till hadhe han förståndh.
All diur war ganska lyke
Och paar om paarom sigh
Män Adam j sitt slächte
War en thy qwidde han sigh
Före In äro en eller två bokstäfver utraderade.

8
2
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Han månde I sårgen waka
Ty han hadhe ingen maka
Som han ville hålla sigh till.
Thet leeth sigh gudh behaga
Aff Gudz guddomliga krafftt
All menniskligh sårgh bårttaga
Sona han hadhe wisserligh skafth
Och sadhe medh orden reene
Man är ey gått wara allene
Ty gjorde han hånorn en hielpp.

7

Strax kom på Adam en dwall
Aff Gudz guddomliga macht
Han lågh som han hadhe såffwedh
Till thes hans hielp war skaptt
Gudh nampn vdaff hans sidha
Ett reffbeen vthan all qwidhå
Och giorde en quinna ther aff.
Gudh fadher sielf på samma stundh
Them strax till hopa gaff
Och dichtadhe medh then orden
Som håls än nu I dagh
Och sadhe medh thenna orden
Wäxer till och wpfyller 1 Jorden
Och hwart annars troo.

9

Ther nu så man och quinna
Sigh gifua I samma ståndh
I kärleken och tro sinne
Gudz ordh the göra bånd
Man dricker dantzar och qwädher
Medh rikeligh spys sigh närer
Then stundh skeer Gudi prys.

10

I

1 st. f. W synes förut varit skrifven en annan bokstaf (kanske

[8]

pp).
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Bidbiom gudh af hiertans grundh
För thetta hione lagh
Att Gudh them altydh gör byståndh
Som echtas nu j dagh
I kärleck frögd och frorna
Gudh gifue them Barn och bloma
Ther till ett ewigt lyff. Amen.

10
11

4.
then man
som fruehtar Gudh.

Siunges såsom Säll är

Then klare Sooll nu skiner fry
Gladeligh af sömpn vpstånde, wy
Gudhi ske låf som j thenne nath
Beskermadhe frå all diefuulens macht.

1

I dagh bewar oss Jesu Christ
Frå synd och skam och Sathans list
Lätt' thine helge Engels skare
Wåre wechtare ware och oss beware
Att tigh wärt hierta lydha kan
Ditt ordh och Vilie ey göra mothståndh
För ögon att wy tigh haffue må
Vdi alt thet som wy slå vppå.

3

Lätt fremmis wäll wår gärnningh all
Som hwar af oss vthrätte skall
Så att wår arbett möye och flyth
Till låf och prys tigh skeer altydh. Amen,

4

latt.
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5.

Christe san daghsens liws och sken
För tigh allt mörcker förswinner hen
Tw lyser oss af fadhren grantt
Och äst san liwsens predicant.
Ah herre bewara tyn vsle barn
Vthi thenna nath för fiendas garn,
Lätt oss så j tigh haffua roo
Att wij för Sathan säekre boo.
3

Gift ögonen wår så theras sörnpn
Thet hierta till tigh wakar j dröm
Haltt öffuer oss titt högra handh
Att wy icke falle j syndzens bandh.

4

W bidhie tigh 0 herre Jesu Christ
Bewara oss wäll för Dieffuulens list
Som effter wår siell medh all syn macht
Trengtar och lengtar bådhe natt och dagh.

5

Äre wy doch tyn arffuedels Mår
Dyrtt köpte igenom thin blodhiga säår
Medh fadhrens ewiga Rådh och Dom
Thå wy tigh skencktes till egendom.

6

Befäll igenom thitt kraftiga ordh
Thin Engell bewaka thin arme hiordh
Sändt oss och så thina saliga wacht
Ernoth fiendas list och alla maeht.

7

Så såmpne wy vnder titt helga nanzpn
Medhan wy äre stadde j godha harnpn
Tigh wärdiga helga Threfaldighet
Skee loff, prys, ähra i Ewigheet. Amen.

[10]

11
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6.
Een loffsång effter måltyclh.
Tacker herranom som är ganska blydher
För sin barmhertighet j alla tydher.
Then oss syna godha milda håffuor,
Sampt medh all creatur så wäll begåffuar.
låffsiunger herranom ganska innerliga,
låff, prys, ähra och tack Ewinnerliga.
Ty han rätt som en mild barmhertigh fadher,
Oss syne älende barn födher klädher.
Giff gudh att wy tyn godheet wäll betrachta,
Och på thin helga budh och wilia wachta.
Genom thin enda son wår herra Christum,
Lyfzens trösth och saligheet in för thin thron.
Oss till stoor frögdh och så till myckin gamman
Ther till siunge wy nu af hiertat Amen.

7[12]

Een Psalm effther måledh.
Nw wile wy Gudh fadher siunge låff och tack,
nempnligen, för hans spys och drick, som han oss
allom hafuer beredt, hånom ske loff prys I Ewigheet.

1

0 herre Gudh hielp oss wthaff all nödh, tw som
hafuer oss igen löst, Gör oss beredt, till att loffua
thitt helga nampn i Ewigheet. Amen.
Nw wile wy Gudn Son siunge &e.

3

Nw wile wy then helge Ande &c.

4
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Psalm eller tackseyelse
effther måltydh.

Een annan

Sjwnge wy aff hiertans grundh
loffue Gudh alt medh wår mun
Syn mildheet han oss bewyser
När han oss så ryckeligh bespiser
Sårn han diur och fåglar näär
Så han oss wär födho beschäär
/iber' —
————

1

för än iagh hadhe troot, att han skulle migh suy[ke] 2 13
SO111 iagh hadhe kärest öffuer alla
Så lönligh bär hoon then sårgen &c.

2

Nw är iagh allena som fåghell på lilio tåppar
Sårghen är kommen vthi mitt bröst
Och all myn gledhie är bårtt
Så lönligh bär hoon then sårgen

3

Nu är iagh allena som fågell på lilio qwist
Sårghen är kommen vthi min bröst
Och all min gledhie haffuer iagh mist
Så lönligh bär hoon then sårghen &c.

4

Nw är iagh allena som fågel! på lilie Roott
Sårghen är kommen vthi min bröst
Och aldrigh dågh far hon ther bårtt
Så lönligh bär hoon then sårghen &c.

1 Kustod till ett förloradt blad. S. 13 börjar ett nytt lägg med
annan stil.
2 Afnött i slutet af raden.

14
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Man håller honom för een hogkunnigh swen
Sån] bygger sin hws vppå Isen
Isen smelther hårt och hwset flyther bårtt
Aff skadhanom tå bliffuer man wyser
Så lönligh bär hoon then sårgen &c.

5

Nw är iagh som een fågell,
som bygger syn hws vppå een gnist
Så långt ifrå bys, så långt vp I skys
Så långt ifron wenner och fender
Så lönligh bär hoon then sårgen.

6

på vngerswens ordh
7
ngen på then litzle the see
Så mykit aff een falske grund
Een fatigh Iungfrw till att swike,
Så lönligh bär hoon ther sårghen wydh sigh
allena. Amen.

Ingen

2

10.
Swennen haffuer sigh een Jungfru trooloffuat

1

Een sköne och een Ryke
Skulle man leitha alle lander åmkringh
Man finner icke hennes lyke
Men henne grör löffuet och linden till.
15 Swennen sågh genom fenstret vth
Thet rägner och thet yrer
Ingen Iungfrw hafuer 3 han så kär hadhe 2
Han wilde I regnet wth rydha
Men henne g[r]ör löffuet och linden till.
' Först med detta ord börjar hdskr. sin andra rad.
4 till 5 bokstäfver dolda af en bläckplump.
3 Skrifvet öfver raden med annat bläck.
2

2
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Årligt1 war thet åm mårgonen
När Soolen skynte så wydha
Han sadlar sin hest och spårar sin foott
Grant achtar then Swennen att rydha
Men henne grör löffuet och linden till.

4

Swennen han rydher I Roosenne lundh
Han binder sin hest så stilla
Han gick sedhan I fårston in
Och hadhe bådhe svk och qwydhe
Men henne grör löffuet och linden till.

5

Swennen han gåår I stuffwn in
Han hadhe bådhe suk och qwydhe
Ther satt een annan vngersuen
Och hadhe Jungfrun hoos sin sydhe
Men henne grör löffuet och linden till.

15

[16]

6

Rya hårt rydh hårt fager vngerswen
Tw gör migh ingen qwydhe
net skall then swennen haffua som före kom fram
Han torde I regnet vthrydhe
Men henne grör löffuet och linden till.

7

Rydh bårt rydh hårt fagher vngersuen
Tw gör migh ingen qwydhe
Thet skal then suennen hafua som före kom fram
I natt lågh han hoos min sydhe
Men henne grör löfuet och linden till.

8

Rydh hårt rydh hårt fagher vngersuen
Tw gör migh ingen harm
Tbet skall then s[u]ennen hafua som före kom fram
I natt lågh han vppå min arm
Men henne grör löfuet och linden till.
' Hdskr. har kanske Ärligt.

16
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Swennen kastadhe sin hest åmkringh
I lenckior och andra små kroker
Iagh hafuer icke welat för raykit gått
Then Jungfrun hon skulle migh så möta
Men henne grör löfuet och linden till.

16
9

Rådhe will iagh hwar vngersuen
Som sigh hafuer achtat att gilie
Han sadle sin hest han spåre sin foott
Grant skall han achta sin tyde
Men henne grör löfuet och linden till.

10

Rådhe will iagh hwar vngersuen
Som sigh hafuer achtat att gilie
Han gifue aldrigh för sin gåfuor wth
För som han weeth Iungfrunes wilie
Men henne grör löfuet och linden till. Amen.

11

The örther the äre vpspräng[n]e

1

marcken så margefald
Iagh weeth een höuiske Iungfrw
Min gledie hafuer hoon j sin wåld.
bon kan migh meer gledhie att göre
Änn 1 alt vthi werlden är
[181
Antingen medh pipor och drårnbor
Eller medh andre lustigh spääll.
När hoon sigh till migh wänder
Sin öghon hoon till migh slår
Aff gledie kan iagh åtherwenda
Och all min sårgh förgåås.
1I

st. f. Ä har förut skrifvits något annat.

2

3

17

17
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4

Iagh togh henne så frinteligen vthi min fara
Och tryste henne wedh min bryste
By fruchtadhe iagh för then falske iagaren
Och ey för hans arga list.

5

Then tydning fick iagh så hasteligh
Att wy skole skiljas åth
Thet wethe gudh fadher af hinitnelryk
Thet giorde migh inthet gått.

6

bon bögde sigh nedh till lorden
Iagh tenckte hoon skulde döö
Min bierta hoon wille spreckias
Och aldrigh war iagh I större nödh.

7

I sörien icke alt så swåre

19

Min all som hierteligh käre
Iagh haffuer på min tro och ähre
Och will komma snart igen.
8

0 herre Gudh fadher I himmelryk
Alt medh sin Engle skare
Befaller iagh min kärest I wåld
Så farer nw wäll iagh gånger I fremmande land.

12.

1 Ther stånder ett slått i gröne lundh
'Man kallar thet fålket så sköne
Thet är kringmwrath medh marmorsteen,
Beguten medh gullet så rödhe.
2

Alt innan thet slät ther stånder itt trä
Man kallar then linden så sköne
Ther siungå the nöchter gaall små,
The siunge hwar effter sin snille.

y,

y

18
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[20] Icke twingar migh then nöchter gaall små
Som siunge hwar effter sin snille
Fast mere twingar migh then gålle snö
Som faller på wäghen så wydha.

21

18
3

Icke twingar migh then gälle sniö
Såm faller på wägen så wydha
Fast mere twingar migh then lönligh sårgh
Som är j mitt hierta inne.

4

Icke twingar migh then lönligh sårgh
Som är j mitt hierta inne
Fast rnere twingar migh then ståltz Jungfru
Som är min hierteligh käre.

5

Icke twingar migh then ståltz Iungfrw
Som är min hierteligh käre
Men huilken som mister sin fultrogen wän
Han gåår honom aldrigh af sinne.

6

Emillan bärgh och diupe daler
Ther falla så starcke strömer
Men huilken som mister sin fultrogen wän
Han gåår honom aldrigh af hierta. Amen.

7

13.
Här gåår een dantz på sunnan hålm
På hwitan sandh
Här dantzar Iffuar Jonsson
Wedh drottningens handh
Grant kennen I Iffuar Jonsson.
Minnes I Danske drottningh
Hwadh tå war tyd])
När som wy gifte wår dotter
I Swerges Ryk
Grant kennen j 'fruar Jonsson.

2

19
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Och när wy gifte wår dotter
I Swerges landh
Medh rödhe gull kronå 1
Och mykin brandh
Grant kennen I Iffuar Jonsson.

3

Och thet war dantzske konungh
Wnder sin skyn
Hwadh är thet tör een man
Som dantzar medh drottningen myn
Grant kennen j Iffuar Jonsson.

[22]

Swaradhe een lithen små drengh
Som honom tiente näst
Thet är Iffuar Jonsson
Honom kennen I bäst
Grant kennen j Iffuar Jonsson.
Så drick nw Iffuar Jonsson
Och gör tigh gladh
Iagh will tigh letha vphengia
Om mårgon dagh
Grant kennen j Iffuar Jonsson.
Tack haffue Iffuar Jonsson
Han war icke rädd
Han springer sigh j skipet in
Medh Jernan klädd
Grant kennen j Iffuar Jonsson.

23

Här vp min raske bådzmen
Tagher orar j handh
Konungen ligger på Elzbårgh
Och haffuer migh wmsagdt
Grant kennen j Iffuar Jonsson.
10

är med nytt bläck skrifvet i stället för något annat (möjl. W.)
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Här vp min raske bådzmen
Tagher orar I handh
Konungen ligger för öölandh
Medh rykande brandh
Grant kennen I Iffuar Jonsson.

9

Och skall iagh nw hedhan hårt fare
Aff thenne här landh
Effter migh skola nw gråta
Bådhe quinnor och män
Grant kennen j Iffuar Jonsson.

10

Och skall iagh nw hedhan hårt fare
Aff thenne här öö
Effter migh skola nw gråta
Bådhe quinnor och möö
Grant kennen j 'fruar Jonsson.

11

Och skall iagh nw hedhan bårt fare
Aff thenne här stadh
Effter migh skall hoon gråta
Ingelunda iagh henne baadh
Grant kennen j Iffuar Jonsson.

12

Och skall iagh nw hedhan hårt fare
Aff thenne här by
Effter migh skall hoon gråta
Och watnet skall af kinderna fly
Grant kennen j liftar Jonsson

13

Thet war nw Iffuar Jonsson
Han rychte vp sin hatt
Och seghen dantzske frw drottningh
Månge' —

14

1 Kustod till ett förloradt blad. Med nästa blad börjar ett nytt
lägg och annan stil.
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14.
Tungfrun skulle watnet hempta
1 Vdaff dhen kålle brunnen

25

Hoon hadhe en snö hwithan kiurtell vppä
Och soolen skynthe ther vnder.
2

Hoon sågh sigh bytt hoon sågh sigh
Och meenthe sigh wara allena
Ther kommer con vngerswen rydandhes
Och helssadhe Jungfrune sköne.

3

Wäne Jungfru och sköne Jungfru
Hwy stå j här så allena
Willen j wara inyn hierteligh kär
Och följa migh öffuer hedhe.

4

Edher hierteligh käre iagh wara will
I hempthen migh tre Roser
The som äre wåxne j thetta här åår
Och stånde på syn egne Röther.

5

Swennen ridher bärgh och diupan daall
Och kunne the Roser ey finne
Ridher han sigh för målare dör
[0c]h' målare war ther inne.

6

Ästu här inne så kom här vth
Och måla migh tre Roser
Rätt som the wore wåxne j thetta här åår
Och stugå på sin egne Röther.

7

Som vngersuen the Roser fick
Leyt han sin gångare springa
Frögden edher frögden eder sköne Jungfru
The Roser haffuer iagh funnith.
1 Ordets

Visböcker, II: 1.

dytt

[26]

början bortrifven.
2
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När Jungfrun hon the Roser fick see
Doch begynthe hon till att quidhe
Iagh hafuer the orden medh skemthen sagdt
Jagh trodde tw skulle icke så meena.

8

Haffuen j thet medh skemthen sagdt
Till sketnpdt will iagh thet tagha
Jagh är edher och j blifuen myn
I alle wåra lyfz dagar. Amen.

9

15.
agh gåår vthi myn örthe gårdh
ITy tydhen görs migh för långh

1

Ther bleff iagh the nesler war
Iblandh the Rödhe Roser.
27

Iagh toghl the nesler vthi myn handh
Och kastar öffuer gärden
Nu haffuer iagh migh så illa bränth
Alt för myn hierteligh käre.

2

Min kärest hon hafuer migh brefuet sänth
Thet är så illa schriffuidh
Hoon hafuer een annan fasth kärar än migh
Och will tnigh öffuer giffue.
Om hon migh öffuer giffue will
Ther sköther iagh inthet vppå
Alder regnar thet så fasth
Thet soolen skyne må.
Soolen skyn och daggen driffuer
Öffuer bärgh och diupe daler
Kommer iagh till myn hierteligh kär
Ther kan high bådhe snacke och taale.
öfver raden.

5

23
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Min kärest hoon går j dantzen
Såsom en mårgon stierna
Ther står, iagh och seer vppå
Jagh vnner henne gått så gernä.

7

Elska en wän och haff honom kär
Een och icke flere
Så gör iagh all käristan myn
'net skall migh ingen förmeene.

23

[28]

16.

II är är bröllop vthi Nyår by
Thet duger icke hema blifua
I fåår nu hytt myn store sleff
I brynen wäll myn kniffuar
Myn kär man j låfuen migb .dytt
Till edher står nu all 'Byn lytt
Ty iagh wille gerna till bröllops.
2

Käre skulle till bröllops fare
bon hadhe inthet före
Tbå fick hoon sigh een stoore bytta
Then banth hon vppå syn öra
Hoon hadhe inthet lätha ther vthi
Förvthan suure siller tre
Ty hoon wille gerna till bröllops.

3

När käringen kom vthi bröllops gårdh
Begynthe hon till att rope
Hwart och ett barn vthi bröllopet war
Begynthe för käringen löpe
I rycker migh thenna bytta j hws
Bewarer henne wäll för råtter och mws,
Ty iagh är kommen till bröllops.

29
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Käringen gick vthi stuffuun in
Hoon sågh sigh alt om sä,the
Iagh wåndar aldrigh hwar iagh nu sitter
Försth iagh får dricka och ätha
I setther migh hoos myn sochne prest
Ther wanckar rätter allenuest
Ty iagh är kommen till bröllops.

4

Femthon skinckor thå åth hon vpp
Och them allena slätte
Käringen vth genom dören sågh
Må här icke komma flere rätter
I hernpthen migh bytt then gamble Ostb
Ty iagh förde hytt så godhan kåsth
Ty iagh är kommen till bröllops.

5

Femthon byttor niedh fullgodan grött
Thå månde then käringen thöma
Hwartt och ett barn vthi bröllopeth war
Begynthe för käringen ryma
Käringen wth j wgnen sågh
Må här icke flere grött byttor stå
Ty iagh är kommen till bröllops.

6

Käringen språngh på gulfuet fram
Begynthe hoon till att Swantze
Hwart och ett barn vthi bröllopeth war
Begynthe för käringen dantze
I springen wäll högdt j springen wäll läth
Ty iagh hafuer äthit then bröllops grött
Ty iagh är kommen till bröllops.

7

Sälle om then Afftonen
Then käringen skulle heern
Hwar är nw myn köre swen
Som migh skall fölia heem
I setter migh högdt j setter migh blött
Ty iagh hafuer äthit then bröllops grött
Ty iagh är kommen till bröllops.

8

25
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När käringen kom j sin eghen gårdli
Thå woro bådhe sthogerne fulle
Hennes man gick henne så wackart ernoth
I waren wällkommen dulle
I waren wällkornmen myn dulle Rooss
I ären så skamper att såffua hooss
Ty j hafuen want till bröllops.

10

Käringen gick j stuffun in
Begynthe hoon till att lwtha
Öll och grött kött och flesk
Thå månde then käringen sputha
Min kär man j hållen vppå
Födha skall iagh Edher söner twå
Ty iagh hafuer want j bröllop. Amen.

25

17.
1

I n kom Jungfrun gångandes
Medh bara fothen ständandes
Hwy ståån j medh baran footh
Alt söm lyfuet lyster.

2

Hwy ståån I medh baran footh
Kan här ingen rådhe booth
Sitt tigh på myn kistå
Alt som lifuet lyster.

3

Sitt tigh på myn kistå
Maka will iagh tigh läste
Göra will iagh tigh skonar ny
«
Alt som lifuet lyster.

4

Göra will iagh tigh skonar ny
Makan finnes ey j thenne by
Lestren äro j lunden
Alt som lifuet lyster.

[32]
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Lästren äro j lunden
Lädhret är j sunden
Sylen är i Tysklandh
Alt som lifuet lyster

5

Sylen är j Tysklandh
Bårstan är j Kalmar
Kårdan äro j Rome
Alt som lyfuet lyster,

6

Jungfrun talar till Tärnor twå
scholen vngersuens hoffuudh thwå
Så ther faller ey tårar aff
Alt som lifuet lyster.

7

Askan är I biörke tåpp
Biörcken är icke runnen vpp
Wattnet är j kellan
Alt som lifuet lyster.

8

Watnet är I kellan
Kellan j wärdzens ende
Tråget är j Tryntandaall
Alt som lifuet lyster.

9

Tråget är' j Tryntandaall
Som thet wattnet swalke skall
Kamben är j hiorte hoorn
Alt som lifuet lyster.

10

Katnben är [j] hiorte hoorn
Ofödd är then konunge son
Som then hiwrthen skiuthe schall
Alt som lifuet lyster.

11

Tillskrifvot df ,r3.•

raden.

27

K. BIBLIOTEKETS VISBOK I

16:0.

12

Hans fadher och hans modher
The liggia j waggone bådhe
Som then konunge son födhe schall
Alt som lifuet lyster

13

Aldrigh hörde man slyke
Som så suarar sin wedherlyke
Tu schall ware myn fäste rnöö
Alt som lifuet lyster.

14

Tw schall ware myn fäste möö
Medh migh skall tu bådhe lefua och döö
Kysser tu migh så klappar iagh tig
Alt som lifuet lyster.

15

Kysser tu migh så klappar iagh tig
Gör thet gått så tackar tu migh
Göret gått så tackar tu migh
Alt som lifuet lyster. Amen.

27

18.
Thet kom en hoffman rydandh till wär,
1. sadhe Måns 1,
Hwart j Jesu nampn will han tå
Swaradhe käringen kroke noos.
2

35

Han will och wår dåtter hafaa,
S, M,
Hwadhan schall then bröllops kåsten tagas
Swaradhe käringen kroke noos.
Hafue icke wy en skeppå medh malt
S, M
Viste icke tu thet war långo alt
Swaradhe käringen kroke noos.
1 Detta

omkväde är i alla strofer sammanskrifvet med första raden.
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Hafue icke wy en hele kako,
S, M,
Wiste icke tu thet war Iårigo smakat
Swaradhe käringen kroke noos.

4

Wille wy slachta wår stugu grys,
SM,
Thet är alt för mykin spys
Swaradhe käringen kroke noos.

5

Wille wy slachta wår gammalt fåår
S, M
Wy hafue ther aff ätha j åtto åår
Swaradhe käringen kroke noos.

6

Wille wy biudhe vår Sochne prest,
S, M,
Han är alt för onder gäst
Swaradhe käringen kroke noos.

7

Wille
biudhe wår klåckare,
S, M,
I mårgon kommer han håppandes
Swaradhe käringen kroke noos.

8

Wille wy biudhe wår fougdte
S, M,
Han äther alt vp aff bordeth
Swaradhe käringen kroke noos Amen.

9

19.
Jungfrun gånger 1 gröne lundh
Vpunder then gröne lindh
Tytt kom riddaren rydhande,s
Men linden hoon groor så fagerligh.

1
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2

Tytt kom riddaren rydhandes
Vpunder then gröne lindh
Ther fan han Jungfrun huilandes
Men linden }Icon groor så fagerligh.

3

0 sköne Jungfru trolåfue du migh
Vpunder then gröne lindh
Rödhe gulleth thå gifuer iagh tigh
Men linden hon groor så fagerligh.

4

Hwadh skall iagh triedh titt rödhe gull göre
Vpunder then gröne lindh
Iagh thår thet
för myn frw att bäre
37
Men linden hoon groor så fagerligh.

e

5

Tw sägh att tw stodh på grunneth
Vpunder then gröne lindh
Så fan tu thet gullet widh brunnet
Men linden hoon gror så fagerligh.

6

wy sittioms här nidh wy taloms här widh
Vpunder then gröne lindh
Alle min sårgh bekennerl iagh för tigh
Men linden hoon groor så fagerligh.

7

Huru schall iagh min frw att sware
Vpunder then gröne lindh
När hoon seer migh the bleke kin bäre
Men linden hon groor så fagerligh.

8

Tu segh att tu sporde tyns modhers dödhVpunder then gröne lindh
Så bleeknat the kinner sån) förre war rödh
Men linden hoon groor så fagerligh.
1

Hdskr. be kennel'.
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Min modher blef dödh för hönsen gooll
Vpnnder then gröne lindh
Min fadher bleff dödh för vpran sooll
Men linden hoon groor så fagerligh.

9

Nw äre the alle dödhe
Vpunder then gröne lindh
Som migh schall bådhe kläde och födhe
Men linden hoon groor så fagerligh.

10

För vthan myn yngste brodher
Vpunder then gröne lindh
Han är migh för fadher och för modher
Men linden hoon groor så fagerligh.

11

Han satte migh till en foster modhers gård 12
Vpunder then gröne lindh
Hoon lärde migh bådhe skära och syy
Men linden hoon groor så fagerligh.

39

Hoon lärde migh bådhe skära och syy
Vpunder then gröne lindh
Hoon badh migh tuchteligh gå j by
Men linden hoon groor så fagerligh.

13

Hoon badh migh hålla ähran myn
Vpunder filen gröne lindh,
Men tack haffue gudh iagh hafuer så giordt
Men linden hoon groor så fagerligh.

14

20.
wstrun hoon kastadhe sin rack I wägg 1

I hempthen migh bådhe smör och ägg
H
I hempthen migh bytt itt skincke faath
Iagh will settie och få migh maath.

1 M nästan utplånadt (öfverfördt till motstående sida, emedan båda
bladen genom vårdslöshet vid bindningen klistrats ihop).
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Itt skineke faath
Jagh will settie och få migh maath
I hempthen migh hytt en kanne mödh
Jagh will göra min kinne rödh.

3

Een kanne mödh
Jagh will göra min kinne rödh
I hempthen migh en j hemPthen migh twå
I hempthen migh bålster iagh såfuer vppå.

4

Een och twå
I hempten migh Ulster iagh såffuer vppå
Bonden kom aff skogen heem
Fåår iagh någoth af rnathen dyn.

5

Aff skogen heem
Fåår iagh någoth af mathen dyn
Min kär bonde tw töff en stundh
Så lenge myn öghon the få een blundh.
Tw töff een stundh
Så lenge myn öghon the få een blundh
Bonden gick sigh till wedhakast
Han quistadhe the käppar som icke brast

7

Till uedha kast
Han quistadhe the käppar som icke brast
Han quistadhe een han quistadhe twå
Så månde han åth stugun gå.

8

Een och twå
Så gick han dyth som hustrun lågh
Bonden fick hustrun i gålan låck
Min hierteligh käre tu statt nw vpp

9 .

I gålan låck
Min hierteligh käre dw stadt [n]u' vpp
Hustrun och bonden the dantzadhe så
Att käpparna sönder på gålffuet lågh

31
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The dantzadhe så
Att käpparna sönder på gålfuet lågh
Min käre bonde tu hålt vp slå
Iagh will löpa när tu bedher gå.

10

Tw hålt vp slå
Jagh will löpa när tu bedher gå
Thet giorde hustrun 1 stora nödh
Hoon gaff sin bonde bådhe smör och brödh.

11

I stora nödh
Hoon gaff sin bonde bådhe smör och brödh
Rådhe will iagh hwar gran hustrun myn
Hoon necke ey maten åth bonden syn.

12

EIwar gran hustrun rnyn
Hoon necke ey mathen åth bonden syn
Eey förty iagh giorde så
Therföre är min rygg så blå. Amen.

13

21.

Häll om een afthon tå, rym ' faller på
11 Vthrydher then Swennen syn gångare grå
I bydhen migh wäll.
[42]

Sadhell af silffuer och betzlet af gull
Sielff rydher then Suennen så. dygde full
I bydhen migh wäll.

2

Så rydher han j Rosenne lundh
Ther fan han en dantz medh frur och Jungfrur 2
I bydhen migh wäll.

3

"Kanske
2

bläck

rym.

en dantz
sin kärista i samma stund.
öfver raden är i stället för

etc. tillskrifvet med annat
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4

Han bant sin hest widh lilie gnist
Han bär en stor gledhie thet är hånom wist
I bydhen migh wäll.

5

wy finnoms wäll åther om midsammars tyrdh
När dagen görs långh och natten görs biyah
1 bydhen migh wäll.
wy finnoms wäll åther om midsammars dag

6

När lärickian sjunger och göken gaall
I bydhen migh wäll.

wy finnoms wäll åther I blåtnsteri engh
Ther Roser och liljor stå för wår sengh
I bydhen migh wäll.
Amen.

7

22.
Een Andeligh wy7sa, om the tree märkeliga 43
dagar i wekonne.
siunges såsom Gudh aff sinne Barmhertigheet
P. I. G.
1

redagar äre besynnerligh
Som wy medh skääll betrachte
Att wy leffuom ewinnerligh
Hoos gudh, hans bodh bär achte
Medh snille och försichtigheet
Så bruukom werldzens fåfengheet
Att wy ärom Gudi täcke.

F

1
2

Hdskr. blamster.
Hdskr. Barmherhertigheet.
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Then förste dagh är långfredagh
Tå Christus för oss alla
Korsfästes effter Gudz behag
Och smakade dödzens galla
Frelste oss så aff wåra nödh
Och will att wy minnes hans dödh
Wårt korsa tålige härom.

2

Then andre dagh är lördagen
Tå Christus är begraffuen
Och hwylar han så Sabbathenn
Ther aff wy lärdom taghom
Att ända så wår hwardaghs werk
Thet trälen fr y från sampn 2 och wärk
Gudz ordh må glader höra 3.

3

Then tridie dagh är Söndagen
Thå Christ stoodh vp aff dödha
Medh segerwiiming vt han meen
Öffuer fienden snöda
Then helgom wy och herranom
Nysandes Gudh i himmels Thron
Medh hiertans frögd och gamman.

4

Fredagen är then ringa tydh
På iordenne wy leffue
I iämmer sårg och mykin strydh
Ther aff wy oss bedröffue
För Adams syndh och wåra brist
Wäll hånom som sitt kors full tyst
Bär Jesum Christum effter.

5

' Först skrifvet
2

Hdskr. snarast

3

Hdskr.

hora.

wärk, sedan a ändradt till e.
Sernpn.
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Sabbathen är wår hwylatydh
Tå korsset oss fråntages
Och roligheten nalkas blydh
I jord' wy här begraffues
Ther haffuom frid i stora lust
Till thes wår herre Jesus Christ
Vpwäcker oss till lyffuet.

6

35

[46]

Sidst kommer 2 herrans frögdedag
Tå wy stååm vp aff dödha
Och Jesus Christ i gått behag')
Fryar oss från all mödha
Och tager oss i himmels roo
Ther wy medh hånom skole boo
I ewiga glädje, Amen.

7

23.
Een annar, Om then dödeliga Pestilentia och sorgeliga tyd, som här i thetta åhr haffuer'warit.
i Siunges såsom
0 Jesu Christ som mandom tog
1

Hielp gud hwadh nödh i thetta åhr
Haffuer oss rundt omgiffuit
Medh sorg och gråått i alla wråår
Ther månger haffuer bliffuit
Bortryckt igenom dödzens band
Ehwar han fans i watn och land
Ty ingen sig fry wiste.

Hdskr.
sista ina
2

47

Iiiord med en vertikalt ställd båge mellan de båda

Hdskr. bar nn för m.
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Tyn tunga hand och *redes rätt
Haffua oss o Gud hardt plågat
All mensklig hielp war wthe slätt
Doch hafuer tyn nådh lagat
Thet månger i syn grämmelse
Förnam stora hughswalilse
Aff tino orde reena.

[48]

Therföre wy nw tacke tigh
0 milde Gudh och fadher
Att tyn wreede så blidkar sigh
Och tu oss åther gläder
Som wy förnimme dageligh
thet wår skade minskar sigh
Then oss omkringhwerfft hadhe.

Hoo kan thå thenna tyn godheet
Tillfyllest nook förkunna
Som tu oss nw hafuer bereedt
Vthi wår sårga timma
I thet tu wåra skuld och brist
Förlåther genom Jesum Christ
Ther wy doch straff förtiene.

Och bidie wy tigh fader blydh
Aff hierta, hogh och sinne
Bortwendt titt straff på thenna tydli
Att wy medh gladom 'nunna
Loffsiungom tigh medh rinngheet 1
Berömmandes tina godheet
Medh hiertans frögd här alle.

49
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6

Frya 0 Gudh wår Konung blydh
Saint the medh honom äre
Ifrån alt ondt, nu och altyd
Aff milda nådh beskäre
Godh lycka i all stånd och kall
I kyrckior, Scholar, öffuer all
Tino nampne till ähra.
Regera och så Riksens rådh
Medh wydeet margalunda
Och gif them tina helga nådh
Att the titt ord begrunda
Bewarandes thet reeut som gull
Och biyff oss allom mild och huld
Här i wår fäderne lande.

8

[50]

Bewara och så thenna stadh
Medh rådh och Jnboor alla
Stocholm, och war i theras rådh
Sampt them som tigh åkalla
Gatnmall och vng, stoora och småå
Och hielp oss i thet nyia åhr
Leffua tigh altydh täcke, Amen.

24.
om syndernes förlåtelse.

Psal: 25.

51

Ad te leuaui animam meam.
in hogh frå menniskior hafuer iagh wendt
myn siell i thina hand sItter
0 herre Gudh tyn nådhe migh sändt
Lätt migh ey warda förgätter
All myn iyt bafuer iagh till tigh
Frå blygd och skam tu wachta migh
Att sigh mina fiendar ey gledias.
Visböcker, II; i,

3
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På skam kommer hwarken quinna eller man 2
Som sigh på tigh förlåter
Tyn weldiga hand them frelsa kan
Frå sårgh och alsköns wådba
Men blygd och skam få alle the
Som tina tienare göra wee
Förvthan alla orsaker.
[52]

wys migh o herre tyn wägh att gå

3

Att iagh tyn stigh må lära
Widh tyn sanningh lätt migh att stå
'fy tu äst gudh myn herre
Myn hielp och tröst och all myn iyt
På tigh förlåter iagh migh altydh
Tråtz them som migh förfölia.

53

Min herre lätt tigh till hiertat gå
Och werdes thet betenckia
Att the allena medh tigh stå
Som tu tyn nådhe skencker
Beslutet hafuer tu föruist
Af ewigheet för vthan list
Att the skola salige warda.

4

Min vngdorns brist och oförnuft
0 herre werdas tilgifua
Aftwå och alla mina otucht
At iagh hoos tigh må lefua
För herrans Jesu Christi blodh
Som betalningh för oss på kårSet stodh
0 herre tenck vppå thetta.

5

Herren är sööt, rettwys och godb
Allom them honom påkalla
Om the än synda honom' enioth
Doch will han them ey vndfalla
Hdskr. honom synda, men ordningen rättad medelst af samma
band öfverskrifna siffror.
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Han lärer them sina wilia godh
Stadfester theras hierta och modh
Alt efter sin egen wilia.
Herrans wägh är sanningh wisserligh
Godheet, miskund och nådhe
Sitt löfte håller han tryggeligh
Och oss thet bästa rådher
Alla them hans ordh samtyckia nu
Och elska them af hierta och hugh
Som oss then helga schrift lärer.

[54]

För titt helga nampn 0 herre gudh
Fö[r]låt migh alla mina synder
Thär är så mykit thet onda krwth
Och wexer alla stunder
Therföre 0 herre wnderwys migh
Att wandra i tyn lagh retteligh
Aldeles efter thin wilia.

8

9

The menniskior som fruchta gudh
Skola hans ryke erffua
The hånotn troo få ewigh roo
Och skola aldrigh förderffuas
Herren är theras rette förman
Sitt Testament them kungör han
Och them syn Anda skeneker.

10

0 herre gud till tigh altydh
Mya ögon iagh vplyfter
Freis af then snaro iagh är vthi
Som migh till dödz förplichter
Förbarma tigh öffuer migh herre Christ
Ty iagh är arm och elände wist
Ther till af många förachtat.

11

Af hiertans wee och stora nödh
Hielp migh i mykin wånda
At iagh ey lidha skall helfuetes glödb
För mina synder många

55
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Afplana all myn oretfärdigheet
månge göra migh ofredh
Och af förtreet migh hata.

[56]

Bewara rayn siell och hielp nu migh
Att iagh ey för tigh skemmes
Mitt stadiga hopp hafuer iagh till tigh
Tin wilia lätt altydh fremmias
Och hielp nu herre af sårgh och wee
IsraI tin tienare
Som tigh allena tilhöra. Amen.

12

25.
Om thet Bröllop i Cana wthi Galileen
Iohannis 2. Siunges såsom: hwar man - &e.

57

T

ridie dagen ett Bröllop stodh
Wthi Canal i Galileen
Till huilket Iesu Modher godh
Blef budhin Tungfru Maria
Iesus war och budhin medh flytt
Hans lärjungar komme och dytt
Brwdgumman ähre bewysa.

1

När Måltyden hölts alle bäst
TU, begynte them fattas WSill
Hwar man hade tå druckit hälst
Maria talar 2 till Sonen sin
Här är inthet wyn till dricka
Wthan thu Will them thet skicka
Annor rådh wy nu ey wethe.

2

Iesus sadhe till henne igen
Quinna hwadh hafuer iagh medh tigh
Min tydh är icke kommen än

3

Hdskr. Zana?

2 Hdskr. dalar.
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Hwadh hafuer tu skaffa medh migh
Hon sadhe till tienarena tå
Hwadh han befaler gören så
Han kan och will oss wäll hielpa.
Ther Sore sex krukor af steen
Satte efter Iudarnes reningh
Try mått gick i hwar och eau
Sådan är Johannis meningh
Them bödh Iesus fylla full snart
Tbet blef så bestyrt medh en fart
Tbc wardt medh watn vpfylte.
Han sade skäncker ny vthi
Och kökemestaren gifuer
Bedher hånom thet smaka fly
Glader han ther af blifuer
Han wiste q hwadhan thet wyn
Här kom, han smakadhe i thet sin
Men tienarne thet wäll wiste.

[58]

Kökemestaren strax bortgick
Brwdhgumman leet han tå kalla
Godha wynet iagh nu först fick
Wnderligh må tu tigh hålla
Ty hwar man först godt wyn franibäär
Och sedhan thet som sämbre är
När gesterne druckne blifue.
Tu hafuer surtt wyn först inskänkt
Och gömt thet goda alt här till
Tu hafuer tigh ey rätt betänckt
Iagh thet så icke hafua will
Thet war thet första Teckn
Iesus gjorde i Galileen
Och syn herligheet kungöre. Amen.•

59
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26.
Then 128 psalm. om Gudz welsignelse vthi enn
gudfruchtigh hwshåldning.
D. petrus palladius, Vitamque faciunt, vthtythafuer.

Hoo som

will saligh wthi werlden lefue
I herrans fruchtan skall han sigh öfue
Den ewige herre gudh skall han och dyrke.
I tron till hånom sigh altydh styrcke
Will tu och så lefua medh Gudh och ähre
Af thine henders arbethe skall thu tigh näre
Fruchtsammeligh skall och din hustru ware
Som itt wynträ månge wyndrufuer mon bäre
Och skulle thine barn delige och reene
Om itt bord sittie som Oliue grene.
[60] Så skall Oen man af gudh welsignat ware
Som honom hierteligh will fruchte och ähre
Herren skall tigh och lenge i werlden spare
Och altydh rnedh sitt salige ordh beuare
Att tu må see thin barnabarn vthan skamme
Och sedhan Israels fredh ovigt annamme
Här till beslute wy nu allesammen
Seyandes hwar af hiertat Amen Amen

27.

--Pt

0

a

o7th"a

ep

e9-

TIgh wa - - ri lof och prya o Christ, Be- -ne- -di - - det
Eng- - - la- -nar och öff - uer Eng - lar, Thro -ner och thet
Titt fålk o her - - re lå - - fue tigh, Thin brudh aff bier-
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är den dagh för-wist.
himmelska her - skap,
tat nu gle - der sigh
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wy lå- fue tigh nu och till e-wigh
Tigh lå- fue Che-ru -bin och Ze - ranå - de och barm-her-tigFör tin

1

er\

tydh
phin. He ligh,
beet.

h - - -ligh, he-ligh i

hög - - • den - ne, Amen.

Herre gud fadher stat oss by.

0

pater ades nobis:
Munda nos a peccatis :
Serua nos a Sathana :
Vt te nitamurl vna:
Tibi nos permittamus:
A fraudum omne genus:
Amen amen sit ita:

på latin.

Nec sinas nos perire
Morique fac beat
Conserua nobis fidem
Fidatnus corde toto:
Vt Sathanam vitemus
Per Christum superemus:
Dicamus Åtta.

0 christe &c.
0 Sancte spiritus ades nobis.

1

babilon ther bodde en man
1 Ioachim war hans rette nampn
Han lefde medh Utåt och ähro.
' Hdskr. nitannur.

[62]
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Helchix dotter trolåfuadhe han
Thet må iagh seya på myn san
Stoor sårgh månde han bära.

2

Dher till tå woro skickade tuå men
Som falske och suickfulle wåre
The skulle tuå domare wara

3

Susanna skulle i sin Örtegård gå
Hon mente thet ingen henne sågh
Hoon mente sigh wara allena.

4

Hon wyste sin pygor efter olio och såpo
Hon giorde thet huarken för falskhet eller snik
The wille hennes gledie förmena.

5

The lågo och skylte sigh vthi en wrå
Thet gjorde the domare tuå
Till henne thå månde the löpa.

6

The lopå till henne the sadhe så
Tu lätt oss nu wär wilia få
Thet welom wy medh tigh dölja.

7

Susanna hon suarade them så ther till
The gerningar iagh aldrigh göra will
Ther medh iagh 'Dyn gudh bårtglömer.

8

För will iagh emellan idra hender döö
Thet sadhe susanna vdaf stoor nödh
Emedhan iagh kan icke lefua.

9

The lopo ifrå henne the sadhe så
Att eau hos henne liggia skulle få
The sade thå the ifrå henne lopå.

10

Susanna hon skulle till domen gå
Hennes kände wenner mötte henne tå
För henne månne the gråta.

11
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12

Susanna hon stegh för domen och gret
0 herre gudh som altingh weet
Både lönligh och vppenbarligh.

13.

Susanna hon skulle till dödhen gå
Daniel' Propheten mötte henne thå
Han will sanningen höra.

14

Daniel han sporde then första till
Tu skalt migh seya och war ey seen,
Wnder hwadh trä the lågo.

15

Han snor 1 om gudh och sade så
Wnder itt Eke trä the lågo,
Sanningen' will iagh fram föra.

16

Daniel han sporde then andra till
Tu skalt migh seya och war ey seen
Wnder hwadh trä the lågo.

17

Han snor' om gudh och sade så
Ett linde trä the vader lågo
Hwadh wellen i meer af tnigh hafua.

18

Gudz Engel skal komma till eder m edh suerd
Och dela eder i stycken små
För lögn Som i hafuen loget.

19

20

45
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Then, samme dödhen Susanna skulle få
Tå fingo the falske domare tuå
Och steuadhe wårdo the bådhe.
Så

blef Susanna frelst ifrå then ynckeliga dödh

Ty hennes bön war stoor till gudh
Så hielper gudh alla sina wenner.
Hdskr. suvr (skrifvaren synes först ha skrifvit swr och därefter
medelst ett tillagdt streck ha ombildat början af W till U).
2 Ildskr. Sawingen.
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J onden han åtthe en Oxe,
1) Och bonden han åtthe en oxe
Och han war full wäll wåxen
Men oxen dantzar i Pantzaren.
Och oxen löper på hedhe,
Och mötte hånom en Grefue,
Men oxen
Och Grefuen han talar till småsuenncr tuä
Och huru skulle wy den oxen få
Men oxen dantzar i Pantzaren.
[66] .

Och wäll må wy den oxen få :,:
Och hade wy hornband leggia vppå,
Men oxen dantzar i Pantzaren.
Och Grefuen war icke bånde gran, :,:
Han togh sölfbeltet och gullkäden fram :,:
Men oxen dantzar i Pantzaren.
Myn käre Grefue i bind icke så hårdt
Iagh hade icke achtat att löpa bårt,
Men oxen dantzar i Pantzaren.
Och oxen han slap vdaf Grefuens hånd
Så låp han dyt som han för war waan,
Men oxen dantzar i Pantzaren.
Och oxen han löper sigh heem i gårcih,
Och vthe bonden för hånorn står,
Men &c.
Du war wälkommen myn oxe rödh,
Iagh tenckte du hade långå warith dödh
Men oxen dantzar i Pantzaren.

46
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10

Iagh seer wäll på tyn horne bandh
Att du hafuer want i Grefuens hand
Men oxen dantzar i Pantzareu.

l

Öhrligh om mårgon när dager war ljus
Then 1 bonden skulle till tinge huus,
Men &c.

12

47
67

Ey få inyn hestar stå i stall, • :,:
Och icke myn boskap heller gå i wall
Men oxen dantzar i Pantzaren

13

Myn kär bonde du klagh icke så hårdt
Du tacka gvdh för den dell tu hafuer fådt

14

Tu fick här full gått horne band :,:
Stor sölfbelte och gullkädher lång
Men oxen dantzar i Pantzaren.

15

Oxen skåpar i lunden, :,:
Och tolf mark peningar i pungen
Men oxen danfzar i Pantzaren.

Toa.
31.

1

Söder wnder öö,
här täffla twå herrer om en möö,

2

then förste gulterningh på taffuel bordet ran,
kong Walmar tapte och Rudhegull wan,
i ronn till.

3

Och höre tu Piga lithen : Södher vnder öö,
huru lenge lyster tigh hide, migh möö .
i rona till.
Hdekr.

Ther.

[68]

48

Im-

Wäll bidher iagh vdi 15 åår,
så lenge som Rudhegul han tencker sigh om
i ronn till.

69
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När femton åår wåre liden om gringh
Och icke kom rudhegul tu l fästemön sin,
i ron till.

5

Wenner och frender börie tenckie,
Och huru skulle wy gifta wår frenckie
i ronn till.

6

Wy gifue wår syster vuge herren Tooll,
han hafuer mer gul än lagman hafuer iordb,
i ron till.
Om torsdagen han till bodhan gick,
om fredagen han icke suaren fick,
i ron till.

8

Om lögdagen han sin gåfuor vth gaf •
Om söndagen stodh theres heders dagh,
i ron

9

The drucko vdi dagar the drucko vthi twå
och icke wille brud,hen åth sängen gå,
i ron tul

10

In kom och en lithen små drengh,
Och han war klädh vdi brune kiortell &c.

11

Han stadde sigh för bredhe bordh
Han snackar så månge skemptes ord,
i ron till.

12

Och han sågh skepet söder 'rader öö,
Medh silkes segell förgyllendes flög!"
i ron &c.

13
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14

Masten vdaf sölfuer förgyllendes roo,
Och dher seglar ryke Rudhengul vpå &c.

15

Masten vdaf sölfuer styret vdaf bly,
Och der seglar ryke Rudengul vdi.

16

Jngen wedh bordet thet ordet gömde
För vthan bruden hon ladhe them i lönde &c.

17

Brudhen hon talar til brudhequinnor twå,
I låfuen migh til brude huset gå &c.

18

Och gånge nu huart tu gånge will,
Men aldrig giorde så modher för tigh,
i ron &c.

19

Bruden hon skulle til brudehuset gå,
Hon togh then stigen til siöstranden lågh &c.

20

Jungfrun hon stiger på huitan sandh,
Och ther sågh hon Rudhegull Iadhe i landh &c.

21

Jungfrun hon stiger til skepet in,
0 herre Gudh gif oss bör och blidan windh &e.

22

I segen min fadher mång tusend godh natt
J båtben honom gifue och icke spare,
i ron till

23

I segen godh natt myn modher
I bedhen henne sörie medh huffue,
i ron till.

24

I segen godh natt then lille små dreng

I låthen honom såffua på silkes sengh,
i &c.

49
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I segen godh natt myn festeman,
1 natt såfuer iagh på Rudeguls arm &c.

25

Rudhegull 1 han stiger effter stampn,
Och Jungfrun hafuer han i sin fampn &c.

26

Jungfrun hon såmnar i skeparens fampn
Hon wacknar icke för än i tridie konge land,
i ron till.

27

32.
Gamble man han lyknas

[721

widh Barkelösa Ek,
Alle sine gräner
fäller hon från sigh,
hån Rotner i Röter,
hon faller nidher i tåpp,
Gamble mannen faller af,
Oen vnge wexer vp.
Fatigdom och sjukdom
the ginge sigh om by,
Mötte them sårgh oth quelle,
Så wåre the Systrar tre,
The ladhe sin stempna
widh gamble mansens dör,
Herre gudh nådhe then gamble man,
Som ther bor innan före.
Gamble mannen stryker
gråskallan syn,
Ålderdomen frester
frenderna
lidskr.

Rudhe gull.

1

51
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Frender hafuer han månge,
Och wenner hafuer han få,
Nådhe honom Gudh (fader) i himmelryk
Som ther skal lytha .opå.

4

Gamble niansens näsa
Böyes nidh som gnist till Jordh,
werden 4 så suykful,
Som ysen ligger, på fiodb,
Han bräker och brakar
han brister och sjunker i grundh,
Så går (enom) enom gamble man,
Som lefuer en långan stundh.

5

Dödhen han lyknas
widh Jägare tw
Han slepper vth sine raker,
Byter han ,en roo,
han byter wäll ene
han byter wäll twå,
Han byter wäll alle the diur som äre
bådhe store och små.
Amen.

51
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33.
1

Iagh hafuer migh en herre trolofuadh

[741

i werden ther iagh är,
Migh håppes han skal wäll dåge,
Alt bådhe fierre och när,
Hans narnpn tå will iagh schrifua,
Och bära tu l myn dödh,
han kan wäll sårgen fördrifue,
Och skilie migh från ångest och nödb.

I Möjligtvis tro (d. v. 8. trå), såsom meningen tycks kräfva (jfr
1'00 = rå i rad 4).
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Gudh gifue migh thet at läre,
Thet iagh icke sielfuer kan,
Tigh höfues kf heder och ähre
bådhe af quinue och man,
Gudh gifue migh thet i sinneth,
att lofue myn frelsare godh,
huadh iagh är vtli eller inne
Gudh låsse mitt ångest fult modh.

2

Han lyknas widh Solenne klara,
Som skyn öfuer werlden all
hans nådh är vppenbarat
Iagh gifuer migh honom i wåldh,
han kan wäll sårgen vthslekie,
Thet hafuer iagh befunnit medh migh,
Min tienst iagh honom will räckie
0 Iesu thet lofuer iagh tigh

3

Alle Englar af himmelske skare
The äre honom ganska när,
huadh the äre små eller store,
the hålle honom innerligh kär,
Gudh sadhe thet medh sin nåde,
alth widh sin högre håndh,
Badh them så styre och rådhe,
Syn Rike vthöfuer all land.

4

När iagh nu emoth tigh bryter,
Lönligh eller vppenbar,
Läth tyne mildheet flyte,
Och gif migh tine nådh,
Iagh beder tigh för thet onda,
Tw war migh icke wredh,
het syndar i alla stunder,
Mya synder the göra migh ledh.

5
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I synden hafuer migh vndfångit

Min modher och thet är wist,
Iagh hafuer i synden gåugit,
Ty må iagh wara tyst,
Min brist kan tu förtaga
Som niachten hafuer i wåldh,
Iagh är nu stadder i wånda,
Bådhe till iyf och siell.
7

Jagh flyr tu l tyne nådher,
Som machten hafuer i handh,
Tu måtte wäll öfuer migh rådha,
Alt bådhe tu l watn ochl — —

34.
1

domeligh ähre.

2

Att tu hafuer migh herre Jesu kär,
I thenne dag bewarat
If rå the onda andars här,
Bådhe när och fierr,
Som sökie efter min skadhe.

3

Iagh beder tigh herre Jesu mildh,
För tyn bittre Pine,
Gif migh alla myna synder till,
Och them förspil,
Hielp 2 migh medh nådhe tyne.

4

Beware migh herre Jesu båldh,
För siels och lyfzsens wådhe,
I thenne nath tu migh vphåldh,
Vdi titt wåldh
Iagh gifuer migh tigh til 3 hånde.

77

' Kustod till ett förloradt blad.
2 FIdskr. möjligen Hiolp.
Hdskr.
1.

Visböcker, II:

tu l tigh,

men ordningen rättad medelst öfverskrifna siffror.
4

54

[78]

79

1500- OM 1600-TALENS VISBÖCKER.

54

Tyn helge Engel ware migh när,
Altydh och i all stundh,
The onde andar bårt drif fler
Herre Jesu kär,
Medh sina listiga funder.

5

0 Jesu kär hör myna bönn,
Iagh will tigh nu på kalla,
lär migh tenckia opå tyn dödh,
Som tu sielf bödh,
Och på tynn martyr alla.

6

Så skal thå min sid l bulla sigb,
J nat förvthan all fhara,
Hiertat i dröm tenckie på tigh,
Ther till hielp migh,
Som en ögna steen mig beuare.

7

Lätt migh medh sundheet och fryt modb,
Then klara morgonstunde,
Ostunda och see herre Jesu Gudh,
Som medb titt blodb,
Frelste oss ifrå heluetis grunde. Amen.

8

35.
Iagh stodh migh vp
Enn mårgon stundh
Alt på så lönlige stadh
Iagh hörde så ömkelig 1 klagan
Huru en ståls Jungfru badh,
Hon badh sin egen godh wän
Ty han wille fhron henne fhara
Och aldrigh komma igen.
Hdskr. kanske

önekelig.

1

x.
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Hon sporde honom tu l medh qwidhe,
Så önkeligh war hennes gråt
Skolen wy samman blifue
Eller skolen wy skiljas åth
Thet wille hon nödigt see,
Derföre badh hon så innerligh
Att lossa sin hiertans wee.

2

3

Hon drogh honom tu l minne
Hwadh han tilförenne hadhe sagt
Och strafade hans löse sinne
At han skulle gifua ther på acht
Thet wille hon hafua fast 1
Ty han hadhe henne trolofuat
Och blifua vthan all last.

4

Hwar 2 är then stora kärlek
Tu hadhe till migh medh troo
Migh syntes tu war så godher
Migh lystade hos tigh boo
Men nu achtar tu snika migh
Men thet går aldrig vdaf hugh
Thet iagh hafuer elskat tigh.

5

Mitt wesende må nu så falla
Att iagh skall hedhan fly
Och öfuergifua tigh medh allo
Och ryma bådhe landh och by
Stor ångest går migh vpå
Så hören i nu myn Jungfru
Så endom wy wårt taall.
Fldskr.
2

facst,

Kustoden har

ändradt, kanske af samma hand, från

huar.

[80]

81

fach.
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Huadh går tigb tu l mene,
eller hui lengtar tu så
Om iagh skal blifua allena
Stor ångest går migh opå
Men blif när migh en tydh
Huadh deell som tigh kan fhela
Will iagh vpfylla tigh.

6

Myn hiertans käre lungfru
Thet kan nu inthet så skee
Om iagh i landet blifuer
Dogh wåre thet en hiertans we
Men wy måtte skilias åth
Om iagh tigh än hadhe
Dhet wåre Edher sårg och gråt.

7

Skal thet så endelig wara
Att tu skal draga af landh
Så will iagh medh tig fara
Ehuadh migh går i håndh
Antingen illa eller wäll
Om tu migh nu rådh nekar
Så gör du migh store oskäll.

8

Tenk på myn hiertans käre
Om thet så ginge till
Thet wåre oss en stor neso
Att bruka ett sådant spell
Thet kommer oss bådom tu l skam
Om wy så genom landet färdas
Så slippe wy aldrig fram.

9

Thet fålk skulle oss så quelia
Och göra oss mykin bång
Skulle man syn ähra så sälja
Thet wåre en biertans tuång

10
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Men käre hafuer thet fördragh

Ty edher och alle edher slechte
Wåre thet en skade dagh.
11

Skona titt godha rychte .
Thet tigh bör hafua kärt
Och skammen skal tu förachte
Ty thet är mykin wärdht
Så räch migh ht thin huite hand
Haf tak för tin godh wilie
Gudh löse tin sårge bandit.

12

Mång ting tu hafuer före
Ther tu tigh medh hielpa will
Som iagh nu här hörer
Och achtar thet tögo till
Allena will iag när tig wara
Och blifua såsom tu wilt
Ty wil iagh nu medh fhara.

13

Lätt af tina stora klagan
Och så tyn suåra gråt
Och tårka af tina tårar
Och fåå tigh ett bettre låth
Thet kan lythet förslå
Här fins wäl en i werlden till
Som löser tyn stora otro.

14

We migh then stundh och time
Thet tu blef migh så kär
Nu kan iagh wäll förnimme
Och rnerker ehuru thu är
Thet kunde iagh aldrigh förre tro
Then menniskian till
Mitt hierta kommer til roo.

85

[86]

58

1500- ocH 1600-TALENS

87

[88]

Så wil iagh nu lydha dödhen
Alt medh en hast'
Och skiljas från thenna werden
Som migh quelier så fasth
Iagh bedher tigh vthan fals
Attu medh tyne brune brandh
Skill hofuudh ifrå rnyn hals.

15

Wille du nu öfuergifua
Tyn sak så wäll som myn
Thå måtte iagh ey begära
Wårt åtskiliande i thenne tydh
Medhan tu vthan all skäll
Så talar och begärar
Så må thu fhara wäll.

16

Thetta och annath mhere
Thet långt wåre tala om
Bars theres taall till höpe
Rätt på thet samma rum
ner medh the skildes åth
Han drogh från henne medh sårgen
Och hon blef quar och 2 i gråt.

17

Iagh kan thet rätt besinna
Och rätt förnimma kan
Att elskogh medh sin grener
Besuiker 3 så mångan man
Han är en gest så hetsk
I begynnelsen är han 4 söter,
Widh endan är han 4 betsk.

18

Hwadh thetta hafuer innebära
Elskogh medh store och små
Så må man här af lära

19

' Hdskr. fast', kanske (af skrifvaren själf) ändradt från
Suddigt, kanske af skrifvaren själf utsuddadt.
3 Hdskr. Beskuiker.
4 Hdskr. hon.
2
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Och gifua här acht opå
Thet är en fåfengh tingh
Att bruka elskog så innerligh
Han suiker omsider tigh.
20

Hans Borgh är wäll ringat
Thet man kan wäll at see
När han blifuer tigh förtunger
Så gör han titt hierta we
Thet är hans onda dicht
Så mången höfuisk Jungfru
Kommer han på skam och blygd.

21

Han lofuar tro och ähre
Medh tackom och mykin list
Huar seger af sine begäre
Sigh göra vthan all suick
Thet är ey annath än fierdh
Ty när nödhen tilseger
Thå är thet inthet werdt.

22

Så kan man wäl besinna
Wthaf elskogz spell
Ibland man och quinna
Noch kärligheet är till
Ta thet och så wara må
Annorlunda kan thet befinnas
När nödhen kommer opå.

23

Thet will iagh nu rådha alle
Hoo helst thet wara kan
För sliken wådha sigh achte
Rätt såsom en man
Hwar finner man storre tuång
Än elskogen att begynna.
Dag och nätter görs honom lång.
Amen.

89
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36.
91

Then dagh i går framlidin är
Den ser wy aldrigh mhere
Förlydin tydh hielper inthet at guide
I thenne här tya,
Migh hoppes thet skal wäll gåt 1 at blifue.

[92]

Huem kan en andre tu l wilie ware,
För falske klaffarens tunge och taale,
Han seger der vdaf han aldrigh sågla
eller tencker vpå, o
Altingh wender han till ondo.

2

0 klafare tu må fast vnderlig wara
Som tu hafuer want förtyden,
Så niånge hierta gör tu ogladh,
Och skilier them åth
Som gerna wil samman blifue.

3

Jag wånder icke hueni thet är moth eller medh 4
Ware sigh man eller quinne
Iagh håller henne vdi mith hierta kär
Bådhe fierran och när,
Iagh kan henne aldrigh förglöm.
När iag hennes bodh eller schrifuelse får
Så blifuer iag låssat af al myn quidhe
När iagh henne seer mitt hierta thet leer
För vthan all suick
Christ lathe oss samman blifue.
i Åndradt (otydligt) från

går.

5
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37.
'der Pedher han talar til Systeren sin
11 Men foglen siunger i skogen
Wille i göra godh wilian myn
Migh wäcker en ståls Iungfru.
2

Icke will iagh godh wilian din &c.
wy äre tw sysken för gudh allen &c.

3

Och wil tu icke göra godh wilian min &c.
Och dichta wil iagh en lögn vpå tigh &c.

93

Och dichta nu hwadh tu dichta må &c.
Men aldrig skal tu min godh wilia fhå &c.
5

Her Peder han går för konungen in &c.
Han diehtat en lögn på Systeren sin &c.

6

Min syster hon bar en krono af guld &c.
Sin son hafuer hon lagdt i suarta muld &c.

7

Och konungen talar til små suenner twå
I gången i skogen och hempter ther båår &e.

8

I huggen then båren af Eek och asp &c.

Thet är then Eld som brinner så fasth &c.
9

Ståltz Kirstin hon sitter på Rinnaren röd &c.
Så gladelig ryder hon til sin dödh &c.

lo

Ståltz Kirstin hon rydlier i tinget in &c.
Hon biuder lagh och tingh för sigh &c.

11

Til lagh och tingh thet hielper nu q &c.
Min gudh iagh tror at tu hielper migh &c.

[94]
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Tre gångor thå ryder hon then eldeun omkring &c. 12
Hennes broder her Pedher sköt henne der in

95

Ståls Kirstin hon reker vth sin handh &c.
Så bedhes hon dricka för Jesu nampn

13

Hennes broder han blandade både eldh och tieru
Han gaf henne d[r]icka i then heethe låga &c.

14

Ther komo twå dufuor af himmelen uedh &c.
Thå the Hugo vp så wåre the tre &c.

15

Ståltz Kirstin hon sitter i himmelen brudh &e.
Her Peder hennes broder i heluetet sjuder

16

Och aldrigh hörde iagh sådana &c.
Men fougleu siunger i skogen
Som dog her Peder skulle i heluetet siudhe
Migh weker en ståls Jungfru. Amen.

17

38.

Aller sågh iagh thet blämster gro,
Om winter tydh,

1

Sedhan iagh sågh i dantzen tråda,
Så wenth ett wyf.

[96]

I dantzen trådha så wenth ett wyf,
Som solen öfuer skyn,
Thet gifue Gudh hon wore nu myn,
hon hörde migh till.

2

Ähr thet sant i seen för migh,
i hållen migh kär,
I rydhen vdi myn faders gårdh
i bidien till migh.

3
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4

Iagh hafuer varit vdi eder faders gård,
Han sadhe migh ney,
Skön Jungfru i tagen orlof vdaf eder sielf,
och folien bårt mig

5

Tager iagh orlof vdaf migh sielf,
Och fölier i hårt eder,
När som iagh kommer vdi fremmande land,
så suiken i migh.

6

Iagh will settie myn sniö huite hand
till Pante,
Att thet kom aldrigh vdi myn hogh
eller tancke.

7

Huilken som kastar en fieder på watn,
Hon flyter deropå,
Och huilken som hafuer en hiertelig kär,
Han tencker deropå.

8

Och huilken som kastar en steen vpå watn, 97
Han siunker till grundh,
Huilken som mister syn fultrogen wen,
Hans hierta görs tung. Amen.

39.
Iag är Eländigh född

1 1 särg min iyf förnöth
Derföre må iagh klage
Att iag i min vnge dage
Alt så skall warda fången
Alt vthi Venus bånde.
I Hdskr. folier.
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lag sitter eller står
Iagh ligger eller går
Så ästu migh i tanckar
Mitt hierta ey från tig 1 wanckar,
Åm iagh skönt är i sömpne
Så görs tu migh i drömrne.

2

Hwarföre du min Edle steenn
Gör migh thet samma igen
Tu migh icke förglömme
Mitt hierta hafuer tu i gömme
Gör migh thetta till ähre
Ey bettre iag af tig begerer.

3

Therföre min hiertelig kornn
På migh tu tenck och nu
Migh sielf will iag tigh gifue
Thin eghen will iagh blifue
Och aldrig från tigh wyke
Iagh håppes tu migh q suyker.

4

Sång solen öfuer går
The andre stiernor små
Så öfuergår tu them alle
Ehuru the sigh månde kalle
Medh dygdesamheet och hedher
Medh fromheet och ährlige sedher.

5

Nu måtte wy skiljas åth
Thet hafuer iagh långo förstått
Gudh hielpe oss snart tilsamman
Oss till stor gledie och gamman
Gudh oss altydh beware
Från olycko sårgh och fhare. Amen.

6

skrifvet öfver något annat (Ch?).
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40.
1

Duffuan och walmon the gå i dantz
Och duffuan dantzar i valtnons handh
Här dantzar en lythen duffua.

2

Duffuan och walmon the gå i sengh
Duffuan dantzar i walmons fhampn
Här dantzar en lythen dufua.

3

Duffua o dufua du still dyn dantz
Du tappar hårt dyn rosen kranss
Här dantzar en lythen duffua.

[100]

41.
Ähndan ähr på thenne visa
Gudh giffue oss allom enn goodh lysa.
När ia,g aff Denne Wärldenne skall skiljas
Att the t doch aldeles måtte skee effter gudz willie
Amen

42.
1

Tienth hafuer iagh i konunges gårdh
i mörkesthe natt,
En ståls Jungfrw myn hugh är vppå,
så seger myn kärist gudh nådhe rnigh.

2

3

Myn kärist går sigh till siöö strandh
i mörkesta natt,
Dher woro alle skipen lagt ifrån land.
Så seger myn kärist gudh nåde migh.
Der war ingen heern vthan en fiskiare bått,
i mörkesta I natt,

ke .skrifvet

(af samma hand) öfver raden.

lin
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förgylte woro the flaggor vppå,
Så seger myn kärist gudh nådhe migh.
11021

103

Alt som myn kärist kom segland på sundh, 4
i mörkesta natt
thet wexer vp weder thet rödhes i grundh,
Så seger myn kärest &e.
Thet wexte vp weder thet målnath i sky,
i mörkesta natt,
Ther låg then båthen i stycken try,
Så seger myn kerist &c.

5

Nu blifuer myn kärist i watnet dödh,
i mörkesta natt,
Jagh kom till landet alt medh en stor nödh,
så seger myn kärist gudh nådhe migh.

6

The hofmen the tappat gåt ööll i faat,
i mörkesta natt,
Jagh sörger myn kärist bådhe nat och dagh,
Så seger myn &c.

7

The båfmen the di-icke i fullan dwss,
i mörkesta natt,
Jagh sörger myn kärist i mörker och i lins,
Så seger myn kärist &c.

8

The grefuer och herrer the köre medh wagn, 9
i mörkesta nat,
Jagh tager myn kärist vthi myn fampn,
Så seger myn kärist gudh nådhe migh.
[104]

The håfmen the rydha medh höga hest,
i mörkesta patt,
Jagh såfuer wäll hoos myn käriste näst,
så seger myn kärist &e.

1 g råttadt till G.

10
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11

Myn herre han går i steen stuffun 1 in,
i mörkesta natt,
gudh signe wår dantz han går om kringh,
Så seger myn kärist &c.

12

Och efter gå the små suenner twå,
i mörkesta natt;
Gudh hielpe oss alla i dantzen gå,
Så seger myn kärist gudh nådhe migh.

13

Myn herre han sither och får sigh maath, 105
i mörkesta natt,
Och få wy nw dricka så ärom wy gladh,
Så seger myn kärist gudh nådhe migh. Amen.

43.
Een degligh dantz w5isa att
siungas i Brwdahwset.
1

Jagh önsker eder alle helse
Så månge som här äre inne
Ädle suenner frur och nriöör
Så och the höfuiske quinnor.

2

wy äre komne af fremmande land
Så långt af fremnzande ryke
Til at förhöra och see oss om
Som andre flere slyke.

[106]

wy hafue thet well förnummit
At här är gledie vdi by
Ty äre wy nu ht komne
Sådant til at besee.
Tidskr. stuffnu, ändradt fran något annat (stufunu, d. v. s. stufunn?)
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4

Som icke annars weeth
Bruden och Brudgummen tu l ähro
Som nu thetta är skedt.

107

[108]

The lata kerligen betacka
Sin käre fader och modher
Som hafua sig welet bekåsta
Och want sin barn så godh.

5

The latha och tacka sine wenner
Som nu äre kompne hyt
Och giort sig lustig och glade
Ther medh deres hedersdag beprydt.

6

The sea sig wilia förtiena
Hos huarionn och enom igen
I sådana fall och flere
Ehuar the finna sin wän.

7

Nu är then wyson tu l ende
Medh fåge och welmeente ordh
Är hon icke så behhendigh
Dog är hon af ingen doctore gior.

8

44.
såmmar tu kommer medh mykin frögd,
V./ med Örther och så medh ähre,
medh gledie och så medh fågle sång,
än gleder iagh migh thes meere:
Ehuarest iagh kommer som myn kärest hon är,
ther iagh henne seer,
thest meer yppes all myn gledie.

69
2
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Mn gledie hon yppes margetusendfåll
ehwar(est) iagh myn kärest kan finna,
iagh önskar henne bådhe gledie och frögd,
hwadh hon är 'neer wthe eller inne:
Christ gifue myn kärest bådhe gledie och frögd,
för mykin dygd,
för hwar then stund iagh tencker på henne.

3

Enn krone af gull så wäll besatt
rnedh Pärler och Edlestenar,
som äre Rubiner och Thimanter klaar,
sender iagh myn kärest att bera
alt för sin dygd och kerligheet
hoon hafuer rnigh betedt,
hon må wäl kallas myn hiertelyn käre.

4

0 klaffar hwadh tu äst vnderlig,
tu hafuer så mykit att göra,
hwadh the Edle quinnor tenckie medh sigh
plägar, Tu till thet wersta framföra:
Christ gifue the klaffar både last och skam
ehuar han' fram t'aar
som wenskapen emillan thuå will förmena.

109

[110]

5

lag kan icke meer om henne quedhe,
hon är doch rnyn hiertelyn käre,
lag håller henne i mitt hierta så kär
hwadh hon är fierren eller näre,
hennes bokstaf står skriffuin vdi A. b. c. d.
hwilken iag wäll weeth,
Christ signe henne iyf föruthan ende.

6

Hennes bokstaff 2 står skrifuit så wydt öffuer land,
huilken iag wäll kan,
Christ signe hennes iyf förvthan ende. Amen.
hon.
bokskaff.

I Hdskr. snarast
Hdskr.
Visböcker, II: 1.
2

5
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45.
i i i En lönligh sårgh hwadh tw äst tungh,
Hwadh tu äst tunger att bäre
Ty görs migh tyden och stunden så långh
För hwem skall iagh migh klage.
Werlden är full medh falskheet och suyk
Thet hafuer iag åffta förnummit
Så wäl hoss then fatige som then ryke
Hwarist kan man en trogen wän finna.

2

Mitt hierta han hafuer en wän sig vthualdt
Till henne står all myn begäre
I ordh och taall är hon migh from
Ehuarest hon helst månne ware.

3

Är thet santt hon sadhe för migh
När hon gal' migh tilkenne
Thå är thet ingen i werlden till
Som oss kan bådom åtskilie,
Men skee doch gudh faders wilie.

4

[112]
The klaffare the äre så måuge till
Sårn filer till leggia sin wilia,
The wille oss både åtskilia
Men ske gudh faders wilie.

5

När som iag går vthspatzere,
vppå mitt lyst och beste,
Doch äre the månge onde grannar till,
the alt till thet werste,
the ville oss bådhe åtskilie
Men ske gudh faders wilie. Amen.

6
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46.

Then signade dagh såm wy nu see,
nedh 1 till oss af himmelen kåmma,
Gudh lyser för oss ju lenger och meer,
Oss allom till gledie och froma,
Gudh lotthe 2 oss icke skee idagh
Hwarken skam, last eller wååde.
2

Then signade dagh then signade tydh
Wår herre hans födelsses tyme,
Thå kom ther 3 lins af himmelen nedh,
Så wytt öfuer werlden att skine
Thet lyser för oss ewinnerligh
Nu och föruthan all endhe.

3

Thet 4 kårs wår herre han bar för oss,
För wåre synder och icke för syna
Thet setter iag idagh emillan dieffulen och mig
lagh menar gudz werdige pyne
Det blodh ther nedher på kårsset rann
Thet slecker vth synderna myne.

4

Alle the trää vthi werlden är,
Löf, grääss och sandh på haffzens båtne
Hadhe the mååll och kunde the taale,
Och siunge medh Engle5 stempne
Thå kunde the aldrigh tilfyllest lofue
Iesum 6 Marie son then reena.
I Ändradt så från
2

113

[114]

neder.

Skrifvet i marginalen, men genom märke hänfördt efter

Gudh.

Före och efter ther har något utraderats.
4 Ett kors före början af denna vers antyder förmodligen, att af
skrifvaren öfverhoppats en vers, som annars plägar finnas här i äldre texter
af psalmen.
3

5
6

Efter Ellgie har något utraderats.
Ordet tillskrifvet 1 marginalen,
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Den' lille fogell han flyger så högdt
Och wedret blåser vnder hans wingar,
Thet är så ondt medh lithen macht
Moth höge berge att springe,
The strömmer the rinne så flyteligh,
0132 vnder the gröne linde.
Och dagen han är nu aldrig så lång
Att affton må wy ju wente
Lyfuet thet endes medh dödzens twång
Hwem thet wil rettelig 3 betenckie
wy blifue vthslekt wår graf görs trångh,
Oss fölger ingen annan ende.

Gifue thå gudh wy hade så tient
I werlden så wäll till måtte,
Att wy i tronne gudz son hade kendt
115 Så wy 4 miste icke gudz nåde,
När werlden hafuer oss sin baak tilwendt
Att wy tå finge ewige bothe.
När wy skolom til wår fäderneslandh
Och skilias från thetta här elände
Thå befale wy gudh wår siel i håndh
I himmelrykes gledie att sende,
Gudh faders son och then helige Andh
Gifue wårt mååll en godh ende Amen

47.

agh sågh aldrig blåmstret gro

I

Om wintersens tydh,
Alt sedan iagh sågh henne i dantzen gåå
så wente wyf.
skrifvet Een.
Ändradt från något annat.
3 e senare tillskrifvet i och hg öfver raden.
4 Ordet tillskrifvet öfver raden.

1 Först
2

6

73
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2

lagh sågh henne i dantzen gå
iagh wille hon wåre myn,
iagh wille henne heller än alle the andre,
som solen öfuer skyn.

3

Will tu henne heller än alle the andre
som solen öfuer skyn,
tw taall til hennes uärskylde frender,
om the wille ther widh.

4

lagh talte til hennes närskylde fränder,
the suarade migh ney
alt när tu kommer til fremmande landh,
så förglörner tu migh.

5

Settie will iagh min huite hånd
till pant,
att tw förgåås rett aldrigh wr myn hogh
och tancke.

6

Settie will iagh myn huite hals
til minnes
än tu förgåås rett aldrigh wr myn hogh
och sinne.

7

73

[116]

Fly bårt fly bårt litheu små fågel

af lilie gnist,
tu sä,gh för alle kärista myn,
iag kommer ther vvist.
8

Fly bårt fly bårt lithen små fogell
af diupe daall
tu sägh för alle käristan min
iagh kommer till taall.

9

Man tager en steen och kastar til watn,
then siunker i grundh,
och then som mister sin fultrogen wen,
thens hierta görs tung.

117

74

10
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Man tager en bladh och kastar i watn,
thet flyter till land,
och then som får see alle keristan syn
thens hierta görs gladh. Amen.

48.
Om otroheet en wysa schrifuit Anno 1593
Ther stånder itt Tre i Rosenne lund,
thet licknas widh heder och ähre,
[118]huilken som mister en fulltrogen wän,
hans sårg är tunger at bära,
Men nu sörjer hon som sig hafuer achtat at gledie.

119

1

Jag lade min hog til en vnger swen,
iag trodde thet skulde så blifua,
så snart wende han sin hog ifrå migh,
alt tu l en Milen små Pyge,
Men nu gleder &c.

2

The gånge sig vp i höge låft
the kastade gull Tärlingar rödhe
Än hon stånder sig der nedan före,
hon sörjer sigh till dödhe,
Men &c

3

The gånge sig vp i höghe låft
the tage huar annan i fampn,
hon stånder sig der nedan före,
hennes hierta lyder stoor twång,
men &c

4

För hadhe iagh trodt än jorden skulle rempna
5
och himmelen på migh falle,
Än iag hadhe trodt then Swennen schulle migh swyke
som iagh hafuer hållit kärist öfuer alle
Men nu (gle)

75
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Nu är iagh som en willande fogll
som setter vppå lilie gnist,
så långt ifrån By, så högt vnder schy,
så wydt ifrån wenner och frender.
Men nu &c
7

75
6

Thet seger iagh ware en fåkunnigh Man,
som bygger sin hwss vppå yss,
yssen smelter hårt, och hwsen sjunker uidher,
af schadan blifuer man wys och icke ryke,
Men nu sörjer hon &c
Amen.

49.
Här miexer en quist vdhi mit Bryst

[120]

han twingar migh så såre,
thet wålder then höuiske lilie gnist
för henne thå feller iagh tårar.
2

Senast iag min kärist på werldenne sågh,
mitt hierta togh tid att gråta,
migh tychte min synder schulle migh förgåås
så långas migh efter henne.

3

Här är swyk vdi wår by
bådhe nu och i alle stunder,
thet wålde the klaffare som här är vdi
blandh alt medh sin falske tungor.

4

För än iag lydher på klaffarens ord,
på klaffarensl onde tale,
för schal iag migh sänckie i diupan daall,
och neder tu l hafzens grunde.

5

För än iagh lyder på klaffarens ord
på klaffarens onda wilia
för skal iag mig latha liggia vnder ene lindh,
och ifrå mine gode wenner schilie. Am 2
1 adskr.
2

klafflarens?

Återstoden af ordet bortrifven.

121
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50.

[122]

Tagh gick migh i dale
1 lagh hörde tuå nechter gal'-Och der stodh iag en lyth — —
Iagh lydde vpå theres — —

1

Iagh gick migh i lunde
Jagh hörde twå fo — — —
Och der stodh iag e — — —
Och lydde vppå d — — — —

2

The sprungo vp the flyge
The flyge så månge my — — —
Ther kom en winter så kåldh
Han tuingade fouglar så illa.

3

Ther efter kom en sommar igen
The lefde vth öfuer alla gräner
Frwr och mör the klede sig
I guld och i Edle stenar.

4

Här hålles en vngersuen vthan för
Christ rådhe alt hwadh han menar
Han wil hafua sin Jungfru här vth
2 guld och i Edle stenar.

5

— — tog Iungfrun vthi sin fampn
— en wälkommen myn lilie
— — är ingen i werlden till
— — skal både åth skilie.
— — — i werlden till
— — skal både åth skilje
— — han sielfuer Jesus christus
och när thet skeer efter hans wilie.
Amen.
1 Slutet
2

af denna och följande rader bortrifvet.
Början af denna och följande rader bortrifven.

6
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51.
1

The wore twå Edle konunge barn

123

The låfuade hwar annan sin tro
Elskogen och en godh wilia
Them bådhe tu l samman drog.
21

Hören i myn sköne Jungfru
Huru skal lag komma till edher
Här faller så starcke strömer
Emillan edher och migh.

3

I kleden af edher kledher
Och leggen på huitan sandh
Ing tender vp huset i lyftone
Ther skålen i komma tu l landh.

4

Ther stodh en onde menniskia
Hon lyddes alt ther vppå
Then wenskap skall ing åthskilia
Then stundh iag lefua må.

5

Skam fhå then onde menniskia
0 herre gud gif henne fhå skam,
Såna slechte ljuset i lyftone
För den Edle konunge son.

B

In kom en lythen små dreng
Han staddes widh brede bordh
Så snill war han i tungone
Wäll förde han syn ord fram.

7

Hell sell både frwr och Iungfrur
I sömen alt medh edher håndh
lag sågh en så Edle konunge son
Att siunke i hafzens grundh.

[124]

öfver stroferna 2--13 har af yngre hand tillskrifvits nummer.

78
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Och alle sågo then sköne Iungfrun
The wårde så sårge fulle
Hon felte tårar af kinne
För den Edle konunge son.

8

Hören i myn käre moder
I låfuen migh till stranden gå
Wäk vp tin yngste brodher
Och han schall medh tigh gå.

9

Min broder han är så lyten och vngh
Han kan sig inthet förstå
Han rycher vp Roser och liljor
Som vth widh wägen stå.

10

Then Jungfrun hon går så söriande
Alt tu l then wyde sjö strandh
Så fan hon der en fiskiare båth
Ther som han fiskiade i landh.

11

Hören i myn käre fiskiare
Alt hwadh iag spör edher till
Sågh i en Edle konunge son
Att siunke i hafzens grundh.

12

Fiskiat hafuer iag i all natt
Wydh klippor medh myn båth
lag fan en Edle konunge son
Han war så edher

13

Then Jungfrun tog guld bånd af sin bänd
Guld' ringet af sin finger
Then gaf hon åth then fiskiare
Alt till åminnelsze båndh.

14

Then Jungfrun tog lyket vthi sin fampn
Och sprang medh honom i siön
Och seyen then myn fadher
Jag kommer meer aldrig igen.

15

' Åndradt från Gud.

79
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16

I seen god natt min fader
Och bedher honom hafua ingen quydhe
Jag siunker migh i siön
Alt vppå myn hertogens sydhe.

17

I seen godh natt myn modher
I beden henne hafua ingen harm
lag siunker migh i sjön
Alt vpå myn hertogens arm.

18

Skam fhå then onde menniskian
0 herre gud gif henne fä laster och skam
Som förrådde deres vnge iyf
Helst twå Edle konunge barn. Amen.

79

127

521.
1

Med särgen är iag bebunden,
1 thenne bedröfwede wärldh,
dhe klaffare äre så månge 1: så månge,
dhe hafwa min sårg vpwächt.

2

Alt hwadh som iag åstundar,
1 thenne bedröfwede wärldh,
Doch kan iag ingelunde
Afstå klaffarens list och flärdh.

3

Såsom ett Slot är begrundet
Med Plancker och starcke Mur,
Så är iag med sårgen bebunden
lag arme Creatur.

4

Gud gifue at iag kunde
Vndwike kiaffaren 2 then grymme gäst,
Doch wil iag aldrig suike
Then wän iag vnner bäst.
1
2

Här vidtar ny stil.
Hdskr. kraffarell.

[1281

80
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Lyke som harkrancken siunger
När han wil dricka tyn blodh,
Så lustig är klaffarens tunge 1:
Hon är doch aldrig godh.
129

[130]

80
5

Den menniskie må wäl lyknes,
Alt emot en Baselisk,
Hwern honom i Nätet griper 1:
Han fånger en skadelig fisk.
Aldenstund iag hafwer lefwat,
1 thenne bedröfwede wärld,
Hafwer iag ey kunnet beskrifwe
All klaffarens list och flärd.

7

The klaffare äre så månge,
Jag kan dem inthet hafwe nembdt,
Gud gifwe them we och wånde
Så månge hafwe the förwändt.

8

En wän hafwer iag i mitt hierte så kär
Den iag achtar med ähran omgå,
Gör klaffaren med sine swincker 1:
Will komma mig theni ifrå.

9

Men betre kan iag ey finne,
Än all ähre och dygd,
Så slår man klaffaren widh kinne 1:
Och hafwer sielf lust och frögd.

10

Doch ske Gudi loff och ähre,
Som menniskian hafwer så wäl skapt
Wy hafwe hwar annan så käre 1:
Fahr wäll haf Tusend god Natt.

11

Rättadt från något annat.
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531

wy tacke tigh herre Jesu Christ
Genom tyn bittre pine
Att tu för oss dödher wården äst
Herre Jesu Christ
Wyk ey från oss nådher tyne Amen

131

54.
1

J

agh weth een så degligh Roose
Är huitt som lilie bladh
När iagh på henne teneker
Så görs mith hierta gladh.

2

Hennes höffuiske lustige fachter
Hennes brinnande kärligheet
Sin käreste ther medh förluster
Ther vppå legger hoon stoor flytt.

3

Hennes höffuiske lustige stämne
Är som een nechter gaall sångh
Mitt hierta gledher och frögder sigh
Aff sådan lustigh klangh.

4

Hennes bladh skyn som blyan
Hennes håår som purpur klaar
Gudh lathe henne aldrigh sörie
Vthan altydh wara gladh.
Här vidtar ny stil (och ett nytt lägg).

1132]
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82

Gudh wnne thern samman komma
Som gerna tilsamman wille wara
Sigh till gagn och godhe
Herren gudh till låf och prys.

5

Som soolen skyner öffuer alle
Så är hennes dygd vthspryth
Gudh lathe henne medh sin aldra käreste
Leffua vthi gledhie och mykin frögd.

6

55.
ngerswen tager Iungfrun vthi sin fampn, 1
lyster Ed her dantze min alsom käreste godh wän•

Gerna thå wille iagh dantze medh tigh
wåre icke så måne som achte vppå migh.

2

Migh achter fadher och migh achter modher,
migh achter syster, och migh achter brodher &c.
migh achtar &c.

3

4
Migh achtar och så min feste Swen,
thet meste som iagh rädhes, så rädhes iagh för hånom.
Amen.

Her Peder han giffte sin dotter j fiord 1
han gaff henne gull och gronel Jord,
Så wäll emoth sommarsens 2 tydhe.
The wore tilsamrnans j natt eller twå,
Then tridie månde Jungfrun sin hiällsooth få,
Så wäll emoth sommarsens tydhe.
1g
2

är delvis doldt af ett senare tillsatt (

Ildskr.

somnnarsens.

2
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3

Thet suider j hofuud och wercker j bryst,
I lathen migh få then messe prest,
Så wäll emoth somrnarsens tydhe.

4

Min käre dotter i lothen icke så,
The blifue icke alle dödhe som soothen få,
Så wäll emoth sommarsens tydhe.

5

I hollen migh icke lengre alt medh eder taall [134]
I lathen migh få presten idagh
Så wäll emoth sommarsens tyde.

6

När j hafuen lagd migh på baren nidhl
I tagen 2 then Jungfrun som stonder näst migh
Så wäll emoth sommarsens tyde.

7

När j hafuen lagt migh i grafuen nedh
I tagen then Jungfrun som stonder hoos migh
Så wäll emoth sommarsens tyde.

8

I gån sedan heem j stellen edre tårar.
den blifuer snart glömder som aldrigh kommer åther
Så wäll emoth sommarsens tyde.

9

I gången sedan heem och stenger edre dörar
Then blifuer snart glömder som aldrigh kommer före,
Så wäll emoth sommarsens tyde. Amen

573.
Bonden och hans vnga Hustru
Begynte the till att semias
Och hwadh skall oss till mathen wara
Så snackade han till henne
Eenn nyan ketill thå köp tu migh
Så godh enn wellingh thå reder iagh tigh
Så wele wy dantza och quedha.
nig rättadt till [lidit.
Hdskr. lagen.
3 Här vidtar ny stil.

1 Hdskr.

135

84

[136]

137
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bon satte then ketill vppå then eldh
Hoon skulle then wellingen göra
Femthon skeppor sichtat rniöll
Thå månde hon på wellingen röra
Then wellingen begynte att siuda fast
Alla ketlar krokar the broste weil snart
Så wele wy dantza och quedha.

2

Wellingen begynte at löpa
Och bårt i querua damne,
Femthon querna slogh hon omkull
Och femton korn hon till att gånga
Thet war enn welling ther hon foor fram
För henne redes både quinna och man
Så wele wy dantza och queda.

:3

Vth kom bondens vnge hustru
Hon war så snell i orde
Och skam få thå then hustru
Såm thenna wellingen gjorde
Then wellingen war icke mestom seenn
Honn brende then hustrun om båda sin beenn
Så wele wy dantza och queda.

4

Vtli kom thå then store grå munck
Han skulle öfuer wellingen läsa
Wellingen språng sig vp igen
Hon brende then Muncken om näsa
hg tror sade muncken thet är itt trull
Och wellingen slog så muneken om kull
Så wele wy dantza oCh queda Amen.'

5

' Nedre hälften af s. 137 är tom.

85

K. BittIOTEKETS VISBOK I 16:o.

86

58.

er, .
[138]

Mynn siell o Gudh vp hö
Att
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[140]

sa -- - ligh

—J
Itu

141

---ta-

ha -- fuer

migh medh

I-

th[i]n - --- ne 'nacht,
er\

ta
en
2

--9 -F -p-_-1-_-_____[_
-o —11sa - - --dan
stoor
äh- ---ro
tillsagdt.
Thit nampn thet så härligit är,
ty stoor (ähro ba) ähro bär.

1

Säkerligen genom afskrifningsfel är b här och i det följande placeradt å näst öfversta linjen.
2

Hvarje rad (noter och text) fortsättes från s. 138 öfver på s. 139-141.
Nedtill å s. 141 vidtar n:o 59.
Visböcker, II: 1.
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Tw hafuer till alla behagh,
Som tigh fruchta efter tynn lagh
Men alla them sigh förhäfua,
Och ey för tyn macht bäfua,
förstörer medh all syn bracht,
och förgör then medh tyna rnacht.
Hwad the vptenckia tigh emoth,
Thet slår tu alt vrider tynn footh.
Högferd tu och ey lydai kann,
Them straffar tu öfuer all man.
Till ödmiukheet tyll öghon ståä,
Ther widh iagh altydlr blifua må,
then mättar tw wthi tyn barm,
Then ryka gör tu toorn och arm.
Såsom tu fordom hafuer giort,
Så blifuer thet och nw bespordt.
Tw seer till tyll barrnhertighet,
vthi wår nödh och wsellheet.
Och Israell som på tigh troor,
Medh hoppeth vnder tyn hielp boor,
Ty kommer tu i rättan tydh,
När theras nödh är stoor och widh.
Thet hafue wy icke förtienth,
Men af nåde är thet oss meenth.
Som wåra fäder swrith är,
Thet samma tu oss nw beskär.
Som tw then tronna Abraham,
Tillsagt att hans sädh försan,
till himmels arfwingh godh och wydh,
vthkorade till ewigh tydh.
6

Jagh lofuar, prysar, vphöyer,
För tigh och mith hierta böyer.
Ändradt från (eller till?) iyka.
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0 tw wår Gudh och fader kär,
Som för oss alla wmsårgh bär.
Och sånen söm tigh sitter när,
Then medh härligheet prydder är,
och tigh beige Ande medh gammen,
nw och i ewigheet Amen

591
inuernali tempore, förswenskat.

1

F

2

rögde sigh all creatur
Hwart vthi sitt sinne
Ware gladh vthi sin boo
Bådhe vth och inne
Ty lorden bär nu rykeligh
Trän i skogen innerligh
Knåppas och vprinne
Blåmstreth vthi sin fegringh står
Wexer och så gräset groor,
Ty wy må nu finne.

[142]

Fouglen vnder himmelen klar
Af sin Neb må siunga
Theslikes på quistar baar
Späle medh syn tungå
Köldh och fråst försmeltes här
Solen får syn kraft igen
Merker i wydh mark och lunde
Såmmaren medh syn lustigheet
Igen kommer warm och heet
Frögdens nw gamble och vnge. 2

3

Herrens wälde och stora 'nacht
Lather 3 sigh see all stunde
' Här vidtar kanske ny stil.
2
3

v ditsatt med yngre bläck, (i stället för?) W.
Kustoden har later.
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Alltingh hafuer han wäll skapt
lorden medh syn grunde
Här af wy nu lära må
Kenna Gud h och hånora troo
För hans stora vnder
Som han ibland oss nu betheer
Thet wy medh wår ögon see
Om wy thet merkia kunde.
Alle wy nu låfue tigh
Bådhe man och quinna
Vnge 2 gamble innerligt]
Nu och i alle sinne
Herre Gudh wår skapare båldh
Tw som medh titt wppehåldh
Hielper thet wy förnimme,
Thet tu hafuer i oss vpwäkt
Hielp oss thet göra som tigh är täkt
Altydh =dl] nåder tyne.

144]

Ällre ske tigh fader kär
Som oss må beware
Och Christo som thin son är
Wår broder han må wara
Then helge Ande ware wist
Samma ähra vthan list
Medh sin rådh han oss nä.rie 3
Gudh then helga Trefaldigheet
Skee låf och prys vthi ewigheet
Enn ewigh Gudi] och herre.

4

5

60.
Ecce nouum gaudium förswenskat.

E

ya hwadh för glädi ny
Eya hwadh för wnder

' V ditsatt med yngre bläck (i stället för w?)
2

V rättadt med yngre bläck från W.

3

Skriffel för

uärie?

1
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Hendti hafuer vthi wår by
thenna werldzens stunde, i thenna ij:
Jungfrun föda kunde
Wthan meen then stunde
Son och hielte blydh:
See Naturen höghe
Sitt hiwll månde böghe
Iungfrun födha kunde
Gudz son vtban meen.
2

See här Mosi buske är
Som bran i högh och låghe
Och doch icke blef förtärdt
Renheet mån en ägha, Renheet ij:
Tbenne Jungfrun låghe
Som lilian faghre
Blåmstret hon af sigh bär.
See natu:

3

När Gudh sågh then wsle werldh
Wara stadd i wånde
Wthaf törne enn Roosa skär
Han vthuelia månde, han ij.
Födde genom sin Ande
Then frelsaren runde
Hednas helsa och wår.
See ij
Ey kunde guddomen högh
Sigh lengre nedh böye
Ey kunde wår muldh arm och snödh
Meera sigh vphöga, mera ij:
Enn Gudi iyk att seyas
Widh Gudz son att wias
Wthi himmels högd.
See na &c.
Amen.
1

Kustoden har

hent.
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147

För thin gåffuo så rykeligh
Som oss här medh näre.
All nödhtorfft haffuer tu besörgt
Thet tu medh Anden haffuer bärgdt
Ty ske tigh prys och ähro.
Altt som wår krop nu spiset är
Så måsthe doch förswinna
Nw lätt wår siell tigh blifua när
Och j thin kärleck brinna
Thin helsosamma ord henne spyse så
Att hon tigh altydh trengta må
Till ewigh tydh på tröstha.

2

Låff ähre och tack j allan tydh
Skee tigh fadher j högden
Ty tu gör wåra synder quitt
Genom wår troo och loffue
Till Jesum Christ thin eenda son
Som leth oss medh honom tigh till monn
Till ewigh prysse Amen.

3

62.
[148]

\Tär tigh går Hunger och nödh vppå

11

1

Huru tw tigh skall stella tå
Tw granneliga lär
Tw lydh och giff grann acht vppå
Then wyse iagh nw qwädlier.
Thå tigh kommer hunger och nödh vppå
Thin herre Gudh tw åkalla thå
Som thigh thet löfftet gifuer
Att han tigh wist hielpa will
Så lenge tw här leffuer.

Fortsättning från ett förloradt blad.
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Jacob Patriarchen fromt) och båld
Fhelade brödh till sitt hws vphold
Then nödh wille Gudh så lyse
Joseph een herre I Egyphtenn war
Han månde syn fadher spyse.
4

I dyran tydh han tigh wäll kan
Bespysa medh then rätta man
Som tig') widh macht kan hälle
Han skaffar tigh spys af himmelen nidli
Och wattnet aff hårde hälle.
Israelyterne 1 giorde han så
När the j öcknenne månde gå',
Then barmhertigheet han medh them giorde
Att klädher och skoor them icke nött
Thet kan tyn ordh fwlbordhe.

6

Een änckia wthi Sarepta war
För henne han thenn wmsårgh baar
Och henne så försorgde
Att miölett j skeppone henne ey trött
Och Olio j krukonne ey
Boskapen låther han fodher få
Kårpvnganar han bespyser så
Att ingen swelter till dödhe
Gräset på marckene kledher han
Ythan all arbethe och mödhe.
Man leffuer ey allenast widh brödh
När man kommer j hungers nödh
Ythan aff alle the ordhe
Som gå wthaff Gudz helge mun
The kunna thet fulbordhe.
' Kustoden har JSradyterite.
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Frå wngdom in till ålder myn
Haffuer jaa aldrigh i någon syn
Kunna märckia eller förfhara
Någhon rettfärdigh•mans affödhe
Aff Gudhi förgäthin warda.

92

9

Een Enckia som medh sinom man
Hadhe twå söner sägher iagh försan
Och syn barn inthet till födho
Gudh gaff henne Olio nogh
Vthan all arbethe och mödho.

10

Ty är fåfengdt byttida vpstå
Och särla in till hwile gå
Och ätha syn brödh medh mödhe
Ty herren skåffar thet wenner syn
Hwar dagh till sine födhe.

11

0 tw godhe Christen mann
Iagh sägher tigh then läro försan
För kråppen haff ey stoor mödho
Till himmelen tu giff först acht vppå
Tw får wäll klädhe och födhå.

12

13
Christus wår herre then kånsten wäll kan
Medh fäm brödh mättadhe han fem twsend man
Och när the blefuo wäll nögde
Tålff kårgar brödh the togho ther wpp
Thet må wår hierta frögde.

Än säger iagh thet för wisse och sann
Att han mättadhe fyretwsende man
Medh siw brödh them till spyse
Och ther wp togh siw kårgar medh brödh
Så månde han theres hunger lyse.

14
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Ty tackom gwdh wår fadher kär
Then wmsorgh han för oss wist bär
Han läther oss ej see then mödhe
Att någon Christen skulle sweltha ihiäll
Han skaffar oss wist wår födhe.
•

16

Låff (ähra) och tack för syn miskundh
-Ware Gudh fadher j alla stundh
Genom Jesum Christum wår herra
Then helge Ande ske och så
Som för oss will omsårgh bära.
AMEN.

63.
Een ny Andeligh wYså vthsatt vthaff
Andrea Petri GesterYck. Anno 73.

1

Aannath kan iagh ey siunga
thenne onde tydh
Ann huru margelunda
Medh all syn handell och ydh
Wärlden förarghar sigh
Bårtt är all dygd och ähre
Gudz ordh will ingen läre
net klaghar iagh Gudh för tigh.

2

Neese och skam regerar
Lögnn otro swyk ther till
Sampt andre laster flere
Man hörer hwart man will
Sathan bedrifuer sitt Spell
Gudhfrucbtigheet såffuer och snarcker
Ibland prester och Clericker
Fåfengt 1 är theres kårt will.
Rättadt från Fåferldt.
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Dåch må man beklagha
Hurulunda thet tillgår
Jblandh them som machtena haffue
Andre att förestå,
The tencke ther lithet vppå
Syn wäld och macht the vthreckie
Och wele Skinfelden streckie
Lenger än han kan må

3

Rettwyssheten och fast haltar
I städher och på landzbygd
Öffuerdodhige boffuar och skalckar
Som aldrigh lärde dygd,
Haffue nu stoor lust och frögd
Mykit ondt the bedryffue
Skinne rappe och Ryffue
Wthan all skam och blygd.

4

Een rättwys saak ey geller
In för rätt och dom
Medh mindre peningen skreller
Thet står alt på hånom
Han gör all saaken froom
Ther medh vpueckes .Gudz wredhe
Heluetet står them till fhare
Så segher Gudz ord ther om.
Alt gått är nu förswnnet
Hwadh Gudh fordom haffuer skapt
Och ondt igen vpkommidt
Och brwkas nu medh macht
Thet hafuer och Christus sagdt,
Att emott wärdenes ende
Skola sigh alt tingh wmuende
Och monge blifue förtapt.

6

Sanningen haffuer ey funnett
På iordeu room att boo
Kärleken är förswnnet
Och må ey finna roo,

7
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Hwar är nu stadigh wenskap och troo,
Skole man ther effter lethe
Fåfengt man tho arbete
Ther till recker ingen skoo.
Penningarl gwll och dalar
Sökes nu medh stoor fartt
Then fatige blifuer vthskalat
Att intet blifuer evart
0 Herre gudh kom snart
Här öffuer tigh förbarme
Och förlåssa the arme
Straffet blifuer them förswårt.

155

Een önekeligh sångh fast lydher
Allestedes bådhe hytt och thytt
Hwadh Gudh oss här förbiuder
Thet brwkas nu medh största flytt
Wredhe affwnd 2 och nytt,
All standh och kall vpfyller
Lögnen nu hwar man giller
Swartte Belzbub måste hethe hwitt.
10

Till högfärdh ståått och wälle
Står alles sinne och rnodh
Hoo icke högtt kan gnälle
Och bäre krone och skrwdh
Honom giffz inthet liwdh
Han måste tigha stille
Hans taall will ingen gille
Wåre han än så wys som Gudh.

11

Rwthe siterme Romere
Pryses nu margelundh
Han måste kallas en dåre
Armlingh och Matzhundh
1 &isär.

Pemingar.
aff har först skrifyits aw.

1 I stället för
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Förtryckes bårtt I grundh
Som icke dricker och swälger
Och går som smidie bälger
Vpblåst och full i all stundh.

157

[158]

Jorden sigh ther widh giffuer
Beffuar och skelffuer fasth
Men the som ondt bedryffue
Göre sigh ingen hasth
Then stoore bördo och lasth
Jfrån sigh att bårtt leggie
Gudz nådh och wenskap diggie
Och vndwyka Gudz straff.

12

Giffue muther och skenckier
Achtes nu gantzska wäll
Een godh saack att förkrenckie
Ythan alt rätt och skäll
Then thet gör han är sääll
Han skall blifue skånat
Och sachen platt försånat
Slogen han än Gudh ihiäll.

13

Ey kan gudh lenger lydha
Att thet skall så illa gå
Hans swerd är löst I slydha
Hans wredhe brinner och så
Och achter ther vppå
Att han oss' förtärer
Han haffuer achtat att läre
Så kunne wy för honom stå.

14

Sooll måne och alle Stiernor
Sigh giffue innerligh
Sampt alle helge Englar
Hoos Gudh medh mykin frögd

15

Hdskr. OSS
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men ordningen rättad medelst öfverskrifna siffror.
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The ledhes alle ther widh
Förlässningh the efther wenthe
The kunne ey medh synden skemtte
Och lydha then osedh.
16

Trofast är Gudh att hielpa
Vdaff all wår sårgh och nödh
Ändoch wår synd oss stielpa
Att lydha then ewigh dödh
0 Christi blodh så rödh
För wåra skuld vthgutitt
Giff till hwadh wy haffue brutit
Freis' oss ifrå heluetes glödh.

17

Rätt skole wy betenckie
Om wy wilie lyfuet få
Att oss ey förderfuer ey seneker
Medhan wy så säckre gå
Och tenekie ther minst vppå
Hans straff sigh wäll fördröyer
Men hoo sigh nedh ey böyer
För skadhan måste han stå.

18

Icke skall någon meena
Att dhenne litzle dicht
Är vpfunnet aff migh allena
Ythan bewyses j sehrifftt
Thet är fast sanningh2 lydit
G'udz wredhe sigh vptender
Men hoo sigh ey wmuender
Han måste stå stoor plicht.

19

Jagh haffuer thetta funnet
Vppå en lithen Skogh
Och nu så alt vthsunget
Att vpueckia Edhers hogh
Fidskr.
2

Hdskr.

fries med förkortningstecken öfver r.
samingh.
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0 wender edher om till Gudh
Alle bådhe leckte och lärdhe
Här är en dryck på färde
Han är icke allom godh.
160

Kommer bytt läther oss bidhia
Gudh fadher innerligh
Att han ey från oss skiljer
Syn wenskap och syn fredh
0 Jesu frelsare blydh,
Hielp oss all' wår Elende,
Att komma till een godh ende
Och bliffua så rnedh tigh. Amen.

20

64.

Alle tingh på Jordenne
Mödha oss och twinga
Som är vnder Solenne
Fåfengt klen och ringe
Som en röck wår lemma är
Kan här snart förswinna
Wärlden som wy haffue kär
Gör oss alle blinda.'

161

Ögha hierta hugh och sin
Are obenegne
Till thet godha mörck och blindh
Till thet wrånga wände
Jingen drager j hiertat in
Thetta wårt elände
Hwilket löper snart omkring!)
Dödhen är alles ende.

1 Skrifvaren tyckes först ha ämnat skrifva
detta till blm

bly,

2

men genast rättat
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3

Arme man och mrkiti kön
Segh migh thina tanckar
Hwart will tu medh gullet rödh
Som tu samman sanckar
Menar tu tbet hielper j nödh
Eller är en förwarat Anckar
Ner, när tu skalt sedhan döö
Ett annadh bythe wanckar.

4

Sielen ifrån thinom kråp
Jn till pinon lender
Alt titt godz och samman låp
Bytha thina frender
Matkan ätha kötett vp
Seno been och länder
Ther tu satte till thit håp
Går I annars hender.

5

Hustrun och tin käre barn
Först medh sårgen skämther
Ifrå sårgh grått och harm
Ju till gledhien lender
Hustrun tager en annan man
Then tu aldrigh tenckte
Alt thet godbit brwkar han
Som tu henne skenckte.

6

Barnen som tigh haffua kär
Tagha gullet rödha
Aff them ästu sannerligh här
Glömder medh the dödha
Gledhioms medh them som gladhe är e
Ythan all sårgh och mödho
Aff thitt godz och penningar 2
Haffua the syn födho.
mykip
pemingar.
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Wil tu rykeligh wara klock
Och thet godha lära
Haffuerl
——

100
7
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1

163

Alzmechtig är gud öffuer alla
Wplyser them honom åkalla.
Så är thet vnder stort
Then skapat hafuer himmel och jord
Och war gud faders smorde
Then alting tiena borde
Barmbertig är gud öfuer alla
Ledsager them honom åkalla.
Nederlagdt på höö och strå
Bland wildiur och åsnar så.
Köld frost månde honom twinga
Thet korsa war icke ringa
Ewig är gud öfuer alla
Förfordrer thena honom åkalla,

[164]

Ifrå thet samma rum
Christus till lerusalem kom,
Att latha sig ther omskära,
Och lagsens tienere wara
Trefaldig är gud öfuer alla
Bewarar theni honom åkalla.
Loflig, rätferdig och from
Simeon gaf om barnet sin dom,
Att 8 thet skulle hedninganar lysa

' Kustod till ett förloradt blad.
Här vidtar ny stil.
3 tt infördt senare of vanpå något annat.
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Och Judarna högelig prysa
Helig är gud öfuer alla
Welsignar them honom åkalla.
Så war och hanua ther
Prophetissa gudi ker
Till alla Iudar hon sade
Att the sin messiam fååt hade
Sachmodig är gud öfuer alla
Regerer them honom åkalla.
7

Om thetta barnet var sport
Och hölst för vnder stort .
Dog böd herodes thet tygas
Och ther om ey vthspridas
Wnderlig är gud öfuer alla
Förseer them honom åkalla.

8

När Christus i Iudeland war
För[n]ummo både quinne och man
Wara födder af Jungfru rena
Dog högste konung allena
Ewinnerlig blifuer gud öfuer alla
Och elskar them honom åkalla.

9

Wille gud thå låtha förstå
Hedninganar thet långt ther ifrå
Med en stierno them lysser
Sin enda son wthwysser 1
Nådig är gud öfuer alla
Och är när them honom åkalla.

10

165

[166]

Ett vnder stort för san
Tre konunger af östre land
Med store och dyre håfuor
Ss ändra& från St.
VisbUcker, II: 1.

7
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Nedföll° och barnet:tilbödo
Stormechtig är gud öfuer alla
Vphöier them honom åkalla.

167

[168]

Sedan thet thå war skedt
Och gud hade thet beteedt
Thå wara födder then förste
Såm werden skulle hielpe och tröste
Dagelig rådher gud öfuer alla
Och gledier them honom åkalla.

11

Gudz son som ny född war
Gjorde mång hierte vppeubar
Herodes then weldige hielte
Sitt stora mod han felte,
Oransakelig är gud öfuer alla
Och frögdar them honom åkalla.

12

Önska will iag förwist
T het barnet Iesum Christum
Och thet i mitt hierta taga
Som Iudarna månde föriaga
Trofast är gud öfuer alla
Vppehåller them honom åkalla.

13

Tröst mig o herre gud
Regera mig efter thin bud
Hugsuala mitt hierta och sinne
Lätt mig thin hielp förnimme
Hielp lesu konung öfuer alla
Enär wy tig påkalla.

14

Herre tu helige And
Giör mig hielp och bystånd
Så lenge iag måste här wara
I werden i stor fara
En tröst tu öfuer alla
Och är när them tig åkalla.

15

103
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Itt beder iag ther nest
Och gud tu west thet best
När iag af werden skall drage
Tu wille mig til tig tage
Rätwys är gud öfuer alla
I nöden will han ingen vndfalla.
Amen.

66.
1

Loffuat wari gud fader vdi hirnmelryk 169
Och hans welsignade son
lag will eder en wysa queda
Hon är giordt af Riddar Sancte Piren.

2

Wår herre han talade til Riddar Sancte Iören
Du skalt mitt erande vthryda
Till Babylon then store stadh
Moott dragen skal tu strida.

3

Then staden är både breder och lång
Och bor en konung der inne
Diefuulen får så månge sieler
lag får helftene mindre.

4

Ten konungen eger en dåtter så karsk
Alt them til lycka och helsa
Then Iungfrw är både skäär och reen
Ifrån draken skalttu henne frelsa.

5

Alt wid then staden der ligger en sjö
Han är kringmurat medh stenar
Alt vdi den siöö then draken boor
Han är then staden till meene.
1

Rättadt frän

dragen.

[170]

104

171

[172]

1500- ocH 1600-TALENS VISBÖCKER.

Alt i dhen sjön then draken boor
Han är then staden till mene
Fålk och fäll förtärer han
Så må han then staden vthöda.

6

Han går sig för staden vp
Han blåser sin Anda så fule
Alle the hans anda kenne få
Då blifua the alla dödha.

7

Alle the hans anda kenda fåå
Då blifua ,the alle dödha
Han hafuer så lenge med them öödt
Then staden ligger halfuer i ödhe.

8

Konungen i staden war,
Han gaf der itt gått rådh
Att hwar dag honom en menniskia gifua
Så få wy thes lenger lefue.

9

På thet sidzsta hende thet så
At thet på konungens dåtter månde falla
The bårgare ginge för slothet vp
Och konungens dåtter vthkalla.

10

Konung holt thet tu hafuer låfuat
Och gör oss icke till meene
Eller wy bryte then tjocke mur
Och kastom stockar frå stenar.

11

Höre i myne kiere borgare
äre myne gode 2 wenner
Guld sölf och peningar
Det will iag gifue för henne.

12

Rättadt så från
2

104

Öfver

gode

står

then?
käre

skrifvet af samma hand.
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13

Han böd och vth sitt ryke halfft
Han wille thet gerne gifue
The borgare sade ney
Ty wåre barn wille gerne lefue.

14

Hörer tu myn dåtter kiere
Du skalt till draken gää
Jag hade tig achtet en konge son
Och icke den draken tilhånda.

105

173

15

Hon kledde på sig sin bedzsta kleder
The besta som hon förmåtte
Hon tog sig ett lamb vdi hand
Så söriende gick hon af slottedt.

16

Hon gick sig af staden vth
Hon wreed sine hender så såre
1-vart och ett barn i staden war
Thå felte för henne tårar.

17

Hon gick sig på högt berg
Hon såg sig alt omkring
Der kom sancte loren ridande
Hans hest gick alt i springande.

18

Hans Brand war hwyt hans kår war rödh [174]
Som han vdi sine hender förde
Hans harnesk skindte som en sooll
Och Jungfrun q swennen kende.

19

Hella moth hella moth iungfru god
Hui sörie i så såre
Hwad eder till dödha är lagdt
Thet skulle i för mig oppenbare.
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Jag skål mig tu l draken gått
Jag är honom till föda gifuen
Ridlier bårt rider bårt fager wngersuen
Om eder lyster lenger at lefua.

20

Icke will iag bårt ridha
Jag wåre mig icke bekendt
Jag'

21

Kustod till ett förloradt blad.
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JXII. 5. Om polskemelodiernas härkomst, av ADOLF LINDGREN.
48 h.
1XII. 6. Alundamålets formlära, av G. BERGMAN.
XIII. 2. Degerforsmålets formlära, av P. ÅSTRÖM.
49 h. XIII. 3. Sekundära nasalvokaler, av N. BECKMAN.
XIII. 4. Om behandl. av a framför rt, av E. WADSTEIN.
XIII. 5. Till läran om u-omljudet, av E. WADSTEIN.
50 h. XIII. 6. Serges sista häxprocess, av E. FRIES.

1894:

XIII. 1. Lidmål, av K. H. WALTMAN.
XIII. 7. Bohuslänska folkmålsdikter samlade av FRANS BUSCK.
'XIII. 8. Om några svenska ord, av AXEL Kom
51 b. XIII. 9. De östskand. folknamnen hos Jordanes, av L. F. LÄFFLER.
XIII. 10. Kardegille. Av Eva WIGSTRÖM.
XIII. 11. Akcentueringens invärkan på sv. vokalisation, av A. KOCK.
{Bih. II. 3. Barbro Baners visbok.
52 h. Bil). II. 4. Per Brahes visbok.

41 h

1895:

53 h. Bih. I. 3. Om Allmogen i Wässbo härad, af GASLANDER.
J XI. 1. Om folksagorna, av A. AHLSTRÖM.
54 11. IXI. 3. Finska lånord i östsv. dialekter, av R. SAKÅN, s. 5-100.
55 h. XIV. 1 & 2. Skånska melodier, musik ock danser, av N. ANDERSSON,
s. 5-132 ock 1-34.

1896:

56 h.

6.
/XI. 2.
5.
XI. 6.
57 h. XI. 7.
XI. 8.
XI. 9.
IX. 10.

Personnamn fr. medeltiden, af M.F. LUNDGREN, s.87-166.
Värmländska ordspråk, ordstäv ock talesätt, av E. H. LIND.
Smålandslagens ljudlära, av E. BJÖRKMAN.
Medeltidsordspråk, av E. WADSTEIN.
En folksägen från n. Skåne. Af A. STILLE.
Studier i svensk grammatik, aii' A. KOCK.
Allmogespråkets ordförråd, av A. SMEDBERG.
Skogsbyggarlivet i Edsveden, av A. KULLANDER.

1897: 58 h.{XI. 3. Finska lånord i östsv. dialekter, av R. SAXAN, s. 101-278.
XI. 4. Från Delsbo, av A. HJELMSTRÖM.
59 h. XV. 3. Alfabet för Jämtland och Härjedalen, av H. WESTIN.
60 h. XVIII. 2. Skuttungemålets akcentuering, av K. P. LEFFLER.

1898:

61 h. VIII. 3. Folktro ock sägner, av E. WIGSTRÖM, s. 5-784.
1XV. 5. Hist, bidrag till svensk formlära, av A. Kon.
62 h. XV. 6. Om formerna ba(d)stu, förstu, rå(d)stu. Av E. HELLQUIST.
XV. 7. Om folkets hushållning i Bollebygd, av A. E.
63 h. XVI. 1. Enstrofig nordisk folklyrik, av R. STEFFEN.
64 h. XVII. 1. Relation om Lapparnes Lefwarne, aff SAMUELE &MEN.

1899:

65 h. VIII. 3. Folktro ock sägner, av E. WIGSTRÖM, S. 85-212.
[XV. 1. Norska stev, saml. av R. STEFFEN.
66 h.1 XV. 2. Jämtländska ortnamn, av J. NORDLANDER.
(XV. 8. Svenska etymologier, av A. KOCK.
67 h. XVII. 2. Om Lapparnas Lefwernes Förehållande, utaf 0. GRAAN.

1900:

68 h. XV. 4. Pargasmålet, av J. THURMAN.
69 h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E., s. 309-372.
{XVIII. 3. Skuttunge- ock Björklingemål, av E. GRIP.
70 h. XVIII. 8. Skolpojks- ock studentslang, av R. BERG.
71 h. Bih. HI. 1. K. Bibliotekets visbok i 16:o.

Stockholm 1900. Kungl. Boktryckeriet.

