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Om Siwar Snareswen och Vnge
Hammerlungh.

The wore sin och Siutyo tiuge
när the drogo vth frå Hall,
och när the komme till Burtingzborg,
der slogo dhe sin kiäll;
Thett donnar vnder dhe raske hoffmän dher dhe vthrida.

Kongh Niclaus ständer på högan tinne
och seer han vth så wida,
hwy hafwa dhe kiempar sitt byf så faalt,
at dhem lyster här at stryda.
Thet donner etc.

Och höre Sifwar Snare Swen,
och tu hafwer wankat så wida,
at tu skall fresta tessa kiempers wapen,
och dem vnder tiällen drifwa.
Thet donner vnder etc.
1
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Thet war Sifwar Snare Swen,
han till dhem vnder tiällen redh,
och dusten wele wy samman pröfwa,
Eders wapn i Låhten mig see.
Thet donnar vnder dhe raske hbfmän dher dhe vthrida.

Thet Skiner vtj dhet förste Skiöldh
et Leyon med Crona och guld,
then förer Konung Didrick
han war sit folk så huldh.
Thet donnar etc.

Thet Skiner vtj dhen andra Skiöld,
en hammar och så en tång,
dhet förer Widrich Welamsson,
han 2 slåer och griper ingen till fånga.
Thet donner etc.

Dhet skiner utj den tridje Skiöld
en Gam, så röd som Guldh,
den förer Hilbad Håkansson,
han war en Stalbroder huld.
Thet etc.

Det Skiner utj den fierde Skiöld,
en Orm och han är rödh,
den förer Olgier Dansk,
han hugger en kiempe till dödh.
Thet etc.
welle.
2 an ändradt från något annat.

1 Kustod

3
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9.
Det Skiner utj dhen fembte Skiöld,
sittiandes Höök på hall,
den förer Mester Hillebrand,
Han wågar med kiemper et fall.
Thet etc.
lo.
Det Skiner utj den siette Skiöld
en hind, och hon är Gröön,
den förer vnge Hammerlund,
han war en kiempe Skiön.
Thet etc.

Det Skiner utj den sjunde Skiöld,
en vlfwer altzå stark,
och den förer Vlf von Järn,
han brukar så stoort Hofwerk.
Thet etc.

Det skiner utj dhen 8e Skiöld
en fedla och en Båge,
dhen förer Falequord Speehnan,
han wil dricka och intet Sofwa.
Thet etc.

Det Skiner utj dhen 9d.e Skiöld
en lindorm altzå leedh,
den förer Orm Vngerswen,
han fruchtar för ingen wredh.
Thet don. etc.
1 Först

signeradt 3, sedan rättadt till 2 (eller tvärtom).

3

4
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Det Skiner vtj den 1O Skiöld
en Rambn medh wingar bruna,
den förer Ryker j Rådengårdh,
som wäl kunde dichta och rimma.

Det Skiner utj den 11. Skiöld
3. pylar och dhe äre huita,
dem förer grefwe gruntzselin,
han beder och icke bida.
Thet etc.

[3]

Det Skiner vtj dhen 12. Skiold,
en falk och han är hwit,
och dhen förer Sifwar Snareswen,
ty han wahr wahn j stryd.
Thet donner vnder dhe raske Hofmän etc.

Slyk kiemper och merker woro här,
hoo kan dem alla förtällia,
och dhet war .Sifwar Snareswen,
han kunde icke länger dwällgia
etc.

Är dett någon af konungens kiemper,
som dusten lyster at ryda,
han töfwe icke för lenge
han möte mig vnder lyda.
Thet etc.
1 W ändradt från något annat.

4
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Huilken af eder j raske Hofmän,
som dusten kan rida bäst,
med honom will lag rida j dagh
om beggies wår Sadell och häst.
Thet.

Dhe kiempar kasta terning på tafwelbord,
dhe terning dhe stunke så wida,
och det föll på vnge Hammerlund,
han skulle med Sifwer rida.

Hammerlund slog terning j tafwelbordh,
honom lyste ey längre leeka,
dhet will iag för sanning sea,
hans kinder giordes bleka.
Thet donner etc.
4

Vpstod vnge Hammerlund
j det samma sind,
så går han j höga lofft,
för Widrich Welambsson in.
Thet donnar etc.

Hörer du Widrich Welamsson
du äst så fry en man,
will du lähna mig Skymbling i dag,
lag sätter dig derföre pant.
etc.

6
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Icke fähr du Skymbling j dag
förvtan du sätter mig god pant,
Lössingz Skog och 15. Slott,
dhe bästa utj dit Landh.
Thet etc.

Otta borgier j Bertingz Land,
dem sätter iag tigh till fäste
der till min yngsta syster,
iag tycker hon är den bästa
etc.

Sifwar han är en Starrblind Swen,
han seer icke sit swerd till ände,
fåhr Skymbling någon Skada j dag,
du böhter han ej medh alla dina frender.
etc.

Så leker swerdet j Sifwars hand,
som klinglan hon ringlar i Spåre,
du wachta dig vnge Hammerlund,
du kommer icke för dhen dåhre.

[411

Borgar nie j Ridder Sjö,
dem sattes dig till pant,
får Skymbling någon Skada j dag,
tag min yngsta Syster på handh.
Thet donner etc.

6

•

7
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Om alt detta Berg det wore guld,
och alt watn wore wyn,
dem will iag icke för Skynablingh hafwa,
iag tacker gud han är min.
Thet etc.

Hammerlund springer på Skymbling baak,
så gladeligh monde han rida,
och Skymbling tykte dhet ynderligit war,
at honom stodh Spåra j sida.
etc.

Dhet Skyner på Hammerlundz förgylta hielm,
som Sohlen om medscanmers tyde,
Herre gud nåde mig fattig vngersuen,
skall iag effter Sifward byde.
etc.

Den första dust dhe samman redo,
dhe wore både kienapar så starke,
söndergick hamtuerlundz Sadellringh,
han blef lagt j marke.
etc.

Mig tyckes du äst en fager vngerswen,.
din häst kan du wäll rida,
stig du af och giorda din häst,
en stund will iag dig bida.
Thet donnar vnder dhe raske Hofinein cher dhe vthrida.
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34.
Den andre dust dhe samman redo,
dhe reedo af full godh hoge,
och gick begges deras sadlar j tw,
och Hammerlund för Sadelboge.
etc.

Nu hafwer lag digh af hästen slagit,
och hästen han är nu min,
du säg mig fager vngerswen,
af Slecht och herkomst din.
Thet etc.

Drotning Elin heeter min Moder,
en drotning gäf och fyn,
konung Abdon härde Ställ,
så kallas faderen min.
Thet etc.

Är drotningh Elin din moder,
som är min fulltrogen wän,
tå gifwer iag digh din häst igen
tu äst min Systerson.
Thet etc.

Tag nu dina Skiölde rärnmer,
du bint mig till dhenna Eek,
och rid så till konung Tidrich,
säg at tu haar wunnit dhenna leek.
etc.

8

9
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Allom vnge Hammerlundh,
han kasta sitt swerd på bord,
tog iag Sifvar Snareswen
och bandt honom wed Eekeroht.
etc.

Höre du vnge Hammerlund,
du far alt med tant,
alt war det med willia giordt,
om du Sifwar bandt.

[6]
Widrich tahlar till sin dreng,
Läg Sadell på gångare gråå,
och iagh skall mig j lunden rida,
och see huru Sifwar må.
Thet dofiner.
Sifward ståndar j Lunden,
och seer han Widrich rida,
och finner mig Widri[e]h bunden här,
han hugger mig reef från sida.
Thet etc.

Framkom Widrich Lackandes,
Skymbling monde vnder honom Skrida,
Sifwardh ryckte vp Eeken med roht,
han torde honom icke byda.
Thet donnar vnder dhe etc.

10

1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER.

10

Konungen ståndar wedh borge leed,
vtj sin bryngia ny,
här kommer Sifward Snare swen,
och bär oss sommer j hy.
Thet donner etc.
Der gåhr dantz på Bertingzborg,
der dantzar dhe starke Hieltar,
dher dantzar Sifwar Snareswen,
med eeken wed sit bälte
Det donner vnder dhe raske Hofmän, der dhe vthrida.
Finis.

2.
7

1.
Kongh Tidrick sitter på Bärttingzborgh,
han reser sigh vth så wida,
Gud gifcve iag weste kiempen dhen,
mig torde j morgon byda ;
Här står en borg för ber'n och dher boor inne Kong Tidrik.

Det swarade mester Hillebrand
han war en kiempe så wyss,
wisa will lag dig kiempen den,
och han heter bernewyss.
Här står en etc.
Hörr tu mester Hillebraud,
du äst en kiempe så starker,
du skalt rida frembst vti bertingzborg,
och föra wår Skiölde merke.
etc,
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Swarade rnester Hillebrand,
han war en kiempe så wyss,
iag rider icke fremst j Skogen i dag,
ty mig sömmer icke den prys.
Här står en borg. etc.

Det Suarade Widrich Willansson,
han war så modig j hoge,
alt will iag wara den förste man
som rider j Bertingz Skoge.
Här står etc.

Widrich rider åth wägen fram,
han yppa en wysa och qwad,
det hördes femton myler
vtj dhet salta haaf.
Här står en borgh etc.
[8]

Det war Widrich Willandsson
han in åth Skogen reed,
der fan han på Långe Bern reesse,
han låg både swarter och lehr;
Här står en bårg. etc.

Det war Widrich Willandsson,
han fram till [reesen] reed,
tu reess up på din långa behn,
iag giör tig wisserligh wredh.
Här står en borg etc.

12
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Rid bort, rid bort liteh man,
tu kan icke medh mig strida,
thet tienar icke en staldreng
raske kiempe att bida.
Här står etc.

Jag är ingen stalledrengh
ändå du säyer så,
iag är en fry kiempe,
som man kan sea vthaf.
etc.

Ästu en frp- kiempe,
alt som du säjer för mig,
huad som tu j Skiölde förer,
det will lag weta af digh.
Här står en etc.

Skräpping heeter min Gode skiöld,
som mångt et swerd haar brutit,
och blank så kallas min stålta hielm,
deyvtj mång pyll är skiutin. .
etc.

Mimnering heter mit goda swerd,
är hart j kiempe blode,
och SkYmbling heter min ädla häst,
är fallen af bremmers stode.
Här står etc.

12

13
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Werland heeter min fader,
han war en smeed så Skiön,
och Botel heeter min Moder
en konunga dotter wähn.
etc.

Sielf heter iag Widrich welandsson
j jern så är iag kledder,
det will iag för sanning sea
iag är slät ingen nambn riddare.
etc.

Och wäll då kienner iag Minnering,
Tit leda förråstiga Swerd,
och halfwa böttna Skymbling,
din gambla vthredna Merr.
etc.

Skymbling språng vp med båda sina behn,
och mit uppå restrens syda,
och Sönder då ginge hans reefbehn siu,
och sedan begynte dhe strida.
etc.

Det war Långe Bern rester,
han tog sin stallstång i händer,
han slog effter Widri[c]h Wellandsson,
at stången j berget rendte
etc.

13

14
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Det war Långe Bern rester
han (tog) börgiade till at jembra,
nu ligger min stång i berget fast,
som hon wore slagen wed hambra.
etc.

Det war Widrich Wellansson
han tog sin Minnering i hände,
han hög et hugg j restrens bryst,
at vdden j tarmarna weude.
Här står etc.
[lo]

21.
Förbannat ware tu Widrich,
och så tit swerd wed tin sida,
tu hafwer giordt mig såhr j mit bryst,
deraf så yppas min qwida.
etc.

Jag skall hugga digh reeser så små,
som löf blåser ibland stöfwer,
om du icke wisar mig dit röda guld,
som du hafwer i dhema Skogar.
etc.

Wysa will iagh dig dätta huus,
det skyn, som brinnande Låge,
och der är mehr guld inne,
än fembtan kongar åga.
etc.

14

15
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24.
Widrich red och Reeser krööp,
de wore både lyka höga,
så komme dhe till det wälbygda huus,
det hade förgyllande flöge.
etc.
25.
Höre du Widrich Wellandsson,
du stig ned af din häst,
och welt dhen stenen från den dörr,
och tag det gullet måst.
etc.
s

Widrich tog vnder med all sin macht,
han orka icke stenen röra,
reser tog till med sit minste finger,
han -Yale stenen till sit öra.

Swarade Widrich Welandsson,
han fruchtade för det gulle,
det plägar ingen wyss kiempe
sin macht vppå stenar spilla.
etc.

11

Dett war Långe Bern resse,
han skulle gullet vphemta,
och så hög Widrich hans hufuud aff,
det måtte han full wäll wehta.
etc.

16
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Tå tog han dhen döde krop,
och reste honom till en Eek,
så red han till Konung Tidrick,
sade af dhen vnderlig leek.
Här. etc.

Så tog han den manneblodh,
han smorde sigh och sin häst,
så red han till K. Tidrick
sade sig wara skamlig läst.
etc.

Hafwer tu fådt både hug och slagh,
af reser, så är thet illa,
så wille wy draga tul Bern igen,
och ingen man mera spilla.
etc.

Du wendt dig om K. tidrich,
du wendt tigh snart med migh,
alt thet guld som Reser äger,
dhet will iag wysa dig.
etc.

Thet war alla Kong Tidricks män,
när dhe finge Reeser see,
så lät the åth Skogen rende,
man måtte wäll åth dhena lee.
Här står etc.

16

17
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Framkom Widrich Wellandsson,
han gjorde dhem stoor spee,
huru skulle j honom lefwandes byda,
J tåhr honom icke döden see.
etc.

Widrich stötte på Reese med Skafft
at hufwudet drog j mark,
thet må iag för sanning seya,
Reser war en kiempe stark.
etc.

Hafwer tu slagit Reser j dag,
thett spörgs om Landet så wida,
then kiempen är icke j werlden till,
du ju will med strida.
Här står en borg etc.

Så togo dhe [dhet] röda Guldh,
the bytte thet på strandh,
och Widrich hände dhen bäste pant till,
han wärfwade thet medh sin handh,
Här står en bårg för Bern och ther boor inne Kongh Tidrick.
Finis.

128
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1.
En ståndande Stad i Swerige
och så j Norgie,
Kong Albrecht och hans gode Hofmän
dhe acht,ade dhen till att skiöfla.
Förty ligger Swenen j bojor.

Kong Albrecht sitter på Axevold,
han klagar sin högeligh wånda,
Er munkedeya hafwer mig vndsagt,
hon wil mig drifwa af Lande.
Förty ligger Swenen j boyor.

Kong Albrecht sitter på Axewold,
han Låter dhe Lönde bref Skrifwa,
dhem sender han drotning Margreta.
han låter henne striden bjuda.
etc.

Swarade drottning Margreta,
när hon dhe lönde bref sågh,
råde gud fader j himmelryk,
huru monde dhet skall tillgå.
etc.

Hon skref honom et annat igen,
som gud gaff henne till råda:
J Medelby j NorreJuthland
der skohlen J finna wår Nåde.
etc.

18

19
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Han skref henne it annat igen,
som gud gaf honom i sinne,
det skall aldrig min fästemö spörgia,
iag rädes för någon 4winna.

[14]
Hon skref honom it annat igen,
som gud gaf henne till lycka,
en ståndande strydh j NorreJuthland
bestelle.
förty ligger Swenen.

Kong Albrecht sitter på Axewold,
alt öfwer sit hwida bord,
han talade så månge Skiemptz ordh
till sine Gode Hofmän.
förty etc.

wy willia förlofwa wår klädeseedh
och aldrig med Swerd vthrida,
förän wy hafwe wunnit alt Dannemark,
och legat hoos drotningens sida.
förty:
10
Vy willia förlåfwa wår klä,deseed,
och hettan willia wy icke bära,
förähn wy hafwe wunnit alt Dannemark,
dhe Swenske män till stol' ähra.
etc.

130
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Han skref henne it annat igen
effter sit sinne och houge,
iagh skall winna alt Dannemark,
från dhen Dannemarks frw.
förty ligger Swennenn

Dhe rede vth ifrån Axewold
med Adertusend hästar,
dhet war så stadigt vtj dheras bog,
dhe danske wille dhem gästa.
förty

Dhe rede vth ifrån Axewoldh,
adertusend j Skare,
dhe hörde icke messa dhen signade Söndag,
dheröfwer finge dhe Skade.
förty ligger
15

14.
Dhe rede öfwer dahlar,
alt öfwer dhe gröne Engiar,
Kong Albrecht och hans raske Hofmän,
låhte dheras hästar springa.
förty ligger Swenen etc.
15.
Dhe rede in till Dannemark
med 18000 hästar
der stoog folk och vndrede på,
och mente Jorden Skulle brista.
förty ligger Swenen j bojor.

20

21
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Mälte det tykesin Olufsson,
han såg dhe danske män komma,
icke willia wy stryda moot dhem j dag,
dhet giörs oss till lyten fromma.

Mälte dhet Konung Albre[c]ht
han red vnder gröna lyda,
dhen fremsta man då will iag wara,
dhen först skall gifwa sit iyf.
Aldrig sågen J mig svara så red,
iag torde full wäll byda,
ästu rädd er alt för dt iyf,
så ridh bort vnder en syda.
förty ligger.
Aldrig sågen J mig wara så rädd,
iag torde full wäll skielfwa,
Kong Albrecht see wäll till j dag,
J kunne förwahra ehr sielfwa.
Melte det H. Jfwar lycke,
han såg dhe Swenske män komma,
J danske män riden fast fram,
J må nu frideligh stånda
förty
[16]
Dhe danske dhe trädde Suenske emot,
deras glafwer ginge j stycke,
J träder fast fram j danske män,
cffter H. Jfwar lycke.
förty.

132
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Melte det k. Albrecht,
han hölt vnder gröna lyda,
han ropte dhen aldraförste man
will iag mig fången gifwa.
förty
Grepe dhe konung Albrecht,
dhe spente honom Boyor om' foht,
förde dhe honom tu l helsingborgh,
den danske drotning emot.
förty.
Det war K. Albrecht
han in åth dörren treen,
dhet war drotningh Margreta,
hon stogh honom vp igen.
25
J waren wäll kommen K. Albrecht
iag hafwer fast effter eder lengtat,
J skohlen wara fadder åth detta barn,
iag hafwer med munken fängit
etc.
J fiohl bödh iag eder till barnsöhl,
tå wille J intet komma,
nu äre J kombne tul kyrkegång,
eder till lyten fromma.

J kallade mig Margreta Munkedeya,
det semer ful illa en fattig qwinna,
än sedan en drotning wil heta.
förty ligger Swenen j boyor.
1 Skrifvet öfver ett utstruket

moht.

22

23
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J kallade migh Margreta Munkedeya,
det monde J på mig ljuga,
det korn aldrig i min hog,
så nåde mig wår fruga.
J hafwen försacht eder klädeseedh,
hättan skulle J icke bära,
förän J hafwe wunnit alt Dannemark,
dhe Swenske män till ähra.
förty.
J (skohle) hafwen försagcht eder klädeseed,
J skulle q med swerd vthryda,
förähn J hafwen vunnit alt Dannemark,
och sofwet hoos wår sida.
Swarade K. Albrecht
J åren en Wälbördig Frwga,
J nåde' mig drottning Margreta,
så liten är min förmågo.
J hempten mig 15. alluar Walmar,
låter Skiära dhen herre en hätta,
så förde dhe honom till Mechelburg,
och lähte dher Struten tilsettia.
K. Albrecht han går åth Kiöpenhambns gata,
honom nekas både prys och ähra,
15 af dhe Swenske Hofmän,
Struten effter honom bähra.
Förty ligger Swenen j boyor.
Finis.
1 tidskr. nade?
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4.
1.

[18]

Dett war Vlf von Jern,
han går för konungen at stånda,
Herre Låna mig eder män
Jag will min faders död hembna.
J riden vth om en affton.

Jag will Läna dig mine män,
och sielfwer will iagl tig föllia,
och beder du Widrich Willansson,
wist fremier du din willia
J riden vth om en affton.

Konungen går i Bohrstufwun in
med sölfwer på hwita händer,
huilka af eder mine raske Hofswener
wil följa min freude af Lande.
J rid.
Alla Skate dhe hätta för mund,
och torde ey konungen swara,
förutan Widrich Wellansson
han giorde deraf en pare.
J rider vth om etc.

Swarade Widrich Welandsson,
han giorde deraf en Gamman,
dhet wore som wy drucke miödh,
kunde wy komma tilsamman
J riden vth etc.
1a

rättadt från g.

24

25
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Bort red vnger hammar hin grå,
han låter sigh intet dwellia,
dhet kunde huarken höök eller hund
honom till herbergie föllia.
J riden vth etc.
Hell sitter du Bleekmar konung,
dhe andre will Jag ey nembna,
J morgon kommer Vlf von Jern,
han wil sin faders_dödh hembna.
J rid.
19

Fast heller måtte Han hemma wara,
och wachta dhe fåhr vnder lyda,
än han skulle senda mig sådana bud,
j morgon mot mig stryda.
etc.
Fast heller måtte han hemma wara,
och krypa en orm vnder halla,
hans fader stog mig icke mehr än 7. slag,
.dhet 84.2 monde han falla.
Det är ingen kiempe j werldeu till,
dherföre iag redder är,
förvtan Widrich Wellandsson,
och han är intet dher.
J riden vth om en affton.

Swarade vnge hammer hin grå,
du hat' tand för tunga,
vp så wexer den vnge Racka,
medh huasse tender j munde.

136.
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Swarade vnge hammer hin grå,
dhe ordh giorde honom stor wånda,
det är Widrich Welandsson,
som stryden skall förestånda.
J riden
Swarade en af' konungens kiemper,
och så tog han vppå,
Widrich är en kåhlbrennere Son,
wy willia honom wäll bestå
J riden vth etc.
Det förtröt honom hammer hin grå,
och han sit swerd vthdrog,
och så hög han dhen kiempen ihjäl!,
inför konungens foot.
.15.
Swarade Bleekmar konung,
han fick så ondt modh,
hui slog du min kiempe ihiäll
till döda för min foot.
Hörer du Bleekmar konungh,
iag döhl dhet intet för digh
än kunde iag dhet aldrigh lyda,
at någor spåttar Widrich och migh.
J riden vth om en affton.
Vpstogh en af Konungens kiempar,
och swarade så dher wedh,
iag kienner wäll Widrich Wellansson,
hans fader är en smeedh.
J riden etc.
1a

rättadt från något annat.
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Jag war medh på dåhre fiehl,
dher grefwe Gruntzselins bröllop dhet stodh
han brukade så månge dåhre spehl,
at kiemperna flute j blodh.
J.

Han slog der 15. kiempar i hiell,
han hölt dhet alt för leek,
iag stog så när iag såg der på,
mine kinder gjordes bleek.
etc.

Höör du gode hammar Grå,
alt huad iag säger digh,
weest du något af Widrich seya,
du dölg dhet intet för migh.
etc.

Lågo än Widrich i höga Lofft sink,
och kunde sin häst ey rida,
doch skohle J wäll få dhe danneswener,
som eder j marken byda.
J ridin vth om en affton.

Det war Blekmar konungh,
'han swarade som en man,
iag möter eder j morgon j höfdingz 1 Storm,
om hästen mig bära kan.
J riden vth om en affton.
1

Hdskr. häfdiugz.
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Jag hafwer want j Soninge badh,
både för herrar och förstar,
och aldrig leedh iag så stor wee,
huarken af hunger el/er törste.
J riden etc.
Dhe buro sju tunnor öhl,
så drak han vth i dricke,
så slog han dhe tunnor för konungens foot, •
dhe ginge j hundrade stycke.
J riden etc.
Bortlop Vnge hammer hin Grå,
han staddes för Widrich hin fromme,
J hwesse edert spiut, J hwesse edert swerd,
j morgon wil konungen komma.
Dhe rede vth den mörka Dat,
alt öfwer dhe swarta heda,
och- det skyn ljust, som det wore dagh,
alt vtaf wapn dheras.
J riden vth etc.
Dhe rede fram för Bertingz borg
igenom dhe Bertingz myra,
sju hundrade kiemper war dhe starke,
läste j harnesk j dyra.
Det war Widrich Wellansson,
han rycker på Mimringen röda,
15 kiemper hög han ihiel
vtj ena kiöra.
J riden vth om en afton

28
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Det war Blekmar konung,
han började till at kalla,
huem är fremst j H. Olufz hoop,
medan mit folk så faller.
J riden vth om éu affton

[:22]

Swarade då hans lille Smådrengh,
som honom war aldranäst,
det. är Widrih Wellandsson
iag kienner hans skymblete . häst.

Dett war Bleekrnar konungh,
han rider Widrich emot,
fyra kiempar högg han ibid,
de föllo för Widrichz foht.
J riden vth om en affton.

Höör du Bleekmar konung
du Lät dig intet så Långa,
om dig lyster längre lefwa i dagh,
så gif tig strax till fånga.
J riden etc.

Det war Bleekmar .konung
och hög både tydt och fast,
icke fick Widrich annat giöra
än böta för hug och kast.
J riden vth etc.
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Nu hafwer iag stådt digh fyratyo hug,
Here och icke fierre,
du stadt mig et för alle dhem,
alt för din kongl. ähra.
etc.

Hafwer du stådt mig 40. hug
flere och icke fierre,
iag står dig lyka så många igen,
och icke konung des werre.
J riden vth om en affton.

23

36.
Så tog han en Silkes trådh,
bandt om sin hielrn den röda,
och dhet spörgie icke (min) min fästemö,
en Smede son slår migh_ till döda.
J riden vth om en affton.

Wäll vp Skymbling wendt digh om,
och monde du Mimring något dåga,
det war icke j hundrade åhr,
iag hög aff wrede mode.

Det war Widrich Wellansson
han högg och intet hötte,
så högg han et hug i Bleekrnars hielm,
at vdden i Sadelen mötte.
1 0 rättadt från något annat.
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39.
Så glade rede dhe raske kiempar
med Vlf von Jern från Stembne,
han tackade Widrich Wellandsson,
han hade hans faders död hembnadt.
J riden vth om en afrton.
Finis.

[24]

Arla war thett om morgonen
så fagert lerkan sångh
vpstodh H. Peder Pallebogsson,
han kläder sigh för sin säng.
J ryden vth.
Han kläder sigh utj silke
och så utj ädelig Pälle,
det weht gud fader j himmelryk,
huar som skall giästes j qwälle.
J ryden vth.
Han red sigh till Halland
vtj j Skåne, dher monde han wända,
dher gieste han hemma sin moderbroder,
han hade ey bättre Skyldfrende.

Der gieste han hemma sin tnoderbroder
han hade ey bettre frende,
han gaf honom så gott et råd,
at han skulle återwenda.
J riden vth.
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Ney aldrig skall iag omwenda,
förän iag har wunnit den Möö,
Jag håller det för ingen hofman waro,
som redz fast han skulle döö
J riden vth.

Ey skall iag här omwenda,
förän iag har wunnit dhet wyf,
iag håller för ingen hofmän ware,
som rädz om sit lyf.
J riden vth.
25

7.

Det war H. Peder Pallebogsson
han rider j Rosenlund,
dher mötte honom kongens lille smådrengh,
vtj en så ond stundh.

Hillemo, Hillemo .fager Vägerswen,
höör huad Jagh frågar digh,
huad är tydt j kongens gårdh,
du dölg dhet intet för migh.

Jag har want j Rosenlund,
slept min herres häst j beht,
det giörs mycket j kongens gård,
som iag så lytet afweht.
lo.
Jag har . want in vnder öö,
slept min herres hästar j änge,
det timas mycket i kongens gård,
som ey seys för hans drengie.

32
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•
Han tog guldringen af sin handh,
guldkedian af sin halss,
dhet gifwer jag: tig liten hofdreng
du war mig icke falsk.

J Lunda kyrkia j Skåne,
der messe Clerker nie,
der kommer sielfwer kongen j dag,
dher skall eder fästemö wyas.

J Lunda kyrkia i Skåne,
der messa Clerker femb,
dyt kommer sielfwer kongen j dag
medh alle sine raske Hofmän.
J riden vth.
[26]
Det war H. Peder Pallebogsson,
Då Lätte han hästen springe,
dhe vndrade alle som ske dher på,
at Jorden ej, vnder honom rimbner.

Det war H. Peder Pallebogsson
ryder sig vnder gröna lyda,
så fick han see dher den gyllene karm
som glimer moht Sohlen så wyda.

Det war II. Peder Pallebogsson
rider j Jernet kled,
och det war Jungfru Chirstin lyten,
hon blef så mycket rädh.
J riden vth.
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Det då mälte J. Chirstin lilla,
som war så mycket räd,
huad må dhet wara för en vnger Suen
som kommer j Jernet kledd.

Först swarade hennes tärna,
som sat henne aldranä,st,
dhet är IL Peder Pallebogsson,
iagh kienner hans apelgrå häst.
J riden vth

Sedan swarade hennes köreswen,
som hade silkes tömmar j händer,
dhet är H. Peder Pallebogson
så grant iag honom kienner.
20,
J riden bort Peder Pallebogsson,
j giören eder sielfwe harm,
effter kommer sielfwer konunger.
med H. Nilss min fästernan.
27

21.
Lytet achtar Jagh konungen,
slät intet din fästeman,
du skall med mig föllia j dag,
om hästen dig bära kan.
etc.
22.
Dett war H. Peder Pallebogsson
setter Jungfrun wed sin baak,
så rider han 15 danska myhl,
vtj så fnlgodt maak.

84
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Dett war Peder Pallebogsson
han ryder på sin gårdh,
vthe dher stå hans Systrar twå
medh krusat och flättat håhr.
etc.
Då mälte hans älsta Syster,
som war så wänt et wyf,
iag fruchtar din brud, du har fördt j dagh,
lähr kåsta dit vnga iyf,
etc.
Då mälte hans Yngsta Syster,
hon mälte ett ordh medh Skiähl,
iag fruchtar dhen brud du har fört j dagh
hon skillier både iyf och Siäll.
J stå och tala så lång en stund,
iag tycker nästa lenge,
min brud hon är af resan trödt
J föllie henne till sänge.
J riden vth.
[28]
H. Peder och liten Kirstin
dhe ginge sigh till sänge,
effter kom sielfwer konunger
med alla sina raske Hofdrengiar.
J riden vth
Då stickade liten Chirstin
hon war så mycket rädh,
nu seer iag alt kongens hoffolk
på gården j Jernet klädd.
J riden vth.
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Dhe stötte på dörren med störer
med spiut och sporspend foot,
huar dhen Nagell j dörren war,
dhe röke H. Peder emot.
J riden vth,
Så togo dhe H. Peder Pallebogsson
j krusade goule låck,
så hugga dhe af hans hufwud
wedh Jungfrunes Sänge Ståk.

29

Jn 'då kom dhen Vnge II. Nilss
han war så mycket gladh,
gudh skie lof iag lefde dhen dagh,
iagh fick dhen iag wille haa.
J riden vth
Hören J Kierstin lilla
J åren en roos så rödh,
Jag tager eder så gierna en Enkia vng,
som J woren en möö.
J riden vth
Och höre J vnge H. Nilss,
J tören dhet aldrig tenkia, •
. medan J icke rön= migh mö,
aldrigh må J få rnigh änkia.
J riden vth.
Jagh skall mig j Closterett gifwa,
dher will jag mina kläder slyta,
dhen Swen är ey föd el/er födas skall,
som mig medh godh willia skall njuta.
J riden vth.
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35.
Tack hafwe Lyten Chirstin
hon höltt sin ähra och troo,
hon torde sigh j Closteret gifwa,
medh fulla fembton boo;
J riden vth.
Finis.

6.
Christus.
Ja gärna will jagh hiälpa tigh,
hui bleff tu så länge ifrån migh,
thet månde mig förtryta,
kom hith tu wsle man,
min nådh skal tu få njuta.
Tyn öghons thårar, och ynkeligh grååth,
och then bittra dödzens nödh,
till intett will iagh thet göra
och giffna tigh thet jagh ågher,
och sädhan tygh j liffuet införa.
Jagh kom therföre j werldeu nidh,
att råda tigh ifrå tyn wsellheet,
och andra tina likar,
och göra tigh till Gudz arffuinge godh
j thet Fuiga Ryket.
J. syndare alle ruerker medh flyth
ångrer edher thet är nu tidh,
till Christ[u]1m idher wenda,
al sårg och wee wil ha[n t]laga bort,
och skicka till en godh en [da]1.
1 Bokstäfverna

inom klammer saknas i hdskr., emedan bladet är trasigt
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7.
Een wisa om Konnung Christiern.

35

Willen j höra
huadh jagh will göra,
jagh quädher förty,
huru the Suenske stridde
och manneliga bidde,
för Stochol[m]s by,
the Suenske hoffmän,
the sadhe thet än,
the wille icke fly.
Konung Cristiern,
låth resa en wärn,
på bärg och högher,
bösser och pyler
hadhe ingen huile,
the skottho till (noyie), nöje,
the Suenske hoffmän,
the säya thet än,
the falla ey till fögha.
Bössor och slangor,
(giorde) giorde gatornar trånga,
j konung Cristiers krygh,
the fattige Suenske,
the måtte thet säya
om hans party.
T. S. M.
the säya thet än,
thet war een hårdan [st]rydh. 2
i rättadt från g; ordet är öfverstruket, .
2

St saknas, emedan bladet är trasigt.
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[34]

Tug hundradhe bösser,
leth konungen lossa,
han håller stort fyr,
Her Erick Karlsoon,
han månde thett säya
och hans party.
T.S.M.
T. S. T. än,
the wille ey för danske fly.
Riddare och Suäner
the wille (for) förmena,
medh wäriande hand,
the hadhe thet spordt,
att falshet war giordt,
på Suerigis land,
thee sueuske män,
thet hiälpe them än,
Gudz wäldiaa hand.
Thän Ädle her Sten,
han war ey seen,
ty han hade thet sagdt,
han wille them wäria,
the danske wille härja,
thes hadhe the tröst,
T. S. M.
them görs och än,
hoghen så stark.
Thän Edele herre, en Ridders man,
H. G[ö]staffi hether han,
en man 2 så tröst,
han suerdett rörer,
han baneret förer,
' tIvad som står mellan

Götstaff
en man.

trasigt; möjligen
2

Kustod

G

eller

33
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han ropar så högdt,
J Suenske hoffmän,
j waren nu alle [än]
j hoghen full tröst.
Thet begynte fast bläsa,
j konung Christiers näsa,
medh haka bysse lod,
[fyra framtänder]
ruko bort all j sänder,
filer efter rinner blodh,
The. S. M.
the sadhe thet än,
the tidender voro full godh.
The togo honom op,
och ledde honom bort,
alt till sin hålk
the dane Suen[e]r,
honom månde tjäna,
the foro så wille,
T. S. M.
thet sade [the än]
thet wille sigh ey stilla.

[32]

Daghen ledh fast,
och winde bron brast,
them gaffs ey well åth,
800 folk,
thet ridher sigh j sänk
theres jacka wart våth,
T. S. M.
the sade thet än
thet war en ynkeligh låth.
Tugh hundradhe män,
hadhe han igän,

[11]
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han trodde them wel,
them kom jhogh
att hugga syn togh,
och segla så hem,
T.S.M.
the sade thett än,
the hadhe weil vunnet sin harnesk igän.
Thän Edle H. Steen,
han stodh ther igän,.
alt medh sina anger,
Nu haffue j funnit
huadh j haffue wunnit,
thet j1 effter långe,
T. S. M.
T. S. T. än',
thet hadhe vell medh them gångit.
Nu haffuen j hördt,
huadh H. Sten haffuer giordt,
mädan jag så quädher,
Gudh nådhe theres siääl
ther slogos j hääl,
jagh trolighen bidher,
J. S. M.
j wachten idher än,
j trffuen idher weil vedher.
1 Otydligt

på grund af hål i papperet.
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Een tacksäyelse effter mååltyclh.
Siunges såsom

In natali Domini 86

Siungom nu aff hiertans grund,
loffuom Gudh j alla stund.
Som oss sin nådh haffuer beffuist,
Medh maath och dryk och bespyst,
diur och foglar haffuer han .närdt,
Nådelighen och oss beskärdt,
thet som vyni haffue förtärdt.
Ty lofftiom Gudh svår Herra mild,
then tiänest han aff ess haffua vill,
besinnom huru han oss är käär,
Människian ther om vitne bäär, .
Att hoon är aff kött hudh och been,
konstligh och weil till sammans kommen,
att hon må besee daglizens skeen.
Så snart människian liffuet fäår,
strax Minnes' kött redhe står,
J hännes modhers lyff försan,
— — — — — —

En wy
-sa om brennekirchio slagh
anno nostre salutis 1518.

37

Swerighis menu achtar iagh att loffwa.
om Gudh will migh nåd giffwa,
1

Eldskr. hannes.

[1]
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theris dygd framföra medh acht och hogh',
thenn stund iagh må leffwa,
thett kann migh ingen förmena,
Herre Gud rnedh thinn nådh rnigh hielpe ther till.
han ar minn trösth allena.
Thett ter epter thenn födelsetyd.
fempte hundrade och adertonn man talde.
Konungh Christiern alf Danmareh, förde eenn stridh,
och sigh för Stocholen laelhe,
then stadh wilde hann förderffwa,
medh storm och skott bodhe natt och dagh.
sigh achtade hann prys förwerffwa.
Ähra och loff alzwoldigh Gudh,
som gerna hielper j nödhe
han stiltte wthaff hans hetzskelige trwgh,
the danske spiltte ther sina rnödo,
alt thett the ther bedriffwe,
thett kom them altt till skadha och sorgh,
och fäller oå lenghe the leffwe.
Ner danske förnuMmo wthan fördeel att wara
altt thett. the för them toghe
till brennekirehio med storan skara.
till hest och foott the drogho
the Swenske mwn ther före them wåre,
the slogho the danske alf marehen så
the fingo både dödha och såra.,
Snarligha funno the danske till rådha,
om natten till skipen dragha.
The rytter bliffwo quar j storan wådha.
thett war theris hogheligha elaghe.
altt om enn afftonn stunde
thå bliffwo så monge bodhe gripne och fongne,
som iche ryma kunde.
Hdskr. högh.

[38]
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Thenue wysa lyder och quedes så',
att danske mffln thett wel kende,
thett Her Steenn stwre. war HofTwitzman thå,
nr thetta j sanningh hende,
hann gaff sigh bodhe medh macht och sinne,
och stonda emott meclh Swenske mans hielp.
the danske skwlde ey få winna.

[6]

Vthsende Konungh ehristiern dagtingen falz,
och bad bode titt och offta.
sitt rådh med her Steenn stwre till tals,
att fredh mellan them wara motthe,
och thet war ey aff hiertans grund.
the Swenske bliffwo draghne ther med,
och besweckne så monghe lunde.

[7]

Rommidh 2 ther till beråmadt war.
Konungh Christiern skwlde att komma,
niedli Her Steen stwre att wara j tall,
om beggis theris froma
Konunghen Gislemen för sigh hende,
hann greep them j een feligh dagh,
och neder till Danmarch sende.

[8]

Ewinnerligh tyd hann xr så longh,
Ho thett will rutt betenckia,
ho falscheett brwkar han komber J twongh,
och j syndene sencher,
Gudh Swenske meen beware,
och lathe them så j werdenne leffwa,
och finnes bland Gudz englar skare.
Amen.

[9]

Tidskr.: Så,
2

44

gaskr.

och quedes.

R011idh med förkortningstecken öfver
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id.
En vSisa om Brunchabergz slagh anno 1471
Welenn j Höra,
Hwad iagh will göra,
iagh queder aff ty,
huru Swenske stridde
och monga bidde
för Stocholins by,
Swennske mEen
the seya thett eenn,
the wile iche fly. •
Konungh Christiernn,
hett resa enn w5ern, i
på bugat högha,
byssor och pylor,
the hadhe ingon hwila,
the skwthu tu l nöye.
S: mxn
the \vilde iche [geni]]
falla ther ifrå till fögho.
Byssor och slungor,
giorde gaturna träng°,
Konungh Christiern
the fattighe swenske,
the monde thett finna
som misthe sytt lyft'.
S: mmn
the sadhe hnn
the wille iche fly.
1

Eller ingom?
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Tw hundrade b yssor.
latter Konungh låssa
the giorde stoortt skry.
Her Erich Karlsson
monde the wolla
och all hans party.
S:mn
bör wnn
att achta edher strydh.

[4]

Riddara och Swenna,
wille förmana
medh wwriande hand,
the hade thett sportt
att falscheett war giord,
uppå Sweriges land,
S: mwn
hielpe inw xnn
Gudz weldighe hand.

[51

Thenn vedle Herre
her Stenn stwre.
hann var ey seen hann sae
btt'1
han ville them weria,
som daner wille heria.
thes hade han macht.
Swenske men
nw göris thein
theris hoghe så starch.

[6]

En uedle herre
een Riddarsman,
Her Gostaff heett han,
hann banerid förde,
och swerdet rörde,

[7]

47

k. InntotEtais
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han war så rösth.
S: rusen
the wåro [Eenn]
frimodighe på march.

[8]

Thå begynthe blåsa
j konungh Christierns nxsa,
itt haeha bysso lod,
fyra framtender,
wttryeko j sender
aff honom rann blodh.
S: mxn
the seya thett nn
att tydhenn war godh.

19]

The honom togho
och lade honom enn stadh,
altt innan sin hölck,
hans goda swenna.
honom wåre wane tiena.
the stigho så wille.
S: nixn
the sade [beim]
the ville sinn wena ey stille.

[10]

Daghenn leedh fasth,
och winde broon brasth.
them gatz ey wx1I åt
otto hundrade mxn
ther fwllo j ström,
theris lacka war wått.
S: mwn
the sogho ann.
thå enn yncheligh lått.
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i-Ehn hundrade men
hade konungen igen,
hann trodde them weil,
them kom j hogh,
och hwggo sin togh,
så seglade the heem.
S. men
the hade wel bundit
sin harniske rem.

[11]

Thenn vedle Her Steenn.
hann stod ther ighen,
Han fich sina fongar sea,
nw haffwen j funnid
hwad j haffwen wunit.
kompne så longh wegh
S: mien
the monde them cen
j fenglse flya

[12]

Nw haffwen j hördt.
hwad her Steen haffwer giord,
medan iagh nw så queder
Gudh nåde Christiern siel,
ther bliffuo slaghne J, hiell.
iagh troligha bedher
S: !men
j wachtenn eder tenn,
thett tarfrwenn j weder.

[13]

49
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Her Tord bonde. huru han yncheligha förrodder bleff.
The heligha trefaldigheett medh sinn nådh,
the werdigis (wara) till att wara j wårtt råd.
Jhesus. christus wår frelsare kr.
tu prysar thett hiertta som trofasth r.
Gud giffwe wårtt måll 'enn godh enda,
bodhe vthe och inne ehwar wy oss wende.
2

krenn epter Guds födelsetyd,
weil fiortton hundrad thenn longhe rydh,
och sex och fempttyo wy legge ther till.

3

J Swerighe war woxen enn rosende quisth,
then honom fördreff fördrilfwe honom christh.
then war weil planterad j rosenne gård.

4

Ther frwer och Jungfrur the sittia wid bord,
ther wexer enn annan 'hwass tistell ibland.
på Borchholm i vppå Öland.

5

Thenn annan hwass tistell fieh mychin framgongh,
hans stora falscheett giorde honom förlongh.
the danske mwn the Slotitt bestaltte.

6

The Swenske men, the lastade them,
men iche förty the reddes för nödh,
menu mesth för thett att marschenn war dödh 2.
1

[42]

Fldskr. borch holm.
Ildskr. dodb.
4
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Her marschenn war trött aff storm och stryd
thett war och honom giordes mesth till hwila.
hann [trodde] Jons Bosonn fasth att stonda.

7

Migh lysther nw till hwilo gå,
iagh tror tigh besth aff alla mina swenner
aff rffittann kerlech iagh thett till tigh menar.

8

Hann lönthe honom illa sinn kerlech ighen
han kloff hans hwffwd j axlenn nedh.
all Sweriges macht hann gaffz ther widh.

43

Yhn gwIl och penningar togh hann med sigh,
skeep och skenchkor så sades för migh.
så seglade hann j Dannmarch inn.

10

Ther grEethe the frwgher wnder sin skindh.
som ludas förodde wår herre Christh,
så förrodde Jons bossonn marschenn förwisth.

11

Gudh förbarma sigh thett yncheligh mordh,
Gud fader, Gud Sonn och thenn helghe and,
Hann styre och rådhe offwer Swerigis landh.
Amen.

12

12.
Gottlandia a Swecis ablata Anno 1444.
Wy klaghe thett alle
för herrar och welle.
och för wttlendsche stwder
hwad Swerighe Eer scheed
medh swech och falscheett,
som danar fara medh.
Swenske men
j acthe thett vem
nr j hörenn thett quedhas

1
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Huru thett börjas
thett må weell spörjas 1,
öffwer konungha riche thry,
altt huru the danar
Swerigis venner.
the fingo wisby
S. men,
the monde och ey
för daner fly

3

Wisby war belagdt.
rnedh Swerigis tnacht,
för Stadzens portt,
theris werio wåre hårde,
the manligha sigh warde.
theris hiertta war stortt,
S: men
j wachte eder renn,
för falscheett eder xr gjord.

161

The waro thhs rösthe
på muren the trösthe,
på tornn och borgh,
thett hende sigh så,
the loppu ther ifrå
medh ångest och sorgh 2.
S: meen
the komo sigh xnn,
på Stadzens torgh.
The fingo till tanchar
och stigho theris planghar,
thenn mur så widh
1 Fldskr.
2

sporias.

r skrifvet öfver raden

[44]
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bode vthan och innan
the kunde ey (kunde eij) winnan,
med her skold eller stryd
S: mten
the wnno honom tenn
för midnatz tyd
Thett wåro ej riddara
ther waro theris swenne
som stigho thenn myr,
man skal them prysa
med hoffzwithsko wysor
btand riddara och frwr
S: men
j wachtenn eder ten
för danskes natwr.

6

The satte vp blidor,
på alla sidor.
bodhe skerm och skragha,
thett lotte the herrar.
och thett war thes werre,
medh dagtinghann bedragha.
S: men.
the må tenn
nw thett hoghelighenn klagha.

7

The fattigha swenna
the wåro offwer ena.
the stridde med troo,
the warde thenn stad
som Konungh Karil them badh
till land och -sio.
S: mmnn
j wachte eder mrm
som j Swerighe boo.

8

53
9
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The herrar kommo
till alz ingen frotna,
sidan fial thett wåre lagh,
the gripo till semio.
och meenthe sigh fremia,
och satte j dagh.
S: men
j wachte eder 1:In
för itt epter slagh.

10

Her Oloff Axelsonn
hann dagtingha må
för iuncher Christiernn.
the Swenske thet soghe
att the daner på lade
bode harnisk och iern
S: men
thet ångrar them n.
the togho ej till wiernn.

11

Her mons greenn
han fruchtade för meer.
hwi daner så gladdes,
her Oluff fich swar
j tarffwe ey fara,
eller nogott redas.
S: men
tenchenn j thett xnn
nffir j hören thett göras'.

12

Thett r Konungha sedh,
nr her Hann tarffwer wed
leggia harnisk vppå,
1

Eldskr. horen thett goras.

45
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filea må så skee
hans tienare see,
the göra och så.
S: tusen
the fruchtadhe
som blotthe monde stå.
The Swenske the stridde,
med byssor och pilar,
med harnisk och swherd.
danske(m) manna ordh,
werre xu mord
the daghtinglia medh flere.
S. mom
j wachtenn eder [man]
för tolchin ofxrdt.

13
a

The daner xro kloehe,
the föra dane broche,
the ryckia sin breff,
som otroo men loffwa
the daner fögho dogha;
medh falseheett r theris schrifft.
S: men
j tenchen thett
hwad falscheett r skeed.

14

Wij scholom bortt fly,
the fingo wisby,
med dagtinga falseh,
the wåro thess warde,
att med itt sw[er]dh
slogos offwer theris hals
S. [menn]
j tenchen thett tenn,
11£er j kommenn till tals.

15

55
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Jagh will thett tro.
hwad swenske men sea,
the bliffwa ther wedh,
the plegha inghen swicha.
h warchenn fatigha eller rycha,
thett ehr enn godh sEedh.
S : man
j wachten eder sen,
thett råder iagh eder.

17

Wåra men 1 whro slaghne.
wåra werior borttagne,
bodhe skep och skott.,
thett ser for Gudi ksertt
thett ar intett wxrtt.
daner göra edher medh spott.
S. men
j laten eder sey n.
annan tyd loffwa så gott

18

Daners tro ser borttgiffwen
på paper schriffwen
besegla[t] medh wax,
[vthan] the oss åther få.
thet te 2 togh oss ifrå,
honn aldrigh åth er tagx 3.
S: men
the hålla henne se»,
her epter tro iche strax.

19

Tronn r innelycht
på paper trycht,
wed lagh så starch.
Hdskr.
Hdskr.
8 Hdskr.

1

2

wen.
thette.
daga.
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the få henne ey ighen
alf S. men.
för twåend twsende march.
S: menn
behalla henne ann
på papers arch.

47

1

Bettre ar dö
j eldenu rödha
ann ahra löss leffwa.
tronn satte sigh panth;
the sade iche sant
slicht plega daner bedriffwa.
Swenske men
j wachtenn eder ann
för breff the schriffwa

20

Migh tycker thett så.
thett kann wall bestå.
thett Ler inonghe lundom skift
danskom ar. gott,
haffu;e land och slott
wy haffwum enn schrifft.
S: man
j wachtenn eder ann,
för tolchenn wthgifft.

21

Troo giffwer brödh 1,
falscheett o dödh,
som nw giorde the.,
the monde oss swyche,
och Gottland borttryulie.
så monde thett ske.
Swenske man
her epter skwle jann.
edher well om see.

22

Ildskr. brodh.
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Danska manna ord,
vthi herra hoff,
skall man så kmra.
the föra eenn strima,
så illa the åma.
the haffwa henne så kar.
S: menn
j wachten edher mun.
edher högheligha mhro.

24

The wilie trogha
och neder bwgha,
och hwlla os för wrack.
the göra oss wånda,
till watn och land,
för ingen wår saach.
S: mmn
j wachten edher mnn,
för tolehitt omach.

25

Herrar och förstar.
bodhe mi[n]ste och störsthe,
bode Riddara och Swenna,
bönder och borgarska.
bodhe sentt och arla,
j håller offwer ena.
Swenske men
j wachtenn eder mun.
och warer iche seena.

26 ;

Warer edher land,
medh weriande hand,
som daner wilia tagha,
Gudh giffwe fredh
som j tarffwen wedh
j wåra lyffdaga.
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S: rnenn
j lathenn edher xnn,
offwer ena dragha.

[48]

Scorpio pleghar lekra
med tungone smekra:
med stierttanom stinga,
så göra' the danske.
sa Gud them wanske.
altt ner the dagtingha
S: menn
j wachtenn eder wnn.
the wilia eder twingha.

.27

A1zmechtigh Gudh
hann hafTwe them wisth.
som Swerighe whro tro,
bodhe nw och förra.
förwthan altt twisth,
Gudh giffwe them roo,
S: men
j seyen Amen,
så som j Swerighis riches boo.
Amen.

28

Gottland wysa her fore schriffwat:

64
-1 ej

1-4

o

o

-rå

WY chlaghe thett alle för her-rar och wel-de och vtblenske stffider.
Hwad S. rer sked med swech och falscheett som daner fara medh.
_n

j— t

Swenske rrmn j wachte thett
1

ildskr.

2

ildskt.

gora.
horen.

Tnn

å

nr j hören 2 thet quedas.
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13.
Secundum notas. dies est leticix.
1

Thenn signadhe [dagh] mr oss beteedd,
thy moghe wy alle gledias.
Christus ter född thett ler nw skeed.
Ty måghe wy frögdeligha quedha.
hannn ter itt barm så vnderligh
fagher och skönn, och lwstolig
vthi sinn mandoms ware,
hans rnacht honn ter wtencheligh,
hans acht hoonn ter okrencheligh.
wthj sinn guddoms ware.
Modher honn mr dotter wordenn,
Faderen sonsens Herre,
hå haffwer hörtt alicht wnder för,
Gudh wilde menniskia varda,
Swennen haffwer her Herra macht,
ehwar hann går giffwer på acht,
man kann thett iche besinna,
hann, mr bode nitr och longtt ifrå.
som schrifftenn seyer och wndrar opå.
hwem kann thett iche besinna.

3

Thenn som altingh haffwer j wold,
och himmelen haffwer att rådha,
hann föddes j eenn, åsna stall,
för ,oxann och osnann bodhe.
Sooll och måna haffwer hann giordt,
all werlden skapadhe medh ett ordh,

49
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planeter och alla stiernor,
hann huilis j eenn krubb° så trångh,
för menniskiom wilde hann lydha twongh,
thy kennom wy honom gerna.

[50]

Chri.stus mr födder' aff Jungfrw reenn,
thett kunde Gudh weell förlestha,
Som rosenn springer air liliona greenn,
emott natursens besta,
hann föddes 2 aff iungfrw spmdh och vngh,
hennes [börd?] wår hett och iche twngh,
thett kunde gudh weil beråda
the spenar som ther hon gaff [att] dy,
ther war thenn helghe andz dagg wthy,
wpfylte medh Gudz nådhe.

4

Solenn skin igenom itt glas,
thett warder intitt skadha,
så mr maria Jungfrw klar,
altt aff thenn helge andz nådhe.
Saligh mr sodana barna moder
gudh gaff henne nådhe står,
att honn skwlle thenn föda.
saligh mr thett lyff honn bar.
och så the lemmar ther medh war.
som oss skwlde frelsa aff wodha.

5

Keysarenn hett biwdha officer altt sitt land,
hann hett thett folch beschriffwa.
all werlden stodh thå till hans hand,
the skwlle 'honom skattenn giffwa.
wpstod Joseph och maria glad.
så foro the till betthelhems stad,
tidskr.
2

Eldskr.

fodd med förkortningsteeken på det sista d.
foddes.
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the kunde iche lenger komma.
thå thett [led] till midnatz tidh.
thå föddes' thenn herrenn bodhe mild och blyd.
oss alle till gledhie och froma
7

Engelen talar till herdanar så.
han fich så weil till orda,
ther hann fann them på marchene gå,
och wachtadhe theris hiorda 2,
Nw mr himmelriches Konungh född,
all werldzens sorgh honn fehr förrödd.
thett må wy wisseligha achta,
hann mr herre öffwer Engla choor.
eenn hoffdingh offwer alla på iordenne boo,
fagher j alla sina facther.

8

Herrenn Gudh som oss halfwer skaptt,
hann lathe sigh ther till finna
frelste them som förra wåro förtaptt,
altt wthaff dieffwlsens minne
förlått oss herre nw all wår brott.
giffwe Gudh att wy göre som tigh mr gott,
wår hwgh från syndene wenda,
lmtt oss leffwa j stadeligha troo,
medh tigh bliffwa j Ewigha roo.
och fredh förvthann enndha.
Amen.
1
2

Hdskr. foddes.
'tidskr. hieorda.

51 [a]
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14.
Om: Swsanna.
Babilonn ther boodde eenn man.
Joachim thå war hans namn.
hann leffde med tucht och wra.

1

Helchie dotter troloffwadhe hann,
thett will iagh seya på min sann.
stor sorgh thå monde hann bera.
Ther war nw schickede så ther till twå amen
som falsche och swechfwlle wåre.
the skwlde domare wara.

3

The thenchte therpå bodhe natt och dagh.
huru the skwlle Swsanna förrådha.
och krenehia hennes heder och whro.
Swsanna honn går j synn örthegård.
hon meenthe thett ingen henne sogh,
honn meenthe sigh wara allena.
Honn sende sina pighor epter balsam och sopo,
hon giorde thett hwarchen på swech eller listh.
the wilde hennes gledhie förmena.
The /ogho och schultthel sigh j eenn wrå
the falsche domare giorde så,
the monde till henne löpa.
1 Adskr.

sogho (stogho?) och schulptthe

7

63

K. BIBLIOTEKETS •VISBOK I

8:o,

8

The lopo till henne och sadhe så.
tu latt os nw wår wilia få,
thett wele wy med tigh dölja.

9

Susanna hon swaradd så ther till.
then gerningh iag aldrigh göra will,
min gud så öffwer giffwa.

10

För iagh skal mellan eder hender döö,
thett swaradhe honn aff mychin nödh,
medhann iagh må iche leffwa.

11

The lopo för henne och sade så,
att ena vngh mann ner henne logh.
hann monde frå henne löpa.

12

Swsanna skwlde för domaren gå,
hennes wenner och frender mötthe i henne thå.
the monde för henne gråta

13

Thesses taall ville wy iche troo,
wy haffwe aldrigh höras ther aff itt ord,.
att hon wille göra oxhra.

14

Susanna hoonn chlaghade och bitterligha greett
herren Gud mina gerninger ww11 wett.
bodhe longlighe och oppennbare.

15

Swsanna hona skwlde till dödens gå.
Daniell propheten mötte4 henne thå.
han wilde hennes saningh höra.
1 Hdskr.
2

Hdskr.

motthe.
hortt.

3 Hdskr. döden.
4 Hdskr. motte.
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Daniel propheten först sporde ätt,
tu skal migh sea altt her ifrå,
hwad trie the vnder lågho

16

Hann swor om Gud och sade så,
itt linde thrm the vnder loghe,
saninghenn will iagh framföra.

17

Daniell prophett ått sporde ighen,
tu skall migh seya och wara ey seenn,
hwad tre the wnder lågho i

18

15.
[51 e]

Esbiörn Prue, Ormen stark
Dricka Miöd i Halla
Det kom goder gångekarl
Seent om JuIeqwelle
Wyda slå dhe Kiellen öfiver Iisslandh.

Sitter Esbiörn Fruekiempe
Öfwer det breda Bord
Will tu låna mig huus i Natt
Så ästu Kiempe goodh.
Vyda slå the etc.

Husen Wäll iag låna Vill
Gångekarl ått tig
Wetstu något röda guld
Det skalltu Wysa mig
Wyda slå the Kiel den öfiver Iissl and
Här slutar handskriften, och ett nytt fragment börjar i bandet.

65
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Jag weet mehra röda guldh
Ähn 15 Kungar ääga
Han winner intet längelyf
Som effter Guldet frägar.
Vyda etc.
[51 d]
Höör tu goder gångekarl
Liuger tu för mig,
J det största galgeträd
Skall iag hängia tig.
Wyda etc.

Jag lärde aldrig liuga
Seen' iag kom till manna
Kommer tu i Trollewalk
Tu skall min ord wäll sanna.
Vida etc.

Arla om nästa Morgonstund
När the stod vpp af Sömbn
Sågo the thet Skalka påfUnd
Gångekarlen war rymbd.
Vyda etc.

Odensdagen om qwelle
Boo the sitt' skep och bätra
Så segla the ätt Jiselandh
Vppå the samme nätter.
Vyda etc.
I Tillsatt (af samma band) i marginalen.

5
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9.
The Sloogo uut sin Silkepell
Vppå then hwyta sande
Det war Esbiörn Fruekiempe
Han steeg först i Lande.
Vyda etc.
52

10.
Han settier alla sina männ
Ja för Brusens bordh
Så när som Esbjörn Fruekiempe
Mitt i Brusens Stool.
Wyda etc.

Dett lyder fast ått afftonen
Kattan gåår och wåånar
Hoon tager Esbjörn Fruekiempe
Lackar bort med honom.
Wyda etc.

Tacka ormen Starke
När han dhe Tiender frågar
Aldrig ähr then man rör sig
Som ey hämbnas sin Broder
Wyda etc.

Ormen boor Vppå sin borg
Så mycket wäll han måtte
Den har mycket minder Sårg
Som ingen Broder åtte:
Wyda etc.
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Det war ormen Starke
han går sig till Stranna
Säglar så åt Brusens Landh
Alt i sin Sårg och wånna.
Wyda etc.
[52bi
Will nu Sancte Erik i Room
Att iag må guldet winna
Hälften af thet röda guldh.
Till Room skulle iag Senda.
.Wyda etc.

Dhe kasta sina ankar
Alt på then hwyta Sandh.
Det war ormen Starke
han steeg tå först i landh.
Wyda etc.

Han settier alla sina män
Som Fruekiempen förr
Så när som ormen starke
Mitt i Brusens dörr.
Wyda etc.

Dett lyder fast ått aftonen
Kattan gåår och wåånar
Toog så deras yngste man
Tänkt' gäå, bort med honom
Wyda etc.
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Ormen slår till med förgylt Spiuut
Alt sölfret röök så' wyda
Kattan klämmer tänder till
Beet mannen af i Midjan.
Wyda etc.
53

20.
Der kom 15 dysetråll
Och alla rysta eldh.
Du skall see orm starke
Dett skall bly' hett i qwäll.
Wyda etc.

Dhe gåå sig till Siöge strand
Meente reesa heem
Men han hade hanskar glömt
Låge på een steen.
Wyda etc.

Då ropar deras Styreman
Som stood i främbste Stamme
Wäll få wy hanskar igien
- Gud gir wy kom' till Lande.
Wyda etc.
23.
Aldrig skall dhet Fruer spörja
Heem på wåro Lande
Jag skall mina hanskar glömma
Brusanom til gagne.
1 Tillskrifvet

öfver raden med samma hand.
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Han gick så tillbak' igien
meente hanskar finna
der mötte Brusen hans owiin
som ey war good att vvinna.
Vida etc.

[54]
Där the händer samman sloge
fingo dhe wäll fäste
dett war tu then samme Boof
som mig i Juulas gieste.

Der the händer Sammansloge
Flööt af skinn och huld
Fiellet ned för footom låg
Som dhe bad' rört i Muld.
Wyda etc.

Då såge hans ögon uut
som fint°, bolmar twå
han war den fulaste tiuf
Eens ögon någn' tid såg.

Hårsemaan och Bockeragg
Det hängde i hans Bringa
Naglarna som Bockehorn
Fembton på hwart finger
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29.
Hörr tu Ormen starke
Willtu låta mig leefwa
Hälften af mitt röda Guld
Will iag tig gierna gifwa.

55

30.
Då måste gamble Bruse
Lyfta vpp een stoor hall,
Tu styg need ormen starke
Och tag vpp guldet alt.

Ney; höör tu gamble Bruse
Tu hyar mig ey så
Skall ing guldet fåå af tig
J hand skall tu mig fåå.
Wyda etc.

Det war den leede Bruse
han steeg i groopen need
det war ormen starke
han klöf hans hufwud der vid.
Wyda etc.

Nu haa dhe want på Brnsens gård
der haa' dhe wunnit ähra
ladde sitt skeep med rööda guldh
som måst dett kunde bära.
Wyda

70
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34.
Tack vari ormen starke
Så wäll han hölt sin ord
Hälften af thet röda guldh
Till Room sender han fort.

16.
Ebbe T:ykesson blifwer oskSildigt
afdaghatagen.
Ebbe han drömbde en dröm om Natt
i sängen där han lågt',
Arla om Morgen han wacknade
han sade sin Moder dheraff.
För Orätt och ingen sanning så wunne the.

Jag drömbde at min Stenstufwa bran
och hoon stodh all i glöö,
där inne bran min kiere 1V1ohr
så och min Fästemö:
för °rät etc.
3.
Du skalt intet beta i dag
hwarken hiort eller hind,
men du skal sittia i höga lofft
och tahla med fäste mö din.
4. "

Ey skal iag sittia i höga lofft
och tahla med min Fäste mö,
1 S.

56 är tom. EL 57 börjar ny hand.

57 I
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Jag håller dhet för ingen hoffman svara,
som rädz fast han skulle döö.
5.
Ey [skal jag] sittia i frustuffwo
och dricka Miöd och wyn.
Jag håller dhet för ingen hoffmatt wara
som riidz i om sit lyff.
6.

[58]

Dhet war Ebbe tykesson
han ryder i Rosenlund,
der mötte honom hans Banemän
Vti så ond en stund.

Hörer du Ebbe tykesson,
hwy ryder du så alleen,
hwar är din höök hwar är din hund,
eller hwar är dine raske hofmän.

Somblige äre i Rosenlund,
och beta båd hiort och Rå
och somblige sägla den .salte Sjö
och bryta den bölljan blå.

Somblige Are i Rosenlund
och beta både hiort och hind,
och somblige hemma i höga loft
och tiena fäste mö min.
1 Eldekr.

radz

eller

redz.
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lo.
Somblige stunge honom med Knyfrwar
och somblige med Swerd,
Gud nåde dig Ebbe Tykeson,
sådan dödh war tu icke werd

Så toge dhe dhet Salige iyk
och kasta öfwer Sadel båga,
så modigt lopp hans gode häst,
igenom dee Rosende Skogar
59
Han lopp til den samma Stall
som han war wahn at stånda,
1/the stånder hans Moder kier,
hon lyder både sorg och vånda

Gud nåde den dig skodde
och den du altid bahr,
Gud nåde tig Ebbe tykes6n
så rask en hoffman du war

Gud nåde den dig skodde
och den dig plägar ryda,
Gud nåde och mig som dig haar födt
tu l största sorg och qwida.

Dhet war Ebbes Moder
hon stiger i stufwan ihn,
Jungfrur legger ehr söm i skryn,
här hwylas et Saligt iyk.

184
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Dhet war Ebbes fästemö
hon swarar för alle dem
hwad må dhet wara för Saligt 'yl(
som intet orkat hem.

Så swarade Ebbes Moder
och henne rap tållrar på kind,
dhet är H. Nils Margrefwens Sohn,
yngste Systersohn min.
[60]

18.
Somblige Klockorna ringde om
somblige waxliusen hembte,
alt sitter Ebbes fästemö,
sin fästeman igen wänter.

Gud nåde dig Ebbe tykeson
som måtte då komma hem,
din Moder haar. fådt så stor en Sorg,
för yngste Systersohn sin.

Dhet war om den helig Söndag
så heelig ware the tyder
Så bude de Ebbes fästemö,
hon skulle den sam' häst ryda.

Så helig war den Söndag
så helig war dhe tyde,
så budhe [dhe] Ebbes fästemö
hon skulte näst bähren ryde.

74
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Hwy är den hästen så trötter,
och hwy är han så mod,
och dhet svil Jag för Sanning sea
af honom är runnen blod

Så toge dhe dhet Salige iyk,
och -satte på wigdan jord,
komer nu fram Ebbes fästemö,
och minnes edher fästeman godh.
61
Dh[e]t war Ebbes fästemö
hon kyste hans rnund så' blek
dhet wil iag för saning [sea]
af sorg blef hon och dödh.

Så komme dhe bådhe vii en graff
så hade deres kierlek en ände,
Gud gifwe oss alle en Salig stund,
nu och för ytan all ände.
för orätt och ingen Saning så wunne dhe.
1

Ildskr. sa.
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17.
63'

Ebbe Skammelsson
som förmehnas svara den danske Skialun Hwyt afkommen.
1
Skammel han bodde på Tydhöen
han war bådhe Ryk [och kåt],
Så karske åtte han Söhaer feni,
dhe twå gick werlden emot;
Forty träder [Ebbe Skamelsson] så mången wild stygh.
Tree the äre dödhe,
och twå dhe leffwa ähn
thet will Jag för Sanning seya,
the äre twå Raske Hoffmän.
.For ty etc.
Däth war. Ebbe Skammelsson.
han låter sadla sine Igister,
Jag will „ryda ihn vnder öö
Jungfrw Lucie wil iag giästa.
Däth war Ebbe Skammelsson
han ryder i Jungfruens gård,
vte står Jungfru Lucie lilla
war swept i Sabbel och Mård.
J stånde här Jungfru Lucie
ä,re swept i Sabbel skind,
willja J låhna mig huus i Natt
och blifwa allerkiäraste min.
1 S,

62 tir torn. Å s. 63 börjar annan band.
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Wäll skolen J fåå huns i Natt,
och Fodher tu l edra hästar,
Men thet ståhr min Moder tul
at swara sådanne giester.

7

J gåå edher i Stufwan ihn,
och dricker Miöd och wyn,
Så länge Jag gåer i Steenstufwan
och rådes medh Moder min.

8

J sittia här Jungfruens Moder,
äre swept i Sabbels skind,
willjen J mig Jungfrw Lucie gifwa
tu l allerkieraste min.

9

Thet war Jungfruens Moder,
monde såledz ther tul swara,
Eder gifwer Jag min kiere dotter,
om hoon elliest Eder behagar.

10

Hören J liten Lucie,
huru lång' willjen J efter mig byda,
Så lenge Jag tienar i Konungens gård
och lährer mig dusten ryda

11

Eder byder Jag i wintrar
och så i wintrar twå
och eder byder, Jagh så lång en tya
som J migh leggia oppå.

12

Ebbe han tienar i Kongens gård
både för Guld och Ähra,
hemma gåhr Pedher hans broder,
bort låckar 1 hans hiertans kiera.
Ildskr.

lackar.
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Thet war Pedher Skamelsson
han axlar Skarlakan skyn,
Så gåer han i Frwstvfwan
för liten Lucie ihn.

13

Hören J Jungfrw Lucie lilla,
willjen J wara min kiära,
Min Broder han tienar i kongens gård,
han Eder båd spottar och häder.

14

Så grant då kienner Jag Ebbe,
och Ebbe kienuer grant mig,
alldrig spottar han någer Stoltz Jungfrw
fast mindre giör han thet mig.
Förty träder Ebbe etc.

15

Så hören nu Jungfru Lucie lilla
om J willjen blifwa min Fästemö,
Så wist hielpe mig den altzmechtige Gud
at Ebbe min broder är dödh.

16

Är thet sant J seya för mig
at Ebbe eder broder är dödh,
Så hielpe mig den ewige Gudh:
Jagh blifwer eder fästemöö

17

Dhe brygga och the baka
the laga tu l Bröllop i löndom,
Ebbe som tienar i kongens gård
gåes sådant alt före i drömmar.

18

Ebbe han drömbde en dröm om Natt
i Sängen ther han låg,
Om morgon när han waknade
han sade sin Stalbroder der aff.

19
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20 •

Jag drömde at min kappa rödh
thet hop war blefwen blåå,
Jag drömbd och at min gode häst
war luppen mig ifrå.

21

Då swarade honom hans Stalbroder
war klädd i Skarlakan rödh :
där är en annar Vnger Swen
som låckar. din Fästemö.

189

Ebbe kläder sin kläder på,
och axlar kappan sin,
så gåer han i Högan Zahl
för sin Nådige konung ihn
23

Min nådige Konung J gifwa mig låff
hem tu l mit Fädernes land,
Jag hafwer sport min Faders dödh,
och mit Godz i annars hand.

24

Orloff så skalltu få
at reesa hem i tit land
wil tu räckia mig handen tin
at tu skall komma igen.

25

Ebbe togh orlof af herren sin,
och reste hem i sit land,
Och så fahr han tu l Tydhöen 2
thet snarast som han kan.

96

Widh thet Ebbe Skammelsson
kom i sin Faders gård,
1 Hdskr. 21, och i öfverenstämmelse därmed äro alla följande strofer
numrerade.
2 Hdskr. Tydhoeu.

[66]
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ythe stå begge hans Systrar
som wore wäl swept i Mård.

67

Här ståen J mina Systrar
J åren wäl swept i Mård,
hwadan är thetta myckna hoffolk
som här är sarnblat i gård

27

Swarade tå den yngsta
Jag kan thet icke förtiga,
wår Broder dricker Bröllop med fin Fästemö,
Jag skulle tig thet ey seya.

28

Dän ena gaf han Guld korss på Bröst,
den andra Guldringen rödh,
dän haar -Jagh tient i Kongens gård
och achtadt min Fästemö

29

Ebbe kastar sin häst omkring
han wille tå tädan ryda,
Effter luppe hans Systrar twå,
the bude honom hemma blifwa.

30

Hans Moder fick i Betzlet och hölt,
och badh honom hemma blifwa,
thet ångrade henne mång tusend gång
at hoon icke lätt honom ryda.

31

Ebbe han Kähr i Stufwan ihn
och hälssar på alla Benckar,
hans Broder fick honom Sölf kahr i hand,
badh honom för Bruden skänekia.

39
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