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Den handskrift, som är känd under namnet Drottning 
Sofias visbok, tillhör Kungl. Biblioteket i Stockholm och förva-
ras i dess manuskriptsamling inom afdelningen Vitterhet, svensk, 
samlingar (nr 2.4). Den utgör en kvartvolym i gammalt hel-
band af hvitt pergament och omfattar i sitt nuvarande skick 
jämt 200 blad. En beskrifning af handskriften med redogörelse 
för dess innehåll har lämnats af G. E. Klemming i Danske 
Samlinger, Bd 2 (Khvn 1866-67), s. 247-257. 

Handskriftens ursprungliga parti utgöres af en samling 
danska visor, skrifna 1584 att döma af en datering i regist-
ret. Denna samling har, som man af, det krönta namnchiffret 
F S å bandet kan sluta, utförts för eller i hvarje fall tillhört 
det danska konungaparet Fredrik II och Sofia. Och af en eller 
annan anledning har i första hand drottningens namn kommit 
att bli fästadt vid handskriften. Denna del, den så att säga 
ursprungliga visboken, innehåller 76 visor eller noga räknadt 
75, enär en råkat bli skrifven två gånger. Detta parti intres-
serar oss ju icke direkt här, liksom ej heller de danska tillägg, 
som gjorts i senare tid: allt hithörande har vederbörligen ut-
nyttjats för danska vis-editioner, såsom Svend Grundtvigs och 
Axel Olriks bekanta stora samling Danmarks gamle Folkeviser, 
H. Grfiner Nielsens nyligen påbörjade edition af Danske Viser 
fra Adelsviseboger og Flyveblade 1530-1630 o. s. v. Detta 
äldsta parti upptar emellertid blott s. 53-309, alltså af voly-
mens 200 (ursprungligen möjligen 202) blad blott 128 V2, hvar-
till dock kommer ett register s. 383-388. Öfriga delar af bo-
ken hade af den första handen lämnats onyttjade. Dessa kom-
mo naturligt nog att inbjuda till användning och ha också un-
der tidernas lopp i stor utsträckning tagits i anspråk: under 
ett tidsskede af omkring ett halft århundrande ha förutom alle-
handa anteckningar af annan art icke mindre än 37 visor och 
poemer, däribland de 24 svenska, som här meddelas, däri blif-
vit inskrifna. Det äldsta af dessa senare gjorda tillägg torde 
utgöras af trenne danska visor införda å s. 310 if. Den första af 
dessa bär årtalet 1586. 
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Snart nog synes handskriften ha öfvergått ur konungapa-
rets eller drottning Sofias ägo till fröken Beata Urne. Om den-
na dam, som måhända tillhörde drottningens uppvaktning, kän-
ner man föga mer än att hon var dotter till riksrådet Claus 
Lavesson Urne, föddes 1547 och dog ogift 1601 hos den be-
kante Arild Huitfeldt, som var hennes frände och förmyndare 
(jfr Danmarks Adels Aarbog, 1904, s. 474). Hon har i visbo-
ken egenhändigt inskrifvit en dansk andlig visa (s. 4-5). 

Som en anteckning å sid. 2 (jfr nedan s. 76) anger, skänkte 
Beata Urne handskriften till sin systerdotter Magdalena eller Malin 
Bonde, född 1579 och dotter till Beatas äldsta syster Sidsel Urne 
och den svenske ädlingen Tord Bonde till Stensholm och Sund 
(slottslofven i Vadstena 1586, i Kalmar 1620, f  1628; se Anrep, 
Afd. 1, s. 262). I Malin Bondes ägo har vissamlingen blifvit 
betydligt utökad. Sålunda har hon måhända själf riktat den 
med två danska visor (s. 45 -- 48). Och för hennes räkning ha 
vidare de tre svenska visor, som här finnas avtryckta under 
n:o 13-15, tillförts samlingen; en anteckning å s. 333 (med-
delad här nedan s. 38) ger vid handen, att detta skett år 1599 
på Råbäcks gård i Västergötland, och att skrifverskan med all san-
nolikhet var fru Karin Kyle (i- 1623), som i sitt första gifte 
äktat herren till Råbäck, Göran Mauritsson Stake. Älven vi-
san n:o 16 här nedan torde ha inskrifvits i volymen på den 
tid, då denna tillhörde Malin Bonde. Att döma af stilens på-
tagliga likhet med den som förekommer i en liten anteck-
ning å s. 395 (jfr nedan s. 81), torde man med största san-
nolikhet kunna påstå, att skrifvaren varit friherre Karl Eriksson 
Oxenstierna (f. 1582, riksråd 1625, kansliråd 1626 m. m., t 1629; 
se Anrep, Afd. 3, s. 116). Troligen skedde inskrifningen 1603. 

Malin Bonde (och kanske redan Beata Urne) har äfven låtit vo-
lymen fylla en annan uppgift: den har gjort tjänst som ett minnes-
album, som ett slags stambok, däri vänner och fränder inskrefvo si-
na namn och understundom läto dem åtföljas af ett tänkespråk, en 
vers eller dylikt. Då emellertid Klemming (anf. upps.) aftryckt så 
godt som samtliga anteckningar af denna art och då vi här 
nedan såsom ett tillägg meddela en del däraf (särskildt de 
svenska), torde i detta sammanhang endast några notiser där-
om vara behöfliga. De äldsta daterade anteckningarna ha till- 
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kommit år 1598 och härröra — liksom många odaterade men 
sannolikt samtida — från ägarinnans anhöriga och vänner, före-
trädesvis bland den danska adeln. Sålunda träffas där, obe-
räknadt de närmaste anförvanterna af släkten Bonde, namnen 
på flera medlemmar af ätterna Urne, Huitfeldt, Mormand m. 
fl., och de lokaluppgifter som förekomma från adelsgods i Dan-
mark (Urne-godset Beltebjerg m. fl.), Skåne (Bosjö-kloster m. 
fl.) och Blekinge (Elleholm) synas ange, att Jungfru Malin nämn-
da år företagit en resa till sina fränder i Danmark. Från en 
något senare tid, åren 1601-05 och särskildt år 1603, här-
rör en annan grupp, däri en rad svenska adelsmän af ätterna 
Leijonhufvud, Posse, Oxenstierna m. fl. lämnat prof på sina 
vänskapsfulla känslor. Rörande dessa anteckningar, af hvilka 
många ha tillkommit på Malin Bondes fädernegods Stensholm 
i Västergötland, hänvisa vi till vårt tillägg As. 76 ff — Malin 
Bondes dödsår är ej bekant; man känner blott, att hon i Kal-
mar jämte sin moder afled i pesten. 

Nästa kända ägarinna till vår visbok var Karin Ulfsparre, 
dotter till ståthållaren och häradshöfdingen Peder Göransson 
Ulfsparre och gift med öfversten Kristoffer Torstensson till 
Ulfstorp och Brötorp, tillhörande den bekanta Forstena-släkten. 
Från hennes hand härrör det stora flertalet af de svenska vi-
sor volymen innehåller. Hon har nämligen af de här nedan 
tryckta skrifvit n:o 2-12 och n:o 17-24. Dock har hon vid 
skrifningen af n:o 19, 20 och 23 haft hjälp af sin make. I de-
talj har detta samarbete ställt sig på följande sätt. 1 mo 19 
har Kristoffer Torstensson skrifvit stroferna 1— 5, fru Karin, 
som också skrifvit rubriken, har fortsatt med stroferna 6-15, 
men brutit af i sistnämnda strof med ordet kåmmer (rad 3), ma-
ken har fortsatt t. o. ni. strof 26, då fru Karin åter tagit vid 
och skrifvit visan till slut. N:o 20 hårrör till öfvervägande del 
från herr Kristoffer; fru Karin har endast skrifvit strof 1, strof 
11 och strof 12 t. o. m. ordet lik (rad 3), maken däremot allt 
det öfriga. Af n:o 23 slutligen har fru Karin skrifvit stroferna 
1-14, herr Kristoffer åter stroferna 15-18. 

Åtskilliga andra anteckningar af Karin Ulfsparres hand möta 
här och hvar (jfr nedan s. 78f.). Sålunda har hon bland an-
nat s. 32 f: gjort utkast till ett anträd för sin gemål. Efter 
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den visa, som här nedan är betecknad som n:o 6, har hon 
också uppgifvit sitt namn: 'Karin pers doter Ulfspare egen handh', 
dock inklädt i ett slags chiffer. 

Vid hvilken tid dessa Karin Ulfsparres visor blifvit införda, 
låter sig ej exakt bestämmas, då ingen datering förefinnes och 
hvarken fru Karins dödsår eller året för hennes giftermål är 
kändt. Snarast torde man ha skäl att gissa på 1630- eller 
1640-talet. Visan n:o 11 är ju författad år 1629 nere i Tysk-
land (jfr nedan s. 28) — diktarens namn Jöran Jahanson 
Ekeblad kan för öfrigt utläsas af strofernas begynnelsebokstäfver 
— och kan svårligen ha hunnit hit hem förr ån åtskillig tid 
senare. Och från år 1643 härrör en liten anteckning af Kristof-
fer Torstensson, den yngsta daterade som öfverhufvud förefinnes 
i volymen. 

Af visbokens 2, 4 svenska dikter torde skrifvaren sålunda 
få anses med visshet eller en därtill gränsande sannolikhet kon-
staterad för samtliga utom en enda: n:o 1. Denna synes dock 
vara införd i volymen före den tid, då Karin Ulfsparre började 
sitt skrifningsarbete; den är alltså kanske snarast att hänföra 
till Malin Bondes tid. 

Rörande handskriftens öden i senare tid kan nämnas, att 
den tidigt skall ha öfvergått i släkten Posses ägo och där oaf-
brutet förblifvit, tills den år 1866 förvärfvades af Kungl. Biblio-
teket från grefvinnan Eva Charlotta Posse på Visslö. 

Vid handskriftens återgifvande i tryck hafva hår samma 
principer tillämpats som vid utgifningen af de förut publicera-
de visböckerna. Vanskligheten att exakt skilja mellan liten och 
stor bokstaf har stundom vållat svårigheter, som utgifvarna ej 
våga tilltro sig att alltid ha löst på lyckligaste sätt. Sålunda 
förekommer hos Karin Ulfsparre en enda form för j och J med 
ytterligt obetydliga och godtyckliga variationer i fråga om stor-
leken; denna typ har här genomgående återgifvits med J. Hos 
samma skrifverska möta också en del andra svårigheter, såsom 
den att skilja mellan t och tt; utgifvarna ha i svårare fall sökt 
markera detta genom att trycka tt (därmed angifvande, att det 
första t är osäkert) utan att dock våga garantera, att detta 
genomförts med full konsekvens. 



1. 
1 	jnntett wett Jagh så dS7rtt att ware, 

Aff wårdennes tingh såm trofasth ähr 
J fördom tidh Ledh mången man står Nödh 
förty trohett och ähre the ähre slått dödh 
En ähr fåsth bättre medh ährän att doö 
såm stå för' falske, klaffuäre både bleck och Rödh2, 

Om Natten Ner Jagh skall Roligen soffua. 
Dogh tenker Jagli mesth på troghett och Lofwen 
Then migh tallar J min ögun såm besth 
Han swicker migh på bakenn aldra mesth 
Enn spörs thet hwår Jagh faar fram 
så fåå the falske Klafuere både laster och skam. 

3 	Man skalls ike tro 
Enn Falsker wenn4  och Enn hugh Orm the ähre 

Lyke thw, 
The talla J min Ögån5  såå gott, 
The swicke migh på bakenn medh honn och spått 
Then såm Lother huar man förstå sinn6  grundh 
han swiker sigh sielff så marge Lundh. 

1  Hdskr. far. 
2  Hdskr. Rodh. 
3  Af yngre hand genom tillägg i margen och öfver raden rättadt till 

huar Man[s] tungo skall man 
4  Hdskr. wem. 
6  Hdskr. Ogån. 

Hdskr. Sim. 
1 



6 	 1500- OCH 1600-TALENS VISBÖ MER. 

16 	Herre Gudh nåde migh för sårgh och för wee 4 
Enn tima görs migh Lennger ähn före wore thre 
När Anndra, gledias med wenner och frennder 
Så bedröffuas, Jagh i synnden, thess Lennger 
0 Jessw thw wnne migh Lykånnl så godh 
Att Jagh måtte fåå på min ångesth both 

Here Gudh nåde Thenn som Lykan görs wredh 5 

Honn2  setter Enn man så3  Longtt aff sinn Ledh 
The fara will såm foglar wnder sky 
Och wetta sigh huarken huilla Eller by 
0 Jesw thw äst min trostare man 
Till tigh seetter Jagh min tro försann 

Trohet Och saningh the driffues aff by 	6 
The see sigh att wille aff Landett Bårtt fly 
Rettwisan fasth Effter thenn Letar 
The skildes altt ått på Enn willan skogh 
Jagh tror the finnes aldrigh mera Jgenn 
Thett siger Jagh för huar och Enn4  min wenn 

AMEN 

1  Hdskr. LYkånt. 
2  Hdskr. Horn. 
8  Skrifvet öfver raden. 
4  Hdskr. Em. 
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2. 

En waker lustigh wisa 

1 
jagh gik migh vth En sommar dagh, 
vthy markenne gröna, 
lust och glädje bekåm tå iagh, 
jblant the örter skiöne, 
huita och blå, 
röda och så 
sampt alsköns örter gröne 

Om wår liffztidh som är så kårtt, 
hierteligh j thet sine, 
täncker iagh huru han går hårt, 
och som blomstret förswiner, 
så hierteligh, 
klagar iagh migh, 
som war aff årom vnger, 

3 
Når som blomstret j fägring står, 
faller och wisnar till jorden, 
alt så och En ynglingh j bästa år, 
för än han wet aff ett ordh, 
j samma stundh, 
min ögon run, 
min kinder wåta giordes 

4 
Afftonen nalkas och solen klar, 
sitt Ansichte bort giömer, 
än stodh iagh j sorgen i quar, 
sågh vppå liliorne gröne, 

Ändrat från solen? 

17 
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tå kåm En Röst, 
migh till tröst, 
then iagh Aldrigh förglömer 

5 
se wäll till tu vnger man, 
huy att tu tigh så klagar, 
all sorgh du öffuer wina kan, 
om tu min lära behagar, 
hök wäll till, 
huadh iagh tigh will, 
till kiärlek vpen bara 

18 
	 6 

Haff tin förhåpningh j all stundh, 
stadigt till gudh then högsta, 
älska honom Aff hiertans grundh, 
som tin siäll jgän löste, 
vthy all nödh, 
ja liff och dödh, 
tu stadigt på honom trösta 

7 
Ångest och sårgh jfrån tigh driff, 
liffuet thet snart för kårtar, 
men fridh förlänger tin liffztidh, 
vplät förty hennes portar, 
medh kiärlighet 
och wänlighet, 
tu henne wäll omjorda 

8 
Kiärligen wara som tu äst wan, 
glöm Ike bort tin ära, 
hälst Emot huar christen man, 
måst Emot wänen kiära, 
tå skall gudh tigh, 
Rät wiserligh, 
medh En from maka beskiära 
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9 
Ädlare gåffua Ey finas kan, 
näst gudz ordh dyrebara, 
än thet helige ächte ståndh, 
när thet är wäll beuara, 
ty beder iagh tigh, 
nu wäll snarligh, 
En wän för alla vthkåra 

10 
När tu En sådan bekåma kan, 
som titt hierta begiärar, 
huilken är from och mycket dygdesam, 
skön aff tucht och ära, 
En fast bårgh, 
vthy all sårgh, 
har gudh tigh tå beskiärat 

11 	 19 
såsom solen En prydningh är, 
vthy himmelens fäste; 
så är och tu tin maka kiär, 
vthy tit huss och näste, 
att wara from, 
är Rikedom, 
den yparste och den bäste 

12 
Om tu mitt Rådh åtlyda will, 
skall snart sårgen försuina, 
och säg' så thet tin kiäresta till 
Enär tu henne kan fina 
färre!' her medh wåll 
till liff och siäll 
haff theta vthy titt minet 

i Hdskr. såg: 
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13 
När thenna Rösten wände jgän, 
(klinga) talla medh ljuffligh stämma, 
wände iagh och war Ej sen, 
jfrån thenne lunden att lenda 
o herre hielp migh 
thet beder iagh tigh 
min anslagh till En godh Enda 

Finis ände 
gudh oss sin nåde sände 

3. 

En Andeligh vysa 

1 
Från GUdh will iagh Ej skiljas, 
ty han skilies Ej jfrån migh 
ledh migh Effter tin willia, 
Jfrån min willa stigh 
han Räker migh sin handh, 
både Affton och mårgon, 
will han migh wäll försörja 
wällsigna mitt kall och ståndh 

2 
När menniskligh hielp och nåde 
platt vthe och bårta är 
tå hielper gudh aff wåde 
thenn som honom haffuer kiär 
friar migh från syndh och last 

20 	 Frälsar j nödh och Fara, 
at iagh må tryger wara, 
thet tror iagh wist och fast 
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3 
Jagh will Altidh förtrösta, 
på honom vthy min sårgh, 
ty han wet wäll mit bästa, 
och är min fasta bårgh 
mit liff min Ande min siäll, 
till honom allena iagh säter, 
mina saker han wäll vthrättar, 
och migh 1  beuarar wäll 

4 
Altidh skall man honom låffua 
både medh hierta och Röst 
huadh wy waka äller såffua 
är han wår hielp och tröst 
then stundh är salig för wist 
then wy på gudh Rät tänka 
och oss j synden Ej sänka 
hielp oss herra jesu christ 

5 
När wärlden skall förbrina 
medh alt sitt pråll och pracht 
alt gåtz skall tå försuina 
sampt herlighet och macht 
när wy Affsomnade äre 
warde wy medh jordh betäkte 
och Aff gudhi vp wächte 
när wy haffue huilat ther 

6 
siällen bliffuer wäll förwarat, 
fördh vthy Abrahams skiöt 
liffuet warder förklarat 
och vthan syndh wårt kiöt 

1  Skrifvet (med samma bläck) öfver raden. 

21 
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ganska herligh och klart 
gudz barn och arffuingar kiära 
tu' lat oss aldrigh för fåras 
för satans listuga art 

Amen Amen 

4, 
ein2  En Andeligh wisa 

1 
Till tigh Aff hiertans grundhe, 
j min nödh Ropar iagh, 
thet är nu tidh och stunde, 
herre gudh min Bön vptagh, 
lat vp tin milda öron, 
när iagh Ropar till tigh, 
wärdiges migh bön höre 
Ehuadh som fellar migh 

2 
ty om tu Effter skulle 
min sak nu döma så3  
ho warder tå befunen 
som för tigh kan bestå 
men dåk ästu barmhertigh 
till wreden mycket sen 
när man giör sigh botfärdigh 
från synden huar och En 

3 
min tro och håp iagh ställer 
jn på gudz hellige ordh 
Ehuart min sak hon huelffuer 
allt vppå thenna jordh 

1  Möjligen tå. 
2  Hdskr. an. 
3  Hdskr. sa. 
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min siäll vppet' gudh achtar 
altidh på honom ser 
Alt som then wächtar wakar 
när dagen sigh beter 

4 
Jsraell vp42  then heren 
titt hop tu sät och wänt 
han är både när och fiäran 
är Allestädes3  bekiändh 
hoss honom är all helsa 
j hans barmhertighet 
Jåraell will han Frällsa 
Aff syndh och farlighett 

Amen 

5. 
En sanfärdigh wisa 

1 
Wäner j nödh 
och wäner j död 
wille j låta eder bekiäna 
j wänskap fränskap 
suager och måger 
willen j låta eder befinas 
huar ästu nu kiär Fader och moder 
sy migh förgiäte både syster och broder 
j thenne min store Elende 

22 
När min gryta södh 
och iagh hade brödh 
Då hade iagh wäner många 
mitt öll och mitt brödh 

Hdskr. yppa. 
2  Hdskr. vpa. 
3  Kustod alle stades. 

22 
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det småka dom wäll 
då wille the till migh gånga 
huar ästu nu kiär nabo min 
j döden är iagh brodtren din 
thet får tu wäll förnima 

3 
Jagh torde då suäria 
wedh liff och widh ära 
att mina' wäner woro fast j grunde 
ja fast som bast 
som aldrig brast 
iagh tuifla då jnga lunda 
iagh tuiflar fast thet säger iagh nu 
att Rutit bast går snart j tu 
tro icke de söte munar 

2.3 
	

4 
nu lyckan sigh wänder 
slät ingen migh kiäner 
på wäner tör tu Ey lita 
j sus och duss 
och dageliget Rus 
då såte de hoså min sida 
de kåme till migh ther iagh war för 
ju par och par jgönom min dör 
då hörde iagh gläde och sånge 

55 

de late då spöria 
wedh fänster och dörar 
om iagh då war j liffue 
lat nu din hundh till dören gå 
En Affton stundh lat migh förstå 
om du min wän will wara 

1  Skrifvet öfver raden. 
2  Strofen 6 är skrifven före 5, hvilket dock omedelbart rättats medelst 

hänvisningstecken. 
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6 
thet Råder iagh digh 
huar christen man 
på herren må tu fast byga 
när alla fly så flyr icke han 
när alla vnfalla så giör han byståndh 
på honom kasta alla tina vmsårger 

6. 	 24 

1 	Mit Håp och tröst och All min tillit 
säter jagh till gudh min herra 
han hielper migh Altidh wisserligh 
Att migh intet skall förfära 
o herre beuara migh mildeligh 
att lyckan jcke giörs migh oblidh 
min hiertans Ångest iagh klaga 

2 	Tållemodh och sanningh lätt hoos migh boo 
Att iagh jcke bliffuer wthslutin 
att iagh j wärlden må leffua medh Roo 
för onda meniskiors dichtan 
j min vngdom haffuer iagh förståt 
att klagra vna migh intet gåt 
för them migh beuara o herre 

3 	ögne wäner gudh beuara migh jfrån 
de falske finas så månge 
som taga widh huars mans söta Rådh 
therres hierta giörs wiserlige bånge 
stilla skulle huars mans tungo stå 
och jngen talla then andra ondt vppå 
och Ej- förföra sin nästa 
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om någon giör En Anan gått 
	

4 
sin gode wän till willia 
ther ffuer han måste lida spåt 
the wille them giärna åttskilia 

25 	then som bliffuer suiken Aff then han tror bäst 
then sorgen tuingar Aldramäst 
thet som bliffuer suikin Aff wäner 

När man nu will betänka wedh sigh 	5 
och jngens goda seder 1  mr kränka 
vthan lata huar en bliffua för sigh 
som lyckan kan honom skiänka 
tj jngen kan täkas Alle man 
Ehuru han j wärden leffua kan 
thet haffuer iagh offta förnumet 

Än kan lyckan omwända sigh 	 6 
om gudh thet så will haffua 
jfrån mårgonen jn till Afftons tidh 
kan thet sigh så till draga 
En tidh war iagh Aff gläden Riik 
men nu haffuer wärlden suikitt migh 
gudh är min tröst Alena 

Alskons Rådh wishet och Frögdh 	 7 
kan jngen sin olycka besina 
huadh gudh förser j allan stundh 
kan ingen öffuer wina 
lära wäll att döö är kånsten bäst 
jfrån begynelsen in till ändan sist 
gudh giffue oss En saligh Ända 

Dåck är the meniskor j wärden till 	 8 
som sin nästa litet gått vna 

26 	theras vpsåt skall dåk jeke2  gå fram 
ty gudh will thet så haffua 
ty Råder iagh nu huar och En 
gör Ey mer ån han will haffua giort jgän 
ty gudh thet altidh straffar 

' Andradt från något annat. 
2  Af misstag upprepadt två gånger. 
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9 sök först Effter then Euige gläden 
som tigh kan bäst hugsualln 
så lenge tu j wärlden äst 
tit hop skull tu till gudh haffua 
o helige Andh giör migh byståndh 
hielp migh vthy min sista stund 
min siäll iagh gudhy befaller 

amen 

Gudh hielpe oss her timeligh 
att wy må leffua medh tigh Euinnerligh 
på gudh alena förlåter iagh migh 
Ehuru gudh will min lycka ställer sigh 

.7. 
än' En visa vnder samma ton 

1 	Kåm Herre Gudh medh tin hielp och tröst 
j these siste tider 
och styrk wår hierta j wår bröst 
Effter så må'nge bedröffuelse lider 
så wäll den fatige som then Rik 
olyckan kan då jngen vnwika 
der öffuer så mången guider 

2 Ach herre gudh tu wäll hielpa kan 
dem som sigh på tigh förlåta, 
Antinga thet är quina äller man 
kan thet them Aldra bäst båtha 2  
när the sit håp sätia förwist 
Allena till tigh herre jesu Christ 
och tin hielp stadigt förbida 

3 Ropa till gudh aff hiertans grundh 
borde wy medh Räta giöra 
vthy alla tider så och stundh 
om vy 2  wille han skall oss höra 

1  Hdskr. an. 
2  båtta? 
8  Skrifvet (med samma bläck) öfver raden; otydligt. 

27 
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men gudh bätre wy thet Ey Förmå 
så stadigt vthy bönen stå 
vthan tu gudh wår hierta will Röra 

Jagh bekiäner thet in för tigh 	 4 
o gudh min kiäre herre 
att sårgen har tuingat offta migh 
att iagh bedröfuat hierta monde bära 
för ty iagh F,y har så kunat bedet digh 
Aff alt mitt hierta jnerligh 
som migh har bort att giöral 

Nu takar iagh tigh gudh Aff hiertans grundh 	5 
för mot och medh gångh tillika 
och beder ödmiukeligh j all stundh 
att tu aldrigh Jfrån migh will wicka 
vthan Regera migh medh tin nådh 
och war altidh medh migh j Rådh 
vthaff nåde giff migh himmel] rike 

28 	Plat medh oss alla vthe är 	 6 
om wy håp till menniskior draga 
thet håp och snart förloras her 
Få är alla menniskiors dagar 
j d agh En leffuer och är Frögde Full 
j morgon är dödh och leges j muldh 
gudh sy till wårt El[en]de wy her draga 

Elendigh må den nämpnas wist 	 7 
som her j wärden skall leffua 
och sina wäner haffuer mist 
bedröffua hierta månde thet giffua 
dåk låffuat ware tu jesu blidh 
som them Elende tröstar altidh 
och pär them will altidh bliffua 

Rät saligh och säll då är then man 	8 
som tu Reda haffuer till tigh taget 
så och migh när som iagh kan 

1  Hdskr. giora. 
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kåma j thet kufliga laget 
och ther får vngås medh wäner min 
vthy then Euige herlighet till 
ach jesu lät thet tigh snart behaga 

9 sanerligh må den nämpnas sel 
och saligh medh Alla till licka 
som jfrån thenna wärden är skilldh wäll 
och får wistas j himell Rike 
och ther får skåda gudz ansichte blidh 
för vthan all Ende till Euigh tidh 
då kan man all bedröffuelse vnwicka 

10 Denne wärldeni år Full medh ostadigh Frögdh 
det må man medh Räta klaga 
men wistas vthy himels högdh 
är Frögdh och lustiga dagar 
och wara jblant gudz Engle skar 
och så wthy den herlighett klar 
som sigh tå monde till draga 

11 0 Euige gudh tu hör min bön 
som iagh för tigh monde frambära 
så wäll vpenbarlig som j lön 
är thet min hiertans begiära 
att iagh måte snarlige kåma till tigh 
iagh åstundar thet jesu jnerligh 
att iagh altidh måte hoss tigh få wara 

12 thet trycker En fast hårdeligh 
när som bedröfuelse hender 
men thet frögdar då jnnerligh 
att gudh altingh om wänder 2  
och giffuer oss En Euigh Ro 
som till hans lyffte sätia tro 
och befalla sigh honom j hender 

i Kustod dene wärden. 
2  Hdskr. wånder. 

29 
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Ett troligen Aff hiertat önskar iagh 
migh och alla trogne tillika 
att kunna på then siste dome dagh 
herrans gryme wrede vnwike 
och bliffue vth walde till hans brudh 
och altidh glädias j tigh here gudh 
j thet frögde fulla himmelriket 

30 	Rät nu Beslut måste iagh snart 
tnedh thenna min wisa giöra 
Effter hon Ey haffuer sådan art 
iagh många tårs lata henne höra 
för ty then henne haffuer samman sat 
han haffuer jke mycket studerat 
ty må honom jngen spåt giöra 

Valle till månge tusen godh nat 
huem thenne wisan monde före kåma 
skall altidh svara aff migh önskatt 
mycken Fredh Frögdh och Froma 
gudh late oss snart finas j then Euige Ro 
och sedan medh christo j himelen bo 
ther till hielp jesul Christe 

Amen 

8. 
En anor wisa 

1 
Jagh will En wisa begyna, 
om min lycka oblidh, 
som sigh monde forgryma, 
Emot migh j all tidh 
att migh bedröffuelse händer 
Ehuar iagh stader är, 
och huart vth iagh migh wänder, 
bedröffwatt hierrta iagh bär 

1  Hdskr. jese. 

13 

14 

15 
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2 
	

31 
Kiär kåmne jfrån rnigh falla, 
effter tin willia o gudh, 
du dem och till tig kallar, 
igenom tin wisa budh, 
och demnt så till tigh tager, 
jfrån dene onde wärdh, 
som mången man bedrager, 
medh sin arghett och flärdh 

3 
Jagh haffuer Ey. begiärt Rikedom, 
Ey häller någon wärdzens pracht, 
vthan min slächt och wäner from, 
dom haffuer iagh Elskatt medh macht, 
och deres vmgenge åstundat, 
och beditt min gudh medh flit, 
att han migh dom will vnda, 
aff sine nåder blidh 

4 
platt anars iagh månde förnima, 
gudh vet bäst huadh nytigt är, 
iagh thett och kan besinna 
gudh näffser dom han haffuer kiär, 
dåk somlige hårt Ryker, 
att de skulle glädie få, 
de Andra medh bedröffuelse trycker, 
dåck will han medh dem stå 

5 
så lennge wy her wistas, 
j denne jämerdall, 
altidh glädien förminskas, 
och dageligh ökas quall, 
att hi ertatt måtte wäll brista, 
wor icke gudh wår tröst, 
som alltidh när oss vistas 
och hörer vår Elenda Röst 

2 
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. 
34' 	Då iagh war vthan guida, 

vthy min vngdoms år, 
och effter min lycka förbida, 
tyckte migh inlett wara för suårt, 
när andre sörde och gräte, 
öffuer sina framfarnes dödh, 
tyckte migh dett wara aff kiätte, 
och Räknat för ingen nödh 

 
En trogen wän att mista, 
giör hiertatt bedröffwatt försan, 
den wett som dett haffuer frestatt 
antinge. quina äller man, 
o gudh iagh beder aff hiertatt, 
för Christ y blodh så rödh, 
tagh jfrån migh min smerte, 
och hielp migh.  aff all nödh 

 
vthy tit Euige Rike, 
där är förwaratt min frögdh, 
den du will migh till lika, 
giffua j himels högdh 
jblandh dina Englar klare, 
der finer iagh mina jgän, 
de frögdes der vthan fare, 
men iagh leffuer j werden än 

 
Barmhertige gudh iagh beder, 
aff hugh och all min acht, 
att tu migh medh din handh leder, 
att iagh Ej bliffuer förtapt, 
vthan att den dagh måtte snart kärna, 
den glädien måtte migh ske, 
att migh weder fares den frome, 
mina wäner j gudz rike see 

1  Sidan 32 och 33 upptages af en stamtafla. 
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[10] 
så will iagh här med beslutta, 
och tro tin ordh full wäll, 
att tu migh Ej will förskiuta, 
vthan anamar min sill', 
(när iagh) och henne till tigh taga, 
och gläden giffua med hast, 
ty iagh j mina dagar, 
der effter längtar fast 

9. 
än En wisa 

1 
Kunde iagh nu skriffua, 
alt effter mitt begiär 
der till migh månde driffua 
dän ånger j mitt hier[ta]2  är 
huru dett migh hårdeligh kränker, 
så offta iagh betänker 
den föra gaman, 
huar medh annan 
j äran hade till saman 

2 
ach när iagh begrundar, 
den förra lust och frögdh 
mitt hierta då åstundar, • 
till gudh j himels högdh 
ach2  gudh hielp oss alla, 
som digh troligh åkalla 
och j dänna stundh, 
aff hiertans grundh 
ropa medh hierta och mun 

1  Hdskr. siall. 
2  ta möjligen bortskuret i margen. 
3  Hdskr. snarast aech. 

35 
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3 
Regera mitt hierta och sine 
du trogne herre gudh 
att dett sigh låter (later) fina, 
lydigh din helga budh 
Att alt huadh wården vpwåker, 
dett migh aldrigh förskråker 
vthan att iagh 
effter titt behagh 
må leffua både natt och dagh 

4 
J gudz fruchtan och ära, 
som huar bör hafua kiår 
hiålp migh altidh att leffua, 
Emedan iagh j värden är 
annama och medh fruch[t]an, 
din nådige tuchtan 
som tu härre migh 
altidh nådeligh 
tillskikar så faderligh 

36 
	 5 

när man will besina, 
denne wärdenes osedh 
huadh kan man tå på fina, 
vthan ledes wedh 
denne wården wrånga, 
som bedrager så .många 
medh sin falska seedh, 
och högfärdh ledh 
så och medh gerighett 

6 
platt ingen trohett, 
nu är att litta på 
vthan på gudz godhett, 
som trofast år och så 
han hielper oss wist alla, 
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om vy till honom falla 
och är oss när, 
Effter wår begiär 
han omsårgh för oss bär 

7 
En dåk iagh Ej må klaga, 
öffuer lyckan är mig tungh 
j dese år och dagar, 
vthan då iagh var vng 
då dett begynte bliffua, 
som iagh bäst skulle leffua 
vthy bästa flor, 
och vthy glädie stor 
som wara kunde på jordh 

8 
Rätt snart lyckan sigh wände, 
vthy samma stundb, 
som hon migh aldrigh kiände 
iagh tänkte siunka 1  till grundh 
för honn migh så månde suika, 
och så jfrein 2  migh wika 
alt medh sin suik, 
dårade hon migh, 
så brukar hon än dageligh 

9 	 37 
som hon sigh bäst betede, 
att hon wille wara godh 
ett fall hon migh berede, 
hon Ej- länger hoss mig stodh 
vthan rygen till migh vände, 
och olyckan till migh sände 
som migh en långh tidh, 
giorde hiertans quidh 
vthy min vngdoms tidh 

1  Hdskr. snarast siucka (eller möjligen simka). 
2  Hdskr. jfran. 
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38 

10 
döden sigh månde laga, 
Rätt myckett hasteligh 
min moder jfrån migh taga, 
mormoder och broder snarlig 
så och den wän kiära, 
som migh älska och åra 
för andra wist, 
vthan all list 
der fans Ey någon bryst 

11 
gudh huadh för guida, 

iagh då j hierta bär 
och huadh iagh månde lida, 
iagh skulle leffua quar 
j sårgh och mycken möda, 
ty mina woro döda 
gudh deres ääll, 
beuare Euinerligh wäll 
både håll och säll 

12 
tröst migh då sändes, 
aff tigh herre jesu christ 
att mitt hierta wandes, 
till tållemodh förwist 
ty tu hielper draga, 
det ock j alla dagar 
Ehuru hårdt 
och rnyckett suårt 
det tuingar hiertatt wårt 

13 
Ehuru sigh nu wänder, 
min lycka aff äller 1  till 
befaler iagh j gudz hender, 

jesu war migh mildh 
war migh ett stadigt ankar, 

1  Hdskr. aller. 
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Ehuart min hugh wankar 
giff migh tållemodh 
och war migh godh 
anama mitt liff och blodh 

14 
Regera huss och wårdnat, 
medh din milda handh 
dem migh äre förårdnatt, 
iagh beder digh försan 
att du will migh giffua, 
godh rådh och när migh' bliffua 
j mitt besuär 
som stadight är 
både fiäran och när 

15 
vndt migh o jesu blide, 
din wärdige helige Andh 
som migh alla tider, 
leder medh sin handh 
j sin saningh den Rene, 
digh beder iagh jesu allene 
räck migh tin handh, 
och hielp migh försan 
tu millde frälsar man 

16 
så befaller iagh nu tigh, 
tu helige trefaldighett 
och dett du migh, 
giffuett haffuer och wist wett 
att tu Effter titt behagh, 
migh beuarar natt och dag 
ty allena på tigh, 
förlåter iagh altidh migh 
nu och Euinerligh 

Amen 
1 Dessa två ord skrifna öfver raden i stället föl: ett öfverstruket altidh 
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lo. 

39 
	En wisa sammansatt aff honom som nampn j wisan 

wthwijser 1629 den 5 september widh 
marienborgh j prysen j lägerett 

1 
J gudz händer wår liffztidh står, 
han haffuer räknatt all wår år, 
och vthaff hans barmhärtighett 
leffue wy här j orolighett 

2 
öffuer giff oss icke härre gudh, 
effter wy Ej hålla kune tin budh, 
tröst oss vthy all nödh och sårgh 
och war altidh wår fasta borgh 

3 
Rättfärdige gudh j Euighett, 
wär ike mer på oss sål vredh 
låt tin stränga wrede falla, 
wy trolige tigh vpp4 2  kalla 

4 
Affuen den plåga som år vp tänt 
medh wåra synder wy haffue förtientt, 
krigh pästilenti3  och dyr tidh 
o härre gudh war tu oss blidh 

5 
Näffz oss j tin barmhertighett, 
och icke härre när tu äst wreelh, 
ty hoo4  kan för tin wrede stå, 
vthan alt måst tå förgå 

Hdskr. snarast sa. 
2  Hdskr. yppa. 
3  Hdskr. pastilenti. 
4  Skrifvet öfver raden. 
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6 
Jesus Christus wår frälsare tu äst, 
iagh beder tigh o herre ther näst 
frälsa . min siäll vthur all nödh, 
beuara henne för then Euiga dödh 

7 
All anor plåga wy suäfue vthy, 
förlåsa oss att wy bliffue frp, 
på thet wy vthy rolighett 
titt nampn låffue j Euighett 

8 
här höres plåga här höres wee, 
then Ena söder the andra 1 ee, 
huru lenge skall thet wara så 
o herre lätt oss tin nåde få 

9 
Armodh Elendh och sjukdom stor, 
krigh pästiläntz medh stort vpror, 
wankar nu mest vthy gemen, 
hjälp herre Christ och war Ej sen 

10 
Nit affundh högfärdh och föracht, 
florerar nu och hålles wedh macht, 
medh många stora synder fler, 
som nu vthy thenne tidh sker 

11 
såsom gräs meniskian liknatt är, 
och som En Rök försuiner her, 
blomstrett som snarast faller aff 
menniskian och leges j graff 

I Hdskr. snarast förläsa. 
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12 
om hon j liffuett än haffuer wäll giort, 
hoss mången aehtas thett Ey stort, 
men hoss gudh bliffuer thett wäll giömt 
fast meniskior hafua thett för glömt 

13 
När En leffuer och må full wäll, 
bliffuer aff hållen och achtas säll 
men strax liffuett haffuer här ände, 
huar fines då den honom kiände 

13 
Elendigh år then menniskia wist, 
som wården suiker medh sin list, 
och achtar mera hennes tidh, 
än Euigt skåda gudz ansichte blidh 

14 
Kan tu här haffua wällust och frögdh, 
låffua tin gudh j himells högdh, 
achta flitigt hans helig ordh, 
betänek och att tu äst Umen1  aff jordh 

15 
41 	Estu fatigh och lider armodh, 

hållt tigh till gudh han bliffuer tigh godh, 
haff tållemodh vthy all nödh 
som Christus giordhe till sin dödh 

16 
betänck tigh wäll Ehoo tu äst, 
som här är bliffuen wärdenes giäst, 
att tu jfrån henne skiljas skall 
achta flitigt tin troo och kall 

1  Hdskr. kamen. 
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17 
Lider tu här sjukdom och wee, 
hatt och föracht ja spått och spee, 
hålt tigh man fast till jesum christ, 
som för tigh har liditt mer forwist 

18 
Ach meniskia besina wäll, 
Emedan tu än är (frp) frisk och säll, 
att tu må haffua Euigh roo, 
stadigt medh gudz Englar boo 

19 
DreEj Emädan tu må wäll, 
beredh hårbärgh för tin arme siäll, 
hoss jesum Christ din frälser man 
Emedan tu thett giöra kan 

20 
Kåm heliger Andh medh tin nådh, 
och war altid medh oss j rådh och dådh, 
lär oss altidh tänka på tigh, 
och leffua medh tigh Euinerligh 

21 
på thene helige trefåldighett, 
som suicker aldrig thett iagh wett, 
säter iagh all min troo och håpp 
latter wärden farra sitt låpp 

22 
domen then iagh förmodar Må, 	 42 
är thenne att iagh hörra må, 
kåmmer hitt mine wälsignade 
och bliff här hoss migh leffuande 
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23 
vthaff sådant iagh frögdar migh, 
min sak befaler gudh jnerligh, 
han haffuer migh skapatt han haffuer migh frälst 
honom iagh henne om tror hälst 

24 
så wandra när som gudh så will, 
till Euigh glädie medh frögde spel!, 
alle som detta höra och see 
gudh beuara eder för Euigh wee 

Amen 

11. 
43 	En litin wisa vnder dhen tån tå migh går sårg och nödh 

1 
Kårteligh iagh begyna will, 
En liten wisa att skriffua, 
Ehuru sårgeligh j wärden går till, 
then till migh månde driffua, 
den stora 2  sårgh så och suaghett, 
som sigh månde till draga, 
hoss mina förwanter j synerhett 
der öffuer wy må klaga 

23  
Ach gode gudh du der till se, 
och lat digh dett behaga, 
och din faderlige hielp bete, 
och hielp den tåleligh draga, 
som vnder siukdom plagas än 
din faderlige handh till räker 
och din nådige hielp förlän, 
att dem intet förskråker 

1  Hdskr. vpa. 
a  Skrifvet öfver raden. 
s Ändradt från 1. 
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31  
Regera deres hierta hugh och sin, 
att det Ey jfrån 2  digh wanckar 
ty du west bäst o herre min, 
deres hiertans suckan och tankar 
att de deres kårs ey sträffua Emot 
vthan willa dett giärna draga 
och bedja digh som är mildh och godh, 
alt till dett blista3  laga 

44 

Jagh jhugkåmer och herre min, 
huru dyrt5  du wärden älska 
att du vthgaff ende * sonen din, 
som henne skulle frälsa 
att huar och en som tror der på 
han skall Euinerligh leffua 
och j din salighett jngå, 
ditt rike will du honom giffua 5  

12. 	 44 

Kunde iagh siunga 
medh min tunga 
alt för mitt trånga och tunga bröst 
det woro min lisa 

,gudz nampn att prisa 
och mitt hiert[a] finge ther aff tröst 
vthy de salmer sköna 

1  Ändradt från 2. 
2  Hdskr. ifran. 
3  Hdskr. basta. 
4  Ändradt från 3. 
5  Ändradt från högt. 
6  Härpå följer nederst på sidan strofnumret 5, men inga dithörande 

ord följa. 
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der finge iagh röna 
gudz nådigha hielp förwist 
som så många 
fatige fånga 
aff nåde är beuist 

job gudz egen man (man) 
säger iagh försan 
han plcigades1  och så suåra 2  
han wärkte och suedh 
lade sigh j askan needh 
och fälte wäll många tårar 

327 
	 13. 

En Lustig Ny Wisze 

Den skiöne sumers tid, 
min hiertans kierest och strengespil 
ähr vthöfuer alla frögd, 
som wederquecker mig, 
nähr iag bedröfuett ähr, 
tager hårt både sorg och wånda, 
som mig khan ofta på komma, 
Gud wyll mig henne wel bewahra 
ifrå all nöd och fhara. 

From, ährlig ästu af slägdt, 
huru ofta hafuer du frögdatt mig, 
och giördt mitt hierta lätt, 
mitt vnge blod och hierta, 
myckiett efter dig trängtar, 

1  Hdskr. plagades. 
2  Hdskr. suara. 
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Och önsker af hiertans grund 
Gud förläne dig karskhet och Sund' 
Så lenge du lefuer på denne werld, 
Aldrig orolig Stundt. 

3 Röde roszer på gröna walde, 
the blumer och Så, 
både store och Små 
min kiereste licknasz wed them Alle, 
hon ähr mig kierer ähn, mycket, guld 
både perler och ädele stenar, 
Gud wet wel hwem iag menar, 
then hiertans aller kiereste min 
iag gierna wåhr hosz Allena. 

4 	Jag håppes och tror för wist, 	 328 
håppening lätt du aldrig koma på skam, 
o herre Jäszu Christ, 
wyll du mig henne gifua, 
meden wy her lefua 
vt y denna bedröfuede werld, 
Gud wahr osz Allom nähr, 
efter dip wilie att lefue 
står bägga wår begier. 

5 Trackta wyll iag Allene 
efter en sanskylig kierlig 
Som Ewig skall hafue it skien, 
ickie Som enn blomma, 
Som Snart faller wm, 
ytan Altid blifue beståndig, 
vty All nöd och wånda, 
Som osz khan wederfahra 
vty thesse farlige dager. 

6 Jag hafuer på denne werld, 
ingen tilflycktt ytan Alenne till Gud, 
och then han mig beskierer, 
thenn iag hafuer kier Allena, 
hwem khan mig thet förmena, 
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Lycken kommer af himmelen ned, 
ther iag mig glädes wed, 
ther på iag håppes o herre kier 
mäden iag j  werlden ähr. 

- 329 	Mig gåå, huru Gud will, 
y denne nåderikes tid, 
iag nu till henne skall, 
hwad y dag ähr förborgatt 
hwem wett thett y morgon, 
Lycken ähr ey Altidh blidh, 
hon wender Sig Altid, 
thett må hwar man bekiende, 
och Siunge denne wisze till åhnde. 

fines 

14. 

330 Hiertelige iag mig frögder den sköne Somers tid, 	1 
All meniskors blod förnyes, ty May stor wellust gifuer 
Låricken och herligt Siunger, med sitt liufiige skall, 
Lustelig Alla fåglar Sjunger ther till frw nactegalL 

Ty Giöcken med Sitt gallande giör Lustig Alle, Mhan, 	2 
om aftonen gå att Spatsere vty den gröne äng, 
Spatzere till kalde brunnar, pläga mahn vt y denne tid, 
All werlden hafuer Lust och glädje, Att resse hwart man wyll. 

Thett grönskas vt y the skoger thee trå blomstras och Så, 3 
skiöne roszer wexer y thee änger, både Store och Små, 
En örtt wexst y wår gårde hetter förgiett ey min, 
hwem den Edele örtt weil acktar, gifs honom gått ögneskien. 
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4 Den örtt in Lenger ju kierer mig Altid warett har, 	331 
hwem khan mig thet förmene, hon wex då åpenbar, 
Jag hafuer fulwel förnumett hwad denne örtt förnaåå, 
hwad hon hafuer att betyde iag ey khan Säie vtaf. 

5 Om Aftonen y den dågge, the Jungfrwr gå vt att beszee, 
hwar de sköne blomster bekome, och y deres hiertte Lee, 
ther af skiöne krantzer att giöre, att skiencke deres gode wen, 
han blifuer her intet förmälder du törfst ey fråga hwem 

6 	Der före priszer iag den Suenen, han ähr och lofuet werdt, 
Som ofta bårttager bekiömmer Som vt y hiertatt ähr, 
den tid wyll iag ful kåmme med glädje och myckien roo, 
Gud wyll mig ther till hielpe, nehr iag honom ther om tror 

Finis 

15. 

1 	Vnderlig ästu (wer) werldzens Swick, 	 332 
ther öfuer Så må iag klaga, 
du hafuer mig giördt Så stortt ett Sweck, 
ther till Så långe dager, 
du skilde mig ifrå min Wenn Så god 
then iag will helst hosz wahra, 
Gud wett thet war mig storlige emott, 
iag skulle den wennen vmbähre. 

2 	Klage må iag, både dag och natt, 
och wett mig ingen hugswale, 
Ty iag [ähr] skildh från' min wen Så god, 
then iag wille helst hosz wahra, 
Ty giörs mig tiden ganska lång, 
iag khan thet weil förnime, 
han har mitt hiertta lagdt twång 
min hugh och Så mitt Sinne. 

1  Hdskr. Fran. 
3 



38 	1500- om 1600-TALENS VISBÖCKER. 

Måtte iag leue y femtusen 
och hwar en dag tu glädie, 
En sliken wen iag Aldrig får 
för ähn han komer sielf tilstedhe, 
den ähr ickie y werlden till, 
hwarcken mahn heller quinna, 
den iag mina tancker före Säja will, 
heller hwad mig kommer y Sinnett. 

333 	Nu wyll iag lefua med tålcket håp, 
iag acktar min wen brått finna, 
Herre Gud måtte iag den glädjen få, 
thett ähr Stadigt y mitt Sinnne, 
mine kinder ähr blecke min mund och Såå, 
iag khan thett ickie dölia, 
Herre Gud som Alting hafuer y wåld, 
wyll iag myn kierest befalla. 

Finis 

Anno 1599, then 15 October 
Karin 
Kyle 

Då man skref 1599 åhr 
skrefs thesse tre wiszer på Råbeckz gård 
til wilie Jungfrw Malin Bonde 
Gud bewar henne ifrå thet onde 
bannda ickie skrifuaren önsker han 
Som (har) hafuer skrefuet thet beste han khan. 

16. 
341 
	 1 

Mett hierta ähr ifrån all glädie wentt, 
Enn lönligh sårgh ähr migh tilsentt, 
huru will thet migh nu lyckas, 
effter all min begär, 
forgäffues ähr, 
platt vthe åhre alle mine tilfelle. 

38 

3 
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Allestädes thedh lustighe sk'empt och taalll, 
ähr migh nu kommitt till eett stortt quai], 
huru will thet migh nu lyckas, 
thet haffuer altt waritt, 
och ähr framfaritt, 
then frögden migh nu borth ryckes. 

3 
Rett hierteligh iagh beder tigh, 
att tu thet wille tilseya migh 
att iagh ey warder Vthskutin, 
wår kunskaps pacht, 
haff tu vthi achtt, 
så bliffuer iagh aldrigh vthslutin. 

4 
Ja tigh till all benäghenheett, 
ähr iagh medh all tiänest beredt, 
och tigh till att tiänna, 
att finnas öffuerbödigh 
och aldrigh nödigh, 
och tigh lör Andra alle. 

5 
Nu haffuer then tydh waritt migh så långh, 
och giortt mett hierta wehll åffta bångh, 
sädhan iagh senast mäd tigh taalte, 
then skilsmesze Suår, 
förkårtar migh eett åhr, 
sädhan iagh tigh Gudh befalte. 

6. 
Tach tu min Vtans för troghne wenn 
till migh försee tigh thet samma igen, 
mehra måå iagh icke skrifwa, 
vthan önsker tigh weehll 
till liff och siell, 	• 
i Eenslighheett måste iagh bliffua. 

1  Hdskr. täall. 

342 
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7. 
Så sender iagh tigh till all wehlferdh, 
eett Vta som ähr aff eett Sårgasuerdh, 
mångha reesor igenom stungitt, 
betrachta alla tydher, 
huru mett 	ta thet lider, 
som för tin skull åhr så tungett. 

FINIS 

17. 
344 	 1 

Jagh stodh migh vp En Mårgon 
vppå så lönligh En stadh, 
iagh hörde så önkeligh klaga 
En stått Jungfru hon Badh 
sin hiertans kere wån 
han wille Jfrån henne fare 
och Aldrigh kåma igän 

2 
Hon sporde honom till medh guide 
så önkeligh war hennes lååt, 
om dee skulle saman bliffua 
heller ändeligh skilias åått 
dett wille hon nödigt see 
dy badh hon honom så giärne 
att dätt skulle Jcke skee 

3 
Hon drogh honom dett till mines 
som han hade till henne sagt, 
betänka dett J sitt sine 
han skulle där på giffua acht, 
hon wille dett haffua fast 
ty han hade henne trolåffuadt 
och bliffua för vthan last. 
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4 
Huar är nu den store kiärlek 

	
345 

J sade migh till medh tro, 
iagh mente J hade varet ärligh 
J woro min största roo 
nu willen J suicka migh 
men den, går Aldrigh Aff min hugh 
dätt goda iagh haffuer vndt eder. 

5 
Min wärldh månde sigh så ställa 
att iagh skall hädan fly, 
och öffuer giffua medh alle 
både landh och by, 
långt tall giörs migh stort quall 
J faren nu wäll min skiöne Jungfru 
her medh lyckta wy wårt tall 

6 
Huadh går Eder dågh till mena 
alt medan J hasten så 
och late migh bliffua allene 
all sårgh migh kåmer vppå, 
iagh beder Eder bliffuer her 
dett wett gudh fader J himellrik 
iagh har Eder J hiertatt kiär. 

7 
Min hiertans kiere gode wän 
dett kan dågh intett så skee 
om iagh här länge bliffuer 
då haffue J sårgh och wee 
ner wy skulle skiljas ått 	 346 
iagh haffuer Edert godz förskingratt 
så haffue J sårgh och grått 
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8 
Skall dett så Endeligh warra, 
att J skulle draga aff landh 
då will iagh medh Eder Fara 
Ehuru migh går J handh 
Jlla äller 1  wäll 
om J migh dett förneke 
giöre J migh stort oskii112  

9 
Tänker på min hiertans kiäre 
om dett så ginge till 
dett woro En stor oära 
att bruka så fåfängt spell, 
dett oss kåme båda till skam 
om wy skulle så åttfylias 
wy slupe Rätt aldrigh fram 

10 
Dett fålk skulle oss så quälia 
(wir kåme) och göre oss mycken bångh 
skulle man sin ära så sälia 
dett woro En hiertans tuångh 
min kiäre har dett fördragh 
både Eder och alt edert slächte 
woro dett ett skade tagh 

347 	 11 
Skoner Edert gode Rychte 
dett Eder bör hålla kiärt 
skamen skall man altidh fruchta 
dy dett är äran wärdt 
Räker migh Eder huitta handh 
wir måste nu åt skiljas 
gudh löse Eder sårgebandh 

Hdskr. aller. 
2  Hdskr. oskall. 
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12 
Mångh stycke J giffuen förre 
som iagh icke giärna höra will 
min ära har iagh altidh wachtat 
dett skulle J sielff warra wittne till 
later migh då hoss eder bliffua 
och så aff landett fylia 

löse J all min guida 

13 
J törffue i dett Jke åstunda 
min kiäre iagh tuifflar der vpå 
att dett kan ingalunda 
Effter Eder %vilje gåå 
iagh beder Eder anatt sin 
wy måste nu her åtskilias 
Räk migh handen din 

14 
är dett den tro och kiärlek 
J haffue migh tillsagt 
att ingen skulle oss åttskilia 
vthan döden medh sin macht 
wee migh den tidh och stund 
iagh skulle så bliffua bedragen 
vthaff eder falska mun 

15 
Later aff Eder ynkeligh 2  klaga 
medh hiertans sorgh och gråt 
tårker aff Eder tårar 
J få Eder En bätter lått 
dett kan så litett 3  förslå 
den är wäll J denne stadh 
der lösa kan all eder åtrå 

1 ffu ändradt från något annat. 
2 	ändradt från ö eller tvärtom. 
3  tett ändradt från något annat. 

350 
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16 
wee migh den stundh och time 
dett J bliffue migh så kiär 
nu kan iagh wäll förnima 
och see Ehuem J är 
iagh kune dett Ej före troo 
den leffuer jcke J wärlden till 
mitt hierta kan kåmma J Roo 

17 
Wille döden sigh skynda 
och nu allt medh En hast 
och skilie migh wedh denne nöden 

351 	som migh quälier så fast 
iagh beder eder vthan falsk 
att J wille medh Eder bruna brandh 
skilie mitt huffwdh J från min halls 

18 
Willen J öffuer wägal 
Eder brist så wäll som min, 
då måtte Eder icke så tuinga 
wår åttskilnadh på dätta sin, 
medhen J vthan all skäll, 
så talla och begiära 
her medh J fare wäll 

19 
thetta och anad mera 
som långt wåro att talla om, 
war der för handlatt och tallett 
v1.115> den samme stundh 
ther medh dee skildes ått 
han Redh hårt medh sårgen 
och hon stodh Jgän medh grått 

Hdskr. wåga. 
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20 
thetta är dett iagh menar, 
och wäll besina kan, 
att kiärleken medh sine grenar 
förderffuar både quina och man, 
han i är En giäst så hädsk 
medh dett första då är han sött 
på Endelyckten är han bedsk 

21 
När han begyner är han ingen, 
dett kan huar man wäll see, 
men när han begyner tuinga, 
giör han både sårgh och wee, 
dett är hans högsta dygh 
så mången ärligh meniskia 
kåmmer han på skam och blygdh 

Fenis 

18. 

En 2  anan wisa 
1 

Her Esbiörn tienar vthy Kongens gårdh 
allt J så mången godh dagh, 
och tiente han så (han så) lenge 
att kongen honom förläningh gaff 

så långes honom till sin kiärest 

2 
Der tiente han så lenge 
att kongen honom gårdar gaff 
så feste han stållten Elin 
dett skiöneste Rosenbladh 

så långes honom till sin kiärest 

1  Hdskr. snarast hon. 
2  Hdskr. kanske snarast E. 

352 
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353 	 3 
De woro icke lenger saman 
än högst weker niee 
så gick dett honom så Jnerligh J dröm 
han skulle En pelegrim bliffue 

sålhtsk 
4 

orlåff och wenskap då bedes iagh 
aff Eder min hiertans kiäre 
dett går migh nu så Jnerligh J dröm 
iagh skall En pelegrim att bliffue 

slhtsk 
5 

orlåff och wänskap giffuer iagh 
eder mini h kiäre herre 
skulle J En pelegrim bliffua 
J äre icke man des wäre 

slhtsk 
6 

thett war om En heligh söndagh 
att mesan war godh att höra, 
her Esbiörn latter sine wäner biude 
En wälfärdh wille han giöra 

sålhtsk 
7 

354 	Mesan hon bleff sungen 
och så then långe läst, 
her Esbiörn gånger aff kyrkan vth 
och lyffter sin kiäreste till häst 

sålhtsk 
8 

Alt som de Rede ått wägen fram 
alt medh så mycken allmoge, 
aldrigh kåm her Esbiörns handh 
Jfrån Fru Elines sadell boge 

så lenges h tsk 
Hdskr. nin. 
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9 
Laten eder min kiäre herre wara sagdt 
att iagh bär för Eder harm 
thett må iagh vthy saningh bekiäna 
att iagh är medh edert barn 

slhtsk 
10 

J säyen för migh att J åren medh mitt barn 
dett wett ,gudh Aklrabäst, 
iagh drager aldrigh så lången ledh 
iagh tänker på Eder mest, 

slhtsk 
11 

nu tager her Esbiörn sin Affskedh 
och sade sigh willa Jgän kåmma Jnan månader må 
han war bårta J femtan åår 	 355 
Fru Elin honom icke sågh 

slhtsk 
12 

Bårta war her Esbiörn wäll vthy femtan åår 
så bleff han gripin till fånge, 
hade han hoss sin kiäreste bleffuett 
så hade honom icke så gångett 

slhtsk 
13 

doch måtte han bära skräpan på sin bak 
pickstaffen J sine hende, 
så går han J sitt fädernes landh 
så att Jngen man honom kiånde, 

sålhtsk 
14 

thett war härren Esbiörn 
gånger J sin Broders gårdh, 
vthe står hans Broder 
han war wäll suepter vthy mårdh 

så lenges honom till sin kiäreste 
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15 
stå J her min kiäre Broder 
och sueepte äre J vthy skin 
willen J låna migh huss J natt 
her Esbiörn kiäre broderen din 

slhtsk 
16 

356 	ther till suarade hans Broder 
och honom låpe tårar öffuer kindh, 
så giärna iagh thett giöra will 
hiertans kiäre Broder min 

slhtsk 
17 

Her Esbiörn och hans Broder 
de sutte öffuer brede bordh, 
de begynte till att snaka 
så mångt Ett skiämptes ordh, 

slhtsk 
18 

Jagh Frågar Eder till dett sista, 
som iagh skune fråga Eder först, 
huru må stålten fru Elin lile 
heller är hon mane fäst, 

slhtsk 
19 

Fru Elin lile sitter vpå wisby huss 
allt medh så mycken ära, 
thett (wil) iagh tigh för saningh säya will 
hon är din hiertans kiäre 

slhtsk 
20 

Gladh tåå måå tu nu warra 
att tu Å lenge skulle leffua 
hemma haffuer tu En dåtter så skiön 
hon skall nu snart mane giffuas 

slhtsk 
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21 
Han tager skräpan på sin bak, 	 357 
pikstaffuen vthy sine hender, 
så gånger han till wisby huss 
fru Elin honom intet kiände 

shltsk 
22 

thett war herren Esbiörn 
går vthy sin Egen gårdh, 
vthe står Fru Elin lile 
hon var wäll suept J mårdh 

slhtsk 
23 

Fram träder Heren Esbiörn 
han talla - till Fru Elin aff hiertans hugh, 
willen J låna En pelegrim huss 
han är så Jlla sjuk 

slhtsk 
24 

Hören J Frugen Elin 
J äre så dygdefull 
willen J latta En batstuffu Ella 
att för her Esbiörns skull 

slhtsk 

25 
Fram stiger Jungfru Jngeborgh 
hon klapar sin moder på kin, 
wist är thenne pellegrim 
her Esbiörn kiär faderen min 

slhtsk 
26 

Thett war Frugen Elin 
hon slogh sin dåtter wedh kin 
huar den pellegrim du får see 
så kallar du fader din 

slhtsk 

• 



so bo 	1500- OCH 1600-TALENS VlSBÖCKEIL 

358 	 97 
Han lade skräpan aff sin bak 
pikstaffuen aff sine hender, 
dett gånge migh nu som herren gudh will 
iagh kan migh nu icke dölia länger 

slhtsk 
27 

Thett war Herren Esbjörn 
han togh Fru Elin (J fagn) vtliy sin fampn 
gudh skee låff och ära 
som löser all sårge bandh 

så lenges honom till s k 
28 

Suarade Frugen Elin 
och henne Ran tårar vppå kinn 
J åren wist her Esbiörn 
kiäre herren min 

slhtsk 
29 

The woro till saman J femtan år 
de leffde medh glädje och Roo 
så gifte de Jngebår sin dåtter 
de goffue henne gulldh och Jordh 
så lenges honom till sin kiäreste 

Fenis Ende 
gudh oss sin nade sende 

19. 
359 	 En anan wisa 

12  
Här Pädar Bor sig wte med ådh, 
Han åtte döttrar Mm, 
Adelin hette den yngsta, 
och hon var skönaste af dem, 

Ty hon bär Sörgen för hunom. 
1  Hdskr. snarast fagmpn. 
2  Strofsiffrorna äro i hdskr. placerade i vänstra marginalen. 
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2 
Här Nichlas tjänar i Konungenss gardh, 
han ähr en Ridderss Man, 
fäste han stålten Adelin, 
den sköne lilie wan, 

Ty hon bär sårgen för honom. 

3 
Dett Sporde och den gamblj Grefve, 
han bodde sig vnder ödh, 
Att then Bolde Här Nichlas 
hade fäst then wäna Möö. 

ty hon bär Sorgen för honom 

4 
Dett war och den gamble Grefve, 
beder sala Hästen sin, 
iag skall rida till Konungen, 
han ähr kiäre syster Sonen min, 

T. II. B. S. F. H. 
5 

Den gamble Grefve kom ridande i Konungenss gårdh 
gåår in för Konungen att står 
Här Nils hafver fäst den stålte Jungfru, 
där all min hugh till var 

T. H. B. S. F. H. 
6 	 360 

Haffuer han fäst den stålt Jungfru 
der all Eder hugh till war 
will gudh dett iagh leffua må 
han skall henne aldrigh få 

thbsfh 
7 

Kåningen later Ett vthbudh giöra 
han later thett giöra så stränge 
thett war alt för her Nilses skull giordt 
han skulle icke töffua för lenge 

thbsfh 
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8 
Jagh hade achtatt mitt brölop giöra 
och leffwa J glädje och Roo, 
och warra hoss eder min hiertans kiäre 
medh eder både byga och boo. 

thbsfh 
9 

Hören J stålt Adelin 
wille J migh Jungfru bida, 
iagh will kåma snart igän 
om gudh will vncla migh liffue, 

thbsfh 
10 

Jagli will Eder Jungfru bida 
dett seger iagh Eder försan 
om J icke kåme aff lidingen hem 
iagh låffuar migh aldrigh man 

thbsfh 
11 

Höre J her Nils then bålle 
iagh will eder bida möö, 
kåme J icke aff lidingen hem 
den sårgh tuingar migh till dödh 

ty bär hon sårgen för honom 

361 
	 12 

Thett war och den gamble greffue 
beder han sadla sine hester 
än skall iagh vthy denne dagh 
her peder hemme geste 

thbsfh 
13 

Den greffuen kåmer Ridandes 
vthy her peders gårdh 
vthe står her peder 
han war wäll suept vthy mårdh 

thbsfh 
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14 

J stå her heren pedar 
J åren wäll suept J skin 
J giffuen migh ställt adelin 
till ale käraste min 

thbsfh 
15 

Höre J gamble greffue 
huadh iagh eder suara will, 
kåmmer Her Nilss aff Lidinge hem, 
hon hörer honom till 

t. h. b. S. f. h. 
16 

Jagh ähr nu så gammal!, mig lyster ej begära 
en annarss fästenriöö, 
thed må iag ider säya wppå min San, 
thed här Nilss han ähr dödh, 

t. h. b. S. f. h. 

17 
Thed war Herren Peder, 
han svarade honom så brått, 
iag skall med min dotter tala, 
för än iag gifver henne bortt, 

t. h b. S. f. h. 

18 
Mitt Vpå Midie gärde, 
tär Axlade han sin skin, 
så går han i frustugan in 
till käre dotter Sin, 

t. h. b. S. f, h. 
19 	 362 

Thed war Härren Pädar, 
han in igönom dören stegh, 
wpstog stålten Adelin, 
hon Emott honom Negh, 

t. h. b. S. f. h. 
4 
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20 
Höre du ståltt Adelin, 
Her Nilss han är nu dödh 
Jag will gifva tigh then gamble Grefve, 
tu skall blifua honom Fästemöö 

t. h. b. S. f. h. 
21 

Thed war hennass tärna, 
hon var så snartt till att svara, 
i gifve min Jungfru ingen annan Man 
Vtan then henne siälff behagar, 

t. h. b. S. f. h. 
22 

Tu tigh stilla Elin tienste Möö 
och i skulle tiga både. 
i kunne inthe bätre svara, 
tärföre skulle i in[t]he råda, 

t h 
23 

Thed war Härren Pädar, 
han går så wredh till Bordh, 
så gaf han sin dotter bortt, 
förutan hennes Egitt Jaa Ordh, 

t. h. b. S. f. h. 
24 

Drucke dee theras bröllop, 
uthi fulle dagar fäm, 
the fruchtade alt för then wnge Her Nilss, 
att han skulle komma hem, 

ty b. h. S. f. h. 

363 	 25 
All den långe Sommer dagh, 
the skenckte både Miödh och win, 
alt satt stålten Adelin, 
och henne Rann tårar wpå kin, 

t. h. b. S. f. h. 
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26 

Ståltt Adelin sitter på Bruder Benck, 
hon suckar af hjärtat såå Svåra, 
gifve Gudh fader i himmelrik, 
thed iag i Jorden wore, 

t. h. b. S. f. h. 

27 
Togee dec den vnga Brudh 
de satte henne på högen hest, 
thett war vnga dråningen 
hon Redh Bruden näst 

thbsfh 
28 

Förde dec den vnga Brudh 
vthaff her peders gårdh, 
Effter Redh hennes kiäre Moder 
hon tröste henne medh orde 

thbsfh 
29 

Her Nils kåm Aff lidingen hem 
han hade warett sin herre hulldh 
dett wiste wäll vnge kongen 
hans hierta war sårge fullt 

thbsfh 
30 

Jagh haffuer warett J lidingen 
och vunett pris och ära, 
bort haffue J giffuelt min festemöö 
min Roo och all min glädje 

thbsfh 
31 

Jagh haffuer warett J lidingen 
och warett eder huldh och troo 
bårt haffue J giffuett min festemöö 
min gläde och högsta Roo 

t hbsfh 
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32 
Hörer tu her Nils 
tu sörgh icke för then, 
iagh will giffua tigh låten kierstin 
hon är skiönare än stållt Acielins fem 

thbsfh 
33 

Thett måtte han 1  vnge her nils giöra 
alt medh sin herres Rådhee, 
feste han liten Kierstin 
förän han Redh tedan aff gårde 

thbsfh 
34 

Thett war bålde her nils 
han Rådes wedh suener sin, 
än skall iagh bede fru Adelin 
före migh brude[n] hem 

ty bärhsfh 
35 

Thett war bålde her Nills 
han beder 2  sadle sin häste 
än skall iagh J Affton 
den gamble greffuen geste 

thbsfh 
36 

Thett war her Nils then bålle 
han Rider vthy greffuens gårdh, 
vthe står gamble greffuen 
han war wäll suept J mårdh 

thbsfh 
37 

J waren wäll kåmen her nills 
J waren wälkåmen till min, 
luster Eder den Brune miödh 
äller thett klara win 

thbsfh 
1  Ändradt från her. 
2  Ändradt från något annat, ovisst hvad. 
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38 
Jagh will Jke haffua then Brune Miödh 
Ey heller dett klara winn 
iagh will talla med stålt Adelin 
som för war kiäreste min 

thbsfh 
39 

Thett war och den gamble greffue 
han in J genom dören stegh 
vpstodh fru adelin 
hon Emot honom negh: 

t: h: b: s: f: h 
40 

Höre J stålt Adelin 
alle kiereste min 
haffue J dett före hört 
här Nills haffuer fest liten kierstin : 

t: h: b: s: f: h: 

41 
	

365 
Höre J Fru Adelin 
Alerkiäreste min 
ville J migh den tiensten giöra 

och föra hem bruden min: 
t: h: b: s: f: h: 

42 
Alt stodh stålten Adelin 
hon torde siälff intett suara 
Jamen suara den gamble greffue 
och dett skall giärna wara: 

t: h: b: s: f: h: 
43 

Jnlade hon vthy Ett skrin 
både guldh och Edle gåffuer, 
Jngen den fru till brölopett kåm 
gaff Bruden sådana gåffuer : 

t: h: b: s: f: h: 



58 	1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 	 58 

44 
Jngen dän fru till brölopett kåm 
månde Bruden så för ära 
hon gaff henne den bålle her Nills 
som hon will nödigt vmbära : 

t: h: b: s: f: h : 
45 

Her nills han går vpå gåluedh 
han skenchte thett klara winn 
stålt Adelin sitter hoss bruden 
och fäller tårar på km: 

t: h: bar: s: f: h 
46 

vp stodh vnge kongen 
han Rächte handh J från sigh 
J kåmen hitt stålt Adelin 
J skulle dansa medh migh 

thbsfh 
47 

Så lustigt wille iagh dansa 
och giärna för eder (för Eder) quäda 
men sårgin haffuer mitt hierta kråsadh 
iagh kan migh Aldrigh glädee : 

t: h: b: s: f: h: 
48 

Så giärna wille iagh dansa' 
wedh eder huitta handh 
men sårgen haffuer mitt hierta kråsadh 
gudh löse wäll min tuångh 

thbsfh 
49 

Hören J stålt Adelin 
J sörgen Jke för ty 
iagh haffuer eder giffuett den gamble greffue 

366 	 han är 2  bätter än her Nils tre 
t h b sårgen för honom 

1  Ändradt, osäkert huru. 
2  Kustod: han er. S. 366 börjar emellertid med att upprepa gamble 

greffue han är. 



59 	 DROTTNING SOFIAS VISBOK. 	 59 

50 
J haffue giffuett migh den gamble greffue 
han åger både slått och landh, 
så kiär haffuer iagh den bålle her nils 
Rätt aldrigh aldrigh förgiätter iagh honom 

t h b: s: f: h 

51 
Thett lider så Fast ått Affton 
de skulle gå till senge 
her nills och ståltte Adelin 
de begynte på ett tall så lenge 

thbsfh 
52 

Thett war bålle her Nils 
han tager stållt Adelin J fampn, 
förlåtte Eder gudh min hiertans kiäre 
J toge Er En anan man 

thbsfh 
53 

Min Egen Fader gaff migh bortt 
J wreden månde han thett giöra 
då gick gläden aff mitt bryst 
hon kåmer ther Aldrig!' mera. 

thbsfh 
54 

Höre J bålle her nils 
huadh iagh Eder seger 
iagh will lega beges wår sårgh till saman 
och draga den så lenge iagh leffuer 

thbsfh 
55 

Wth kåm då den tärna 
hon tallade medh stor hast, 
bruden sitter J brude sengh 
hon wänter Effter eder fast 

thbsfh 
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56 
Han togh stålt Adelin J sin fampn 
han kallade henne sitt wif 
En tidh fören minatt kåmer 
latter iagh för eder mitt liff 

thbs 
367 	 57 

Her nils bleff dödh J brude huss 
vpå brudens arm 
stålt Adelin bleffl dödh J fru stuffuu 
de fruger till sårgh och harm : 

t: h: b: s: f: h: 
58 

Arle wart thett om mårgon 
dett dager han bleff lins 
så hårde woro de thidene 
ther kåme för kåningens huss 

t: h: b: s: f: h: 
59 

Hårde kåme the tidene 
the kåme alt så bråt 
att her nils och stålten Adelin 
bleffue döde then same natt 

ty hon bår sårgen för honom 
Fenis Ende 
gudh oss sin nåde sende 

20. 
Ebbe han drömer En dröm om natt 
J sengen der han lågh 
arlle war dett om mårgonen 
han sade sin moder der åff 

för orätt och Jngen saningh då woge de honom 
1  Hdskr. bluff. 

60 
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2 	Migh Tychte alt som min stugv 
hon stod i ljusa luge 
ther bran inne mine Systrar tre 
och så min skiön Jungfruge, 

f. 0. 0. J. S. d. V. d. II. 

3 	Tu ligh och såff min käre Soon 
tu giff thed ingen gömme 
iag håller dett för en dårachtig Man, 
som achtar de löse drömmar. 

f. o. o. J. s. d. V. d. h. 

4 	Tu skaltt icke rida wtt i dagh, 	 368 
att beta hvarken Hiortt äller Hindh, 
och tw skalt blifva hemma i dag 
och tala med kiärasten din. 

f. o. o. J. s. d. V. d. h. 

5 	Thed war Ebbe Tykeson 
han rider i Rosen Lund, 
der Mötte honom hanss baneman, 
som Härre Gudh laste den stundh, 

f. o. o. J. s. d. V. d. h. 

6 	Hörer du Ebbe Tykeson, 
hui rider du så alena, 
huar ähr din Böök huar åhr din hundh, 
huar äre dine raske Hofswenne, 

f o. o. J. s. d. V. d. h. 

7 	Somblige de honom skute 
och somme honom stunge med Svärd, 
gud nåde dig Ebbe Tykeson, 
thed war tu aldrigh wårdh, 

f o. o. J. s. d. V. d. h. 
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Toge de Ebbe Tykeson, 	 8 
the lade honom på sadelboga, 
så sårgeligen löper then gångare gråå, 
igönom then Rosen skoge, 

fooJsdVdh 

369 	Vte står Ebbes Moder 	 9 
och ser hon där Vpå, 
huru gångaren löper i Stallen in, 
thär han plägar före ståå, 

f. o. o. J. s. 

Gudh Nåde then tigh åtte, 	 10 
gudh nåde den tig Vmbar 
gud nåde tig Ebbe Tykeson, 
så rasker en Hofman du war, 

f. o. o. J. s. d. V. d. h. 

Thett war Ebbes moder 	 11 
och henne Ran tårar på kinn 
så går hon J stene1  stugun 
för Ebbes fästemö Jnn 

foojsdvdh 

J sitten her alla fruger och Jungfrur 	 12 
iagh tallar till eder så brått, 
her år kåmett så Saligt ett lik 
thed huilar här quar i natt, 

f o. o. J. s. d. V. d. h. 

Svarade Ebbes Fästemöö, 	 13 
och henne föll tårar aff kindh, 
hvadan då är det salige lik, 
mädan dett orkar icke hem 

f. o. o. 

1  Ovisst. 
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14 	Svarade Ebbes Moder 
och henne ran tårar på kin, 
dett är Erik tykeson, 
kiåre Systersonen min 

f o. o. J. s. d. V. d. h. 

15 	Tage wy thed salige lik 
vy läggat i Mantelen Blåå, 
såå Päre V thed i bårestugan in, 
wy må ther vakafolck få 

o OJ 

16 	Somblige griffter grofve 
och sornblige waxliuss hemte 
och altt sitter Ebbess Fästemöö, 
hon effter sin fästman wånter, 

f o. o. J. s. d. V. d. h. 

17 	Dett war Ebbes Moder, 	 370 
hon lyffter wp huite lin, 
tu kom hitt Ebbes fästemö 
och kendz ved fästmännen din 

f. o. o. J. s. d. V. d. h. 

18 	Alle såtte de Fruger och Jungfruger, 
och them full tårar aff kin, 
förutan Ebbess fästemöö, 
hon dånar vell tusan sin, 

f o. o. J. s. d. V. d. h. 

19 	Arle war det om Morgonen, 
thed dagen han war liuss, 
t[r]y då wore de liken 
i Ebbe tykesons Huss 

fooisd 
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Dett Eena war Ebbe Tykeson, 	 20 
thed andra hanss Fästemöö, 
thed tridie war Ebbes Moder, 
hon månne aff Sårgen döö, 

för orätt och ingen sanning då voge de honom. 
Finis 

21. 
11  

Siuerdtt går sigh J stugun jnn, 
alt för sin moder att stånda 
och hurudan då war fader min 
som hesten torde ride vthan skamme 

J dagh Rider suenen till hoffue 

371 	 2 
Rätsinigh a tå hade tu Faderen 
then hesten wäll torde ride 
men tine systersöner the slogo honom Jhiäll 
och giorde migh thett till guide 

J dagh Rider suenen till hoffue 

3 
Haffue the eder dett till guide giordt, 
och migh till stort spått 
och dett skall bliffue så wide sport, 
att iagh skall hämpnas dett brått: 

J: d: r: s: t: h: 
4 

Hörer du siuerdit min kiäre son 
will du hämpnas din faders färdh, 
iagh will giffua tigh brynjan så godh 
der schall icke fäste på pill äller suärdh 

Jdrs 
1  Strofsiffrorna äro i hdskr. placerade i vänstra margen. 
1 Kustod: Rett. 
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5 
Jagh skall giffua digh hesten thenn, 
som är falen aff kiämpe stode, 
och iagh skall giffua digh suärdett thett 
som är härdt vthy kiämpe blode 

Jdrsth 

6 
J sju år haffuer hesten på stallett stått 
mine suäner the boro honom korn, 
och dett må iagh för saningh sea 
han kåm aldrigh på gröne Jordh 

Jdrsth 
7 

Siuerdt går sigh J stallett Jn 
allt till den hesten skiöna 
och du skallt bära migh J dagh 
Jgenom den lunden så grönne ' 

Jdrsth 
8 

Siuerdt leder hesten Aff stallett vth 
aff Röde gull war hans grime 
hans ögon de skine som dags stierner tuå 
och Elden Rök aff hans miler 

Jdrst 
9 	 372 

Siuerdt leger sadell på hesten 
dän han giordede till medh willie 
så mången man der vndrade på 
att hesten brast Jke sönder J medie 

JdRsth 
10 

Sivardt stiger på hesten 
den höffueske och den smärtte 
dett war sivardz kiäre moder 
hon fick så ondt J sitt hierte 

JdRsth 



66 
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11 
J rare nu wäll min k moder 
J wachte så wäll wårt lande, 
så smuk då haffue J sonen födt 
han Redes för Jnngen mane. 

JdRsth 
12 

J fåre nu wäll k moder min 
J wachte så wäl wårtt Rike, 
så Rätt sinigh haffue J sonen födt 
han skall Jngen suensk hciffman 1  suika 

Jdrsth 
13 

Sivardt han huger på hästen medh spåre 
thett spåren står J blodhe, 
han slår och sine förgylte flanker 
de skine öffuer alle gröne skoger 

JdRs 
14 

Dett war then vnge sivardt 
han Rider i gröne Lundh, 
dett war och hans morbroder 
han sågh honom J sama stundh, 

JdRsth 
15 

J skiölien wp 2  wåre kapar 
och så wår silffuer stop, 
her kåmer den vnge sivardt 
han är En håffman så godh 

JdRsth 
16 

J sitten her alle mine håmen 
J gören huar man gådt 
her kåmer sivardt min syster son 
han will Ey lida spådt 

JdRsth 
Hdskr. haffman. 

2  Hdskr. kanske vPp. 

66 
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17 	 373 
J waren wälkåmen sivardt 
kiäre syster sonen min 
gå J Eder J stugun Jn 
iagh will giffue eder både miödh och win 

JdRsth 

18 
Jagh pasar Ey på thett klare win 
och Ey den södte miödh 
med iagh söker Effter mine syster söner sju 
iagh will hempnas min faders dödh 

JdRsth 

19 
thett war vnge •sivardt 
han går J stugun Jn 
thett war och the bröder sju 
de finge Ett anatt sin 

JdRsth 

20 
haffue J slagett min fader Jhiell 
och giordt mig så hårdt Emott, 
och thett will iagh eder för saning seya 
J skulle döö för min fott 

JdRsth 

21 
Sivardt Rycker vth sitt gode suärdh 
dett skin som solen Rödh 
och så wogh han de bröder siu 
att bloden löper dem till dödh 

J dagh Rider suenen till hoffua 

Fenis 
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22. 

374 	 En ätten wisa 

Leyonett löper vthy lunden, 	 1 
så wäll kröker dett sin hals 
J Ride bårtt her peder palneson 
J Leke [er] medh migh så falskt 

så frögdar hon migh then sköna 

J Ride bårtt her peder palneson 
och till Eder fästemöö 
är Eder öde att kåmme Jgen 
wy fines wäll söder vnder öö 

sfhmds 

De hade hans festemöö både vth och Jn 	3 
och än hade hon des wåre 
hade iagh En så fultro wän 
de buden wille bäre till mi[n] herre 

sfhmds 

Han suartnade J sine ögon 
alt som denn suarte Jord 
dett giffue gudb. fader J himelrik 
du hade Jke tallat ett ord 

s f h 

Thett war her peder palneson 
han springer på gångaren grå 
så Redh han samme dagh 

han wäjer huarken beker heler åå 

När som han kåm J grönelundh 
han hörde de klåker Ringe 
dett giffue gudh fader J himelrik 
mitt hierta måtte sönder Rimna 

s f h In d s. 



69 	 DROTTNING SOFIAS VISBOK. 	 69 

7 De Raske håffmen de hölle hans h,est 	 375 
vthy så litten stundh 
och så gaff han sin Ande vp 
vthy den grönelundh 

sfhmds 

8 Otak haffuer du store kierlek 
tu war alt för stark 
Jungfrun hon bleff dödh J höge låfft 
och suänen J den wilende mark 

9 Her peder lade de nordan den kYrke 
och sundan lade de henne 
der grode En Ross öffuer beges deres mun 
de goffuo kiärleken till kiäna 

så frögdar hon migh den sköne 

Amen 

23. 
En anan wise 

1 	Thett war biskop waldemars 1  söner 
de woro tuå Rosen blomer 
och de droge sigh. till Danemark 
der wone de seger och forne 

så vune de sin fader aff sine boer'  

2 Och the ginge sigh till siöge strandh 
der skepen lågo för landh 
så togo de sigh en fiskare bått 
och fiskare wille the wara 

såwdsfasb 

1  ficiskr. waldemart. 
5 
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376 	 Och de stige sigh J båtten Jo 
ther byte the om sine kläder 
så droge de sigh till danemark 
för fiskare wille the ther wara 

swdsfasb 

The toge skräpan vppå sin bak 
pikstaffuen vthy therres hender 
så gå the sigh J staden Jn 
och ingen man them kiäner 

så wone the sf a sb 

The ginge sigh J staden Jn 
för danske kåning att stånde 
herre J låffue oss J dagh 
at fiska för Edert landhe 

swdsfasb 

Thett suarade danske dråningen 
så wäldigh öffuer sitt Ricke 
Aldrigh sågh iagh tuå fiskare 
att warre kongh walemar så like 

swdsfasb 

Och hören J danska dråningh 
J tören oss intet så häda 
wy åre tuå 2  fatige fiskare söner 
thett synes wäll på wårra kläder 

så wonedsfasb 

Thett war alt om En heligh torsdagh 
kåningen Rider vth till att betta 
och the toge sigh ett skafftaffuell aff guldh 
de satte sigh neder till att leka 

såwdsfaffsb 

Hdskr. sa. 
2  Före detta ord en öfverstruken felskrifning. 

70 

3 
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9 Thett sågh den danske portenär 	 377 
han war dem inte huldh 
Aldrigh sågh iagh tuå fiskare söner 
att leka skafftauell vthaff guldh 

swdsfasb 

10 Thett är Jke dett Röde gull 
för ty digh tyckes så 
thett är den klare klåkemallm 
och sollen skin ther vppå 

såvdsfvsb 

11 Och the ginge sigh till näste by 
the toge Jernstänger till låne 
så brutte the den starke mur 
som lenge hade stått J skåne 

svdsfvsb 

12 Och sittie J her kiär fader vår 
och årke J någet att gånge 
ney iagh haffuer her suttit J femton år 
och vthy de wintrar så långe 

svdsfvsb 

13 Och the toge honom på sin bak 
the bära honom ett gått skede 
the boro honom någre miler vägh 
förän them lyster att huila 

sv dsfvsb 

14 Och når the kåmme J Rosen lundh 
der hörde the heste gny 
J sätte migh neder mine kiäre barn 
J löpen både måsar och dy 

svdsfvsb 
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Och thett skall aldrigh Någon spiäial 	15 
till landett 2  at wy skole Rymma 
och hälst Jfrån wår fader kiär 
Så lenge wy orka att standa, 

så won The sin .fader wth aff sine boie 

378 	 Och thett war Byskop waldemars söner 	16 
The skotho sin sneka jfrån Land, " 
och ther kom danske konungens homän 
the Rasta synna hästar på strandh 

Så wone T. S. F 

Och wy [ha] här waritt J danmark J åhr, 	17 
och löst wår Fader aff kujda, 
och wela J någott midh osz Tala, 
så må J hitt till osz Ryda: 

Så W T S: F: 

Och wy ha här waritt J danmark J åhr, 	18 
och Löst wår fader af wånde, 
wy drage nu hem Till Suerige Jgen 
the kommer osz wäll till stånda 

Så wonne The sin Fader wth aff sin böjer 
AS 

389 	 24. 
En Andeligh wisa vnder den ton4  
Jagh takar tigh 

1 6  

Jagh takar tigh kiäre herre, 
att tu haffuer migh beuaratt 
vthy thenne her natenes fara 
der me iagh lågh så hardt 

i Kontamination af spöria och säja? 
2  Hdskr. lamdett. 
3  Efter A följa några prickar och streck, liknande skiljetecken. 

Hdskr. mycket oläslig. 
5  Strofsiffrorna äro i hdskr. placerade i vänstra marginalen. 



78 	 DROTTNING SOFIAS VISBOK. 	 73 

medh mörkerett vmfången 
ther till vthy stoor nödh 
ther Jfrån är iagh vthgången 
och fry Jfrån Euigh dödh. 

2 
Herre iagh will tigh taken giörra 

tu min herre gudh 
tu willt och giärna hörra 
at på Jorden kunne hållas tin Budh 
therföre iagh tigh nu beder, 
lätt ske nu willian tin 
ledh migh J tine seder 
och bryt ondh willian 

3 
Att iagh doch Jke bortuiker 
din helige ordh slätt Jfrån 
och dieffuelen migh besuiker 
att iagh då Wildh måtte gåå 
behållt migh för tin äre 
ther om beder iagh storligen tigh 
för dieffuelens list och läre 
så offta han frester migh. 

4 
En Rett troo tu migh giffuer 
på tin Ende son Jesum Christ 
then stundh iagh är J liffue 
min syndh förlått migh wist, 

gudh tu Ey försaker 
huadh du haffuer låffuadh fast 
att tu mine synder bort tager 
och friear migh Jfrån hennes last. 
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5 
Ett Rett håpp tu migh skänker 
för tu Rätt sanh ett äst, 
vthy kiärlek migh belänke 
till then som mott migh gör wärst, 
att iagh aff dygdh måtte skine 
begiäre Ey åren min, 
Elske then aff all min sine 
alt Effter godh willian tinn 

392 	 6 
Tytt ordh latt migh Jbland alle 
bekiäne aff hugh och' acht, 
och migh Ey från tigh wände 
Ey fruchta-wåldh äller macht 
huadh migh kan snarlige affuende 
Jfrån tin sanhett klar 
men migh på sidste Ende 
hjälpa vthy tin Englleskar 

7 
Latt migh denne dagh FulEnde 
att låffue titt nambn så fynn 
och migh Ey från tigh wende 
på ytersta Ende min 
beuara wårt liff och leffnadh 
och Fruchten J thette landh, 
huadh tul migh haffuer giffuett 
befaler iagh J tin handh 

8 
Herre Christ iagh will tigh prisa 
for tine wällgiärninger all, 
som tu J Roo och lise 
migh haffuer giffwett och skall, 

1  1 handskriften upprepadt. 
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titt nampn så will iagh prisa 
för tu allene äst godh 
migh medh tin lekammen spise 
och skenck migh medh titt blodh 

9 
0 herre gudh öffuer alle 
böör tigh både låff och priss 
Jnnerligh wy tigh på kalle 
tin gunst tu oss beuiss 
att wy vthy Fredh måtte leffua 
tin nådhe giff och ther till 
medh trognes skyldh oss wäpne 
för satans listige pill 

10. 
Loff priss tak heder och ära, 
ware tigh gudh Fader båldh 
och Jesum Christ wår herre 
för sin wälgierninger margefåldh 
aff hiertatt J samme måtte 
wy låffue then helige Andh 
som medh sin gunst och nåde 
all wår sårgh hugesualle kan 

Amen 

fines Ende 
gudh alt till bästa wende 



Tillägg. 
(En del af anteckningarna från visbokens användning som minnesalbum 

i Malin Bondes ägo m. m.; jfr ofvan inledningen.) 

I H S Denne bogh hörer migh Magdalena bonde till 
Er hun mig giffuen af min aller kieriste morsöster Jorn-
fru Beatte Wrnne i gud giffue baade hinde och mig dett 
euige salighed Amen . 

frut gud och giör ret och forlat dig icke paa mennisker 
MxBx 

Torsthen Christopherszon 2  

Wlff Jönsonn. 3  

S. 7: gott sie min geevin Carl Bonde M E H 

Åke Ochsenstiern4  (pa) 
Libe Gott fyr Allen dingen 
So wirtt dirss nicht misgelingen 
Wer Gott mitt Ernst förtrauen kan, 
der bleibtt ein vnfördorben man, 
Es sei leidh diuffwell oder weltt, 
vndh keinnem zu leidh. 

1  Åndradt från Huitfeld. 
2  Antagligen af Forstena-släkten, far till Kristoffer Torstensson. 
3  Monogram, initialer m. m. föregå namnet. 
4  En teckning (hand inuti ett hjärta), omramad af initialer, går 

förut. — Om skritvaren (f. 1583, friherre, öfverste, landshöfding, krigsråd 
m. m., t 1653) jfr Anrep, Afd. 3, s. 116. 
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Lustigh och gladh 
som iagh Eder badh 
giffwer Acht vppo 

Anno 1603 schriffwit skertorsdagh 

S. 8: Anno 1643 den 5 Augustii kom Jagh hem ifrån Vlffling, 
Gott Mitt Unss. Amen. 

Christopher Torstenson. 

gws 'ffruttigh stilia och frwm 
skall waria min stöstia rickedom 

ENDK1  
kånstan är icke ttongh att härja 
byn kläder och fföde wem henne will läria 

ek 2  

Wenn Jch hett Aller Keyser Eher 
Wn Aler ueiser kunst un ler 

Wnn Aler Glycker golt un gellt 
So Mus Jch Doch von diszer weltt 

Abraham Erick Sann Leyen: h:3  1601 

 Birta Jachen doth brandh 4  ar mith nampn 
migh till erre och Jngenn skam 
hwart wärdenn sigh wiker eller wänder 
mith håp säter Jagh J gudhtz händer 
huadh gudh försier 
thett wiserlligh sker 

i De två sista initialerna mycket ovissa. — Om de äro rätt lästa, 
skulle man möjligen till äfventyrs kunna våga en gissning på Elin Nils-
dotter Kagg, f. 1587 (jfr Anrep, Afd. 2, s. 409). 

2  Samma hand som nästföregående, tycks det. 
3  Jfr angående denne (f. 1583, friherre, riksråd m. m., t 1618) 

Anrep, Afd. 2, s. 637. 
4  Om Brita Brand (f. senast 1580, dotter till amiralen och slottslof-

ven i Åbo Joachim Brand och gift med hofjunkaren Hans Lindelöf) jfr 
Anrep, Afd. 1, s. 293. 



78 	 1500- nen 1600-TALENs VISBÖCKER. 	 78 

then gudh will hellpa 
kan Jngenn stelpa 
gudh styre och wennde 
minn sårgh och allennde 
till Enn gudh Ennda 

1603 
En ting icke forget 
fruta gud gor ret 

Måns Axselli Son 

Hwat gud för ser 
tät måsta skee 
som wärdenn är falsk så är Fålket med 
jag wet eyl hwem maan skal tro i (ss) städ 

Lök rök ock ssolstrimmer 
thee göra tig ont ij ögonna tinna 

Axel Ånder 2  Sonn 

gudh som i himellen Bor 
han hiällper uiselliga allom dem som på hånom thror 

Karin suäns dåther 

Try ting skal man kenna på deres odygdor, En 
hund medh En klamp, och Jt Suin medh Jt ok, och En 
ond hustru medh Jt blåt öga. 

Robert richartszon. 

S. 26: 	Gudh hielpe osz her timeligh 
at wij må leffua medh tigh Euinerligh 
på gudh alena förlåter iagh migh, 
Ehuru gudh will min lycka ställer sigh 

Kbrkn pfrs dptfr xlfspbrf fgfa hbndh2. 

1  Hdskr. 
2  Eller Ander? 
3  D.v.s. chiffer (genom utbyte af vokalerna mot nästföljande konso-

nant) för Karin pers doter Ulfspare egen handh. 
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S. 151: Mellan.  stroferna 4 och 5 i den danska visan no. 14 (i den 
ursprungliga danska visboken) har Karin Ulfsparre skrifvit: 

Den äran Aff hiertat haffuer kiär 
han tallar och Jngen annan förnär 

S. 155: Af Karin Ulfsparres hand, mellan stroferna 24 och 25 af 
den nyssnämnda 14:de danska visan: 
Det skulle ingen talla om någon ärlig Jungfru eller 

qu[i]na 
för än' han har wäll för sökt huadh hon bär för sine 

S. 329: 	gwdh är minn tröst 
såm os haffwer löst 

hämffredh 2  måwritz dåter stake 

S. 331: 1. G H I M. S: W: Agnetta Stake2  

S. 333: Af Karin Kyles hand: namnteckning, datering och en strof 
omtalande inskrifningen af visorna no. 13-15, allt af 
tryckt ofvan s. 38. 

S. 334 f.: 	Enn gudeligh bön för Jungfruger att bidia om 
afftanen när the gå till Sengh 

0 herre Gudh aff Euigheett, 
Som alle Bedröffuade Jungfrugers Suckande wett, 
och teras longuarige trencktan Jcke föractar, 
wtan wett huatt teras hierta Effter tracktar. 
0 her gudh giff Nådheligh, 
En frisk brodir iagh aff hiertatt önskar migh, 

i Hdskr. an. 
2  Ovisst; hdskr. har snarast håmffredh, men enligt Anrep (Afd. 4, 

s. 118) skall skrifverskan ha hetat Helmfrid; Klemming (i sin i inledningen 
anf. upps.) läser häniffredh. 

Syster till den nyssnämnda Helmfrid; en broder var den ofvan i 
inledningen omnämnde Göran Stake, g. m. Karin Kyle. 
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Såsom Min Sengh kunde werma. 
Och såffua sedan på Min arme, 

Dens Bockstaff ähr schriffuin wty a b c d, 
huilken denna gudfrucktige Bön skreff 

nillis Klas Son 

S. 334: i dåna bok haffer iagh skodatt så mykett iagh kan 
iagh ffrokttar dått kåme mig litte ffram 
gwdh wåll sine min kiäre sösttr såm däna bok ägr 
gvd latte håne skie både löka 8e gläde amen 

angnetta linarss dater' 

1603 GRMG 
Detta haffuer Jagh JörennPåsze2  till Hellekis Schrefuett 

på Stensholm min kere Söster Jungfrw Madellena Bonde 
till ihugkomelsze och behagh den 18 Martzij. 

När gudh år medh os, huem kann Wara i mott os. A. 
Jörann GyBenstierna3  

1 . 6 0 . 3 T . L . B . 
Axsel Påsse4  den 20 Julj 

Elent vor dribt Lachen, 
gedult Bericht veil zachen, 

1  Säkerligen Agneta Lennartsdotter af Forstena-släkten (t 1617, g. 
1615 med riksrådet Bo Ribbing), en kusin till Kristoffer Torstenssons far 
(jfr Anrep, Afd. 1, s. 861). 

2  Jöran Knutsson Posse, f. 1556, t 1616, riksråd, deltog i striderna 
mellan Sigismund och hertig Karl på konungens sida, dömd till döden vid 
riksdagen i Linköping men benådad, hölls i fängsligt förvar till år 1603, 
började omedelbart efter frigifvandet stämplingar mot Karl IX och måste, 
af fruktan för upptäckt, i oktober s. å. fly till Polen. Anses ha medver-
kat vid tillkomsten af den bekanta nidskriften: Hertig Carls Slaktarebenck. 

8  Väl Jöran Nilsson Gyllenstierna (f. 1575, t 1618, friherre, riksråd, 
öfverste, amiral, president m. in.); jfr Anrep, Afd. 2, s. 140 f. 

4  Axel Knutsson Posse, bror till den i not 2 nämnde Jöran (f. 1560; 
hofjunkare, flydde 1603 till kon. Sigismund); jfr Anrep, Afd. 3, s. 227. 
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Dätte skriffwett her på Stennshållm Min käre Syster 
Jwngffrw Madelen Bonne till willie och behagh den 15 
Marsij År 

1603. C.M.B.I 
Jörenn påsse Nilszånn.' 
heilff heilliger heilandh 
fridh Jnns vatther Landh. 

T: 0: T: I: E: F: 2  
Huadh Gudh will haffua fram, kan ingen förhålla, 

Skriffuitt på Stensholm Syster Jångfru Malin Bonde 
till willie. Skeretorsdagh Anno 1603 

Carl! Ochsenstiern3  
förtro see huem 

S. 396: 1 . 6 . 0 . 5 En Dieu gist mon esperance 
Nicolaus Bie/ke 4  

S. 400: brita Sop5  

Af Kristoffer Torstenssons hand: 
Gudh wände all ting till dhed bästa. 

i Historiskt bekant för sitt deltagande i striderna mellan Sigismund 
och hertig Karl, kämpade på konungens sida i slaget vid Stångebro 1598, 
fängslad af hertigen s. å., men benådad, bedref 1603 jämte kusinen Jöran 
Knutsson Posse stämplingar i Västergötland till förmån för Sigismund och 
tvangs, då dessa upptäcktes, att fly till Polen. 

2  Dessa sex initialer äro placerade i två rader mellan två teckningar 
af hjärtan och korslagda svärd. 

3  Om denne, friherre Karl Eriksson Oxenstierna till Lindö och Björnö, 
som också torde ha skrifvit visan no. 16 hår ofvan, jfr. inledningen s. 2. 

4  Ovisst hvilkendera af de två, som buro namnet vid denna tid: 
Nils Turesson B. till Åkerö, Ervalla och Främmestad (t 1625) eller friherre 
Nils Turesson B. (f. 1569, t på 1640-talet, riksråd, president, landshöfding 
m. m.) 

5  Antagligen Brita Hansdotter Soop, f. 1587, t 1631, g. m. Peder 
Kristoffersson Lilljehöök (jfr Anrep, Afd. 4, s. 28). 
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Den handskrift, hvarur här aftryckta visor äro hämtade, ingår 
under signum E 133 i Uppsala Universitets Biblioteks hand-
skriftssamling, hvilken den tillförts (möjligen år 1858, jfr nedan) 
med friherre A. L. Stjernelds samlingar. Den utgör en kvartvolym 
i omslag af hvitt pergament och innehåller i nuvarande skick 149 
blad, fördelade i 19 lägg, varierande från 2 till 16 blad, men till sitt 
flertal (10 lägg) hållande 8 blad'. Emellertid ha tydligen ett 
eller ett par lägg gått förlorade, förmodligen närmast före det 
sista: å bl. 4r förekommer sålunda en hänvisning till »en annan 
hampna skrå» mot slutet af boken, men någon sådan förefinnes 
ej mer. Handskriften är i nyare tid folierad med blyerts (1--
149), hvarvid dock af förbiseende siffran 76 öfverhoppats och 
109 dubblerats (109 bis). Gammal foliering (9-26) finnes endast 
å bl. 13-30 (den hänför sig till det krönikeutdrag där före-
kommer, ej till handskriften i dess helhet). 

Bortsedt från en del helt obetydliga anteckningar från 
senare tid — de yngsta torde härröra från A. L. Stjerneld -- 
torde handskriften i stort sedt ha utförts af tvänne samtida 
händer, af hvilka den ena, åtskilliga ojämnheter i stilen till trots, 
synes ha skrifvit bl. 1-36, 38v_59, 66-70, 71v, 72v_92, 
108v —149, möjligen äfven bl. 37-38r (såvida ej detta parti 
snarare härrör från en hand nr 3), och den andra handen bl. 
60-65 och 93-108r. Af stilarna att döma har handskriften 
tillkommit under senare hälften af 1500-talet. Åtskilligt tyder 
på att den kan vara skrifven i Finland: dels pekar en del af 

Att på grund af detta sistnämnda förhållande räkna handskriften 
som en oktav — som E. Hjärne i Språk o. stil, 1912, s. 34, n. 1 vill göra 
gällande — vore dock näppeligen riktigt, då folioarket med all säkerhet 
ej kunnat lämna mer än 4 blad af detta format och bladantalet i det i en 
handskrift ofta godtyckligt tillverkade lägget ju ej kan tillmätas någon be-
tydelse för formatbestämningen. 
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handskriftens innehåll i denna riktning, dels har den äldsta an-
teckning, som förefinnes om handskriftens ägare, följande lydelse: 
'Jöns Perszon till Sallmis Sin Bock eller Krönnicka'. Hvem 
denne finländske frälseman var, har det icke lyckats oss att 
fastställa. Erland Hjärne, som sysslat ingående med denna 
handskrift (jfr nedan), har räknat med möjligheten, att han 
vore identisk med Jöns Persson (Ruuth) till Bergstad (Lagus, 
Finska adelns gods o. ätter, s. 454; Sv. riksdagsakter, D. 2, s. 
859, 971, 972), men vid närmare efterforskningar måst uppge 
denna förmodan, enär det upplysts att denne Jöns Person aldrig 
skref sig till Sallmis och ej ägde något gods med detta namn. 
Jfr härom närmare Hjärne i Språk o. stil, 1912, s. 33, n. 1. 

Handskriftens öden i senare tid låta sig endast delvis 
skönja. Å sista sidan förekommer följande svårlästa anteck-
ning: »Dis buch babe ich Bo Jurgen [von?] Fritz [1 bekömen 
zu Lenen vnnd soll Er Daszelbe wieder bekomen wenn Er 
Esz haben will / den 23 Maey 1610». Men i detta fall sakna 
vi all närmare kunskap om såväl ägare som låntagare. År 
1643 har handskriften tillhört en 'Lars Nillszon Roborin', som 
å bl. 70° skrifvit sitt namn och två tänkespråk: »Herren be-
ware mig för Judw förtuifflan, och Petri förmätenheett» och 
Langventes Numinis Roborat Virtus [1] 643». Denne man är 
tydligen identisk med den Laur. Nicolai Roborinus, Vg., som 
1641 inskrefs i Åbo akademis studentmatrikel (jfr V. Lagus' 
rekonstruktion, Hfors 1891, s. 15) och påföljande år dispute-
rade under Wexionius-Gyldenstolpe. Roborin, hvars senare 
öden äro oss obekanta, har gjort ytterligare några anteckningar 
i volymen (bl. 7 ,  72r). År 1693 har denna enligt anteckning 
å första sidan ägts af Lars Stierneld, f. 1669, t 1721 som lag-
man i Närke. Denne, farfar till den förutnämnde frih. Ad. 
Ludv. S., skall ha ägt anseende för stor lärdom och synes 
äfven ha spelat en viss roll som politiker. Enligt en anteck-
ning af den yngre Stjernelds hand (jfr nedan) skall handskrif-
ten enligt dennes mening äfven ha tillhört Olof von Dalin, 
men om detta antagande verkligen gjorts på fullgiltiga skäl 
synes något tvifvelaktigt. Säkert torde däremot vara att den 
vid 1700-talets midt förvärfvats af Jacob Röding, söm på 1740-
o. 1750-talen utöfvade journalistisk verksamhet i Stockholm, 
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1750 blef e. o. tjänsteman vid K. Biblioteket och 1758 amanuens 
hos rikshistoriografen (dvs. Dalin). Röding, som 1761 blef svensk 
kommissarie i Danzig, afled där 1782. Hans ganska betydande 
boksamling (1318 nr) försåldes jämte 24 nr handskrifter på 
auktion i Stockholm 1785. (Om R. jfr vidare Almquist, Kom-
merskollegium och... konsulsstaten, Sthm 1912-15, s. 602; 
om hans bibliotek Carlander, Sv. bibliotek o. exlibris, D. 2:2, 
s. 567 f.) I den tryckta auktionskatalogen återfinnes vår hand-
skrift förmodligen som nr 22 bland 'Manuscripter in Qvarto' 
(s. 88) under titeln: 'Et band diverse gamla Swenska Handlingar 
på Wers och Prosa'. 

Vid nämnda auktion inropades volymen »ibland de flere v: 
Dalins handskrifter» af frih. Ad. Ludv. Stjerneld, f. 1755, t 
1835, öfverkammarherre, ståthållare på Gripsholtn m. m. Denne, 
som måhända är mest bekant såsom den egentlige stiftaren af 
K. Samfundet för utgifvande af handskrifter' rörande Skandi-
naviens historia, var en stor bok- och urkundsälskare och sam-
manbragte bl. a. en vacker handskriftssamling. I denna sam-
ling har vår handskrift, som af Stjerneld försetts med titeln: 
'Allehanda uplysande Handskrifter rörande Svenska historien: 
Krönikor och flerehanda till minnes' (anbragt å frampärmens 
insida), varit inordnad under nr 98 (4:o). Genom en testa-
mentarisk bestämmelse förordnade S. år 1820, att hans sam-
lingar, hvilka han delvis tillagt fideikomissnatur, skulle, i hän-
delse ätten utdoge på svärdssidan, tillfalla Uppsala Universitet. 
En del manuskripter torde dock ha aflämnats redan 1833. Och 
S:s son, utrikesstatsministern frih. G. N. A. A. Stjerneld, som 
år 1868 afled såsom den siste af ätten, synes redan 1854 ha 
aflämnat hufvudparten af samlingarna till Universitetsbiblioteket 
i Uppsala och supplerat donationen senare (1858?). 

Utom den här aftryckta vissamlingen, som upptar bl. 
109r —123T (läggen 14-15), märkes af handskriftens innehåll 
följande: 

Bl. 	1 r  —4 r.En »hampna skrå» el. fiskeristadga från år 
1450. Två andra redaktioner äro efter af-
skrifter af Hadorph tryckta af Klemtning i Skrå-
ordningar (Sthm 1856; SFSS 13), s. 289-309. 

» 	5r  —36v. 'En liten Suensk Crönich'. Excerpter ur Olai 
Petri Svenska krönika. 
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Bl. 	37r —38r . 'En vnderuisning kortteliga vtsatt for huad 
saker skuld konung Cristiern sade sik 
haffua rätt tu at föra örlig ok krigh in 
wpå Swenskia men. ..' Jfr Klemmings edi-
tion af Olai Petri krönika, s. 316 o. 338. 

39r —47r. 'Danske kong Cristierns regemente som 
kallas kong klippingh'. En rimkrönika 
om Kristiern Tyrann, besläktad med den, 
som i två redaktioner förekommer bland 
Nya krönikans (Karlskrönikans) fortsätt-
ningar, men här föreliggande i en vidlyf-
tigare redaktion, som Klemming anser 
vara yngre än de två förutnämnda. Klem-
ming, som aftryckt samtliga tre redaktio-
ner i Sv. medeltidens rim-krönikor, D. 3 
(Sthm 1867-68), s. 213-236, känner 
den utförligare endast från en 1600-tals-
handskrift (i Engeströmska saml. i K. Bibi.). 
Vår handskrifts text företer betydliga af-
vikelser från denna. 

52r-57r. 'Nogra sententier her thil thedh kårteligeste 
forfattede om kong Erich göstafsons rege-
mente wdy Swerige . 

59r —64. 'Danske kong Cristierns Handel'. Ett upp-
rop riktadt mot Kristiern I. Tryckt efter 
föreliggande handskrift i Handlingar rör. 
Skandinav. hist., D. 5 (Sthm 1818), s. 
3-17, och (efter detta aftryek) i Diplo-
matarium Dalekarlicum, D. 1 (Sthm 1842), 
s. 115-120. 

68r —70°. 'Insignia et arma Ducatuum et Comitatuum 
Regni Swecie'. 	Vapenbeskrifningar (på 
svenska). 

75r-90r. 'Crönica Swecie'. Prosaiska krönikan (jfr 
E. Hjärne i Språk o. stil, 1912, s. 34, n. 3), 
senast tryckt af Klemming i Småstycken 
på forn svenska (Sthm 1868-81), s. 217 if. 
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Bl. 92v-105r. 'Rydzers historia'. Skildring af kriget rnot 
ryssarna 1495-96, utdragen ur den fort-
sättning å Nya krönikan, som Klemming 
betecknar som nr 3 och motsvarande v. 
3557-4198 i hans aftryck (Sv. medelt. 
rim-krönikor, D. 3, s. 123-144). 

105v-108r. 'Atilla konungh'. Ett parti af 'Een deel 
aff danske krönika j hedendomen' som i 
vissa handskrifter förekommer som tillägg 
till Prosaiska krönikan; tryckt af Klemming 
i Småstycken, s. 243-247. 

» 1.24r-136v. 'Noghra almenneligha regler ther en Domare 
börr retta sik effter'. En redaktion af de 
bekanta Olaus Petri tillskrifna domarereg-
lerna. 

138r-145r. 'Rikeszens Stadga'. En stadga angående 
allehanda inre angelägenheter, utfärdad i 
Kalmar den 23 aug. 1473 i samband med 
det unionsmöte, som där hölls i juli—aug. 
nämnda år. (Jfr H. Hildebrand i Sveriges 
historia intill 19:de sekl., Afd. 2, s. 525; 
Styffe, Bidrag t. Skand:s hist., D. 4, s. 
xxxi.) Icke tryckt. 

146r-149v. 'Rydze handel 1554'. 140 knittelvers om 
Gustaf Vasas krig med ryssarna; oss veter-
ligen ej tryckta. 

Mellan dessa större partier — af hvilka vissa torde vara 
att betrakta som själfständigt tillkomna afskrifter, först något 
senare . sammanfogade till denna kollektanhandskrift 1  -- finnas 

1  Mellan Olai Petri krönika (bl. 5" —36v) och Prosaiska krönikan (bl. 
75°  —90") förekomma allehanda hänvisningar, som visa, att ordningen dem 
emellan en gång måste ha varit (resp. varit afsedd att bli) en annan än 
den nuvarande. I 01. Petri krön. omtalas Prosaiska krön, som forsta 
eller forra crönikan (bl. 11', 13', 14v, 15r), och en gång sker hänvisning 
dit med uttrycket her förra (bl. 6'), hvilket först i senare tid blifvit än-
dradt till her effter. I Prosaiska krönikan åter omtalas 01. Petri krön. 
som then andra Crönicka (bl. 84Y; jfr vidare 87°  if.), och vid hänvisningar 
användas omväxlande uttrycken epterme (bl. 875 och frdmerme (bl. 
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vidare inströdda en myckenhet notiser och uppteckningar af 
skilda slag, till stor del förmodligen utgörande excerpter ur 
skrifna och tryckta källor. Ur denna brokiga samling, som 
måhända tillkommit under loppet af en längre tid, må endast 
följande nämnas: diverse anteckningar i svensk historia 1520--
68 (bl. 47v-51), om invigningen af Lockalax kapell i Finland 
1490 (bl. 66r), om Åbo-biskopen Bero Balk m. m. (bl. 66), 
epitafium öfver Gustaf I:s första gemål, drottn. K atharina (bl. 
71), om Gustaf Vasas begrafning m. m., om Lars Flemming 
m. fl. medlemmar af ätten F. (bl. 90'_92r),  om Virmo kyrkas 
brand 1569 (bl. 137v), om blodregn 1565 (hl. 1451 osv. Af 
tryckta arbeten, ur hvilka notiser hämtats, märkas Balthasar 
Russows Nye Lyfflendische Chronica (2:a uppl. Rostock 1578; 
bl. 57, 1081, 'Historia Lumbartica' (bl. 581 det vill väl säga 
Pauli Diaconi bekanta verk, som flera gånger utgifvits på 1500-
talet, 'skildtbergks historia eller Crönika' (bl. 671, dvs. Johan-
nes (Hans) Schiltbergers skildring af sin år 1396 företagna kors-
tågsfärd och sin därpå följande mångåriga fångenskap i Orien-
ten, ett verk, så populärt att det redan under 1400-talet upp-
lefde sex editioner1, kalendarier af Johannes Gothschouius (?) 
1579 (bl. 66) och Levinus Battus 1583 (bl. 66, 671 osv. 

Sistnämnda årtal 1583 torde vara det sista, som öfverhuf-
vud förekommer i handskriftens text. Men af hvad som här 
gjorts gällande rörande dessa anteckningars natur och tillkomst 
torde framgå, att detta årtal ej behöfver utgöra någon 'terminus 
ante qvem non' för handskriftens samtliga partier. 

Den ofvan meddelade redogörelsen för handskriftens inne-
håll torde ådagalägga, att densamma i stort sedt varit föga 
nyttjad af forskningen. Särskildt är det ju påfallande, att den 
råkat blifva helt förbisedd af Klemming vid hans utgifraing af 

84, 85, 87°  osv.), det sistnämnda alltså i betydelsen 'längre fram' = 'i det 
följande'. Som hänvisningarna i Prosaiska krön. synbarligen äro tillkomna 
samtidigt med texten, men hänvisningarna i 01. Petri krön. af  allt att 
döma först tillagts senare (ehuru af ursprungliga handen), så förefaller det 
påtagligt, att 01. Petri krön. skrifvits först och förelåg, när Pros. krön. 
kopierades, men ändock varit afsedd att placeras efter denna. 

' Jfr V. Langmantels upplaga, Töbingen 1885 (Bibl. d. Litterar. Ver-
eins in Stuttgart, 172), s. 150 ff. 
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de många texter, som finnas också här. Bortsedt från upp.-
ropet mot Kristiern I, synes det endast vara vissamlingen, som 
blifvit uppmärksammad af forskningen, men detta har i gengäld 
skett i en icke obetydlig omfattning. 

Redan J. Röding har i sin afhandling om 'Krigs- konstens 
tilständ i Swerige i k. Gustaf den förstes tid' (tryckt i K. Sv. 
Vitterh.-acad:s Handl., D. 1, Sthm 1755, s. 131-245) anfört 
ett par citat ur visan om Brunkebergsslaget (str. 2: r. 1-2, 
str. 4: r. 1-3) och ur Gotlandsvisan (str. 6: r. 1-3; str. 7: r. 
1-3), hvilka med en viss sannolikhet kunna antas vara hämtade ur 
denna handskrift, som förmodligen redan då befann sig i hans 
ägo. -- Äfven Geijer o. Afzelius ha användt detta »qvartma-
nuskript från 1500-talet tillhörigt öfverste kammarherren m. m. 
frih. Stjernelds dyrbara samling» för Svenska folkvisor, origi-
nalupplagan (1814-16), och därur hämtat texten till Gotlands-
visan och visorna om Tord Bondes mord och slaget vid Bränn-
kyrka, hvarjämte de troligen äfven nyttjat den för sin text af 
visan om slaget vid Brunkeberg (jfr R. Bergströms o. L. Höi-
jers uppl., 2 (Anmärkningar), s. 391, 393, 397, 412; Bergström 
har för denna uppl. nyttjat K. Bibl:s visbok i 8:o). — HyMn-
Cavallius o. Stephens lägga visserligen i sin samling af Sve-
riges hist. o. polit. visor, D. 1 (Örebro 1853) K. Bibl:s visbok 
i 8:o till grund för sitt aftryek af samma fyra visor, men an-
föra dock för tre af dem varianter från Stjerneldska handskrif-
ten» (s. 129, 139, 140, 142, 157). — Handskriften omnämnes 
vidare i korthet af H. &häck i hans redogörelse för kända 
visböcker (Sv. lit.-hist., Bd 1, Sthm 1890, s. 368; Ill. sv. litt.-
hist., D. 1, Sthm 1896, s. 132; 2:a uppl., 1911, s. 200), byar-
jämte äfven T. Norlind i Latinska skolsånger från Sveriges 
medeltid (Lund 1909) därur hämtat .några uppgifter (s. xiii, 
69, 121). 

Slutligen har Erland Hjärne i en redan flera gånger citerad 
uppsats om 'Den svenska femtonhundratalsdikten om världens 
fåfänglighet' (i Språk o. stil, Ärg. 12 (1912), s. 33-56) lämnat 
åtskilliga meddelanden af vikt och värde om vår handskrift och 
därur meddelat ett textaftryck af den behandlade dikten (nr 8 
i föreliggande samling). Samme förf, har vidare i tidskriften 
Vår lösen, 1915, aftryekt de tvänne andliga dikter, som här 
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äro betecknade såsom no. 7 och 9, jämte inledning, språklig 
kommentar m. m. Med ytterligare tillägg af källkritisk natur 
har Hjärne äfven utgifvit denna uppsats i bokform under tit.: 
Två gammalsvenska andliga dikter. Textedition och undersök-
ningar. Upps. 1915. 

Som Hjärne påpekat (Språk o. stil, 1912, s. 35), Återfinnas 
de sex första dikterna i vår handskrift i samma ordningsföljd 
och med samma öfverskrifter i det tredje fragmentariska partiet 
af K. Bibl:s visbok i 8:o (1500- o. 1600-talens visböcker, Bd 2, s. 
152-174, jfr inledn. ibid., s. 108). Detta brottstycke slutar 
med str. 18 af visan om Susanna, som i vår handskrift före-
ligger i fullständigt skick. Och i nämnda visbok är, likaledes 
i öfvereusstämmelse med vår handskrift, Gotlandsvisan försedd 
med melodi i notskrift (med 1:a strofen som underlagd text) 1. 
Om detta förhållande är att förklara Så, att K. Bibl:s visbok 
möjligen är en afskrift •af vår, eller väl snarare så, att båda 
återgå på en gemensam källa, torde vara vanskligt nog att afgöra. 

I fråga om grafiska egendomligheter hos skrifvaren må 
följande anmärkas. Skillnaden mellan ij och y är tydligt genom-
förd, i det att strecket under raden i förra fallet är rakt, i det 
senare åter svängdt åt vänster. En egendomlig 8-liknande typ 
för m förekommer ej sällan i ordslut t. ex. haffuom s. 106, v. 
216; stiärtenom, s. 107, v. 273; szom s. 108, v. 286  osv. Det 
likaledes g-liknande förkortningstecknet för edh förekommer 
ganska ymnigt: med/, thedh (som handskriften själf har sist-
nämnda ord så utskrifvet, ha vi genomgående upplöst thå på 
detta sätt). Ett annat förkortningstecken, liknande ett x, före-
kommer understundom för es, t. ex. Sweriges s. 96, v. 5,6  
s. 100, v. 123  osv. 

Typerna för ei och ö ha bevarat den medeltida formen 
med en liten »kvist» upptill åt höger. Märklig är förekom-
sten af typerna e och å (med ljudvärdena t och å), en egendom-
lighet, som, så vidt man — i afsaknad af en vetenskaplig under- 

' I K. Bibl:s visbok förekomma en del numreringar af visorna tyd-
ligen i och för omordning i kronologisk följd af de historiska visorna vid 
en senare afskrifning; den högsta förekommande siffran är 9, hvilket kan-
ske kan räknas som ett ytterligare stöd för öfverensstämmelsen med vår 
handskrift. (Påpekadt af docenten S. Ek.) 
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sökning af den svenska skriftens historia under här ifråga-
varande tid — kan döma, torde vara mycket sällsynt. Af 
dessa typer förekommer e endast sparsamt, under det å däre-
mot träffas ofta nog. Tecknet / förekommer i dubbel funktion, 
dels som komma, dels för att markera slut på versrad. I senare 
fallet ha vi icke ansett nödigt att återge detsamma med något 
särskildt tecken, och att här ange de icke synnerligen talrika 
fall där det uteglömts torde näppeligen vara behöfligt. Äfven 
i versslut förekommer det ett 20-tal gånger t. ex. 1: v. 2, 5; 
2: v. 2, 5, 11 osv. 

Vid handskriftens återgifvande i tryck ha för öfrigt sam-
ma principer tillämpats som vid utgifningen af de tidigare publi-
cerade visböckerna. 





1. 

En wisa om Brännekyrkio slagh 
	

109 
Anno nostre salutis 1 5 1 8 

1 
	

[S]werighes1  menn achtar iach ath loffua 
Om gud will mik nåder giffua 
theris dygd framföra medh acht ok hågh 
then stund ther iach må leffwa 
thedh kan mich ingen formena 
Herre gud medh thin nådh mik hielpe dior thill 
han är min tröst alena 

2 	Thedh år effter (gudz) then födelse tidh 
fempten hundradh ok adertan mann talde 
kong cristiern aff danmarch förde en stridh 
och sich for Stocholm lagde 
then stadh wilde han forderffua 
medh storm och skott både dagh och natt 
sich achtede han priis forwerffua 

3 	Ahra och loff alzwoldigh gudh 
som gerna hielper J nödhe 
han stilte wtåff hans hetzskelighe trwgh 
the danske ther spilte sina mödho 
alt thedh the ther bedreffwe 
thedh kom them alt til skadha och sörgh 
ok följer så lenge the leffwe 

4 	När danske fornwmmo wtan fordel ath wara 
alth thedh the for theth toglie 
tu l brennekyrkio medh storan skara 

[109 b] 

   

1  Plats lämnad för stor initial (afsedd att sträcka sig öfver sex rader). 
1 
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109 bis 

thil hest och footh the drogho 
the swenske menn ther fore them wåre 
the slogho the danske aff marken saa 
the finge både dödha och såra 

Snarlica fwnno the danske till rådha 
om natten till skeppen dragha 
the rytter bleffwo qwarr J storan wådha 
thedh war theris höghligha claghe 
alt om en afften stunde 
thå bleffwo så monge både grepne ok fångne 
som icke ryma kunde 
Thenna wisa lyder och quädhes så 
ath danske menn thedh wel kende 
thedh her Sten stwre var höffuitzrnan thå 
när thedh J sanning (skedde) hende 
han gaff sich bådhe medh maeht och sinne 
ath stonda emoth medh swenske meuns hielp 
the danske skulde ey få winna 

Vtsende kång cristiern dagtingen falz 
ok badh bådhe titt och offta 
sitt rådh medh her Sten sture til talz 
ath fredh mellorn them wara motte 
och thedh war ey aff hiertans grunde 
the suenske bleffuo bedraghne ther medh 
och beswekne så monge lunde 

Rwrnmidh ther thill berånradt war 
kongh eristiern skulde ath komma 
Medh her Sten sture ath wara J tal 
om beggis theriss froma 
Konungen gislemenn, for sich hende 
han grep them J en feligh dagh 
och nedher till Danmarch ' sende 
Ewinnerligh tidh han är så longh 
hwå thedh will rätt betenkia 
Hwå falskheet brukar han komber J twång 

7 

1  Kanske snarast Dam:it/Ml? 
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ok sich J syndene sänker 
Gudh swenske menn welbeware 
och latte them så J werdene leffua 
ok finnes bland gudz iingla skare 

AMEN 

2. 
his En wisa om Brwnkabergx slagh 	[109• b] 

Anno 1471 
1 	Velen J höra 

huadh iach will göra 
Jach qwäder aff thy 
hwrw swenske stridde 
och manlica bidde 
for Stocholms by 
Swenske menn 
the seya thedh än 
the wela icke fly 

Konung cristiern 
latt resa en wärn 
på berget högha 
byssor och pilar 
the hade ingen huila 
the skwtw tu l nöye 
S: menn 
the wilde icke [än] 
falla ther ifrå til fögho 

3 	Byssor och slungor 
giorde gaturna trånga 
kång cristiern 
the fattige swenske 
the monde tedh finna 



96 	1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 	 14 

som miste sitt liff 
Suenske menn 
the sade thedh ähn 
the wilde icke sky 

Tw hundradhe byssor 
latte konungen låssa 
the giorde stort skrij 
Her erich karlsson 
månde thedh wålla 

' ok alt hans partij 
S: menn 
edher börr ok än 
ath achta edher striidh 

110 	Riddara och swäna 
wiilde formena 
medh wäriende hånd 
the hade thedh sport 
at falskhet war gjort 
wpå Sweriges land 
Suenske men 
them hielpe nw än 
gudz 'wäldige hand 

Then ädhle herre Her Sten 
han war ey seen 
han hade thedh sagt 
han wilde them wäria 
som däner wilde härja 
tess hade han macht 
S: menn 
nw görs them 
theris hågher så stark 

(Een ädhle herre 
Her göstaff heet han) 
Een ädhele herre 
en ridders mann 
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Her göstaff heet han 
han baneridt förde 
och sWärdit rörde 
han war så röst 
Suenske menn 
the wåro än 
frimodige på mark 

	

8 	Thå begynte blåsa 
J Ung cristierns näsa 
itt hakabysso lodh 
fira framtänd er 
wtrucko alla J sänder 
aff honom rann blodh 
S: men 
the seya thedh än 
ath tidhen war godh 

The togo honom 
och ladhe honom en stadh 
alth innan sin hålk 
hans godha swäna 
honom våro wane tjäna 
the stegho saa wille 
Suenske men 
the sade (syn) the wille 
sin wäria' ey stille 

	

10 	Daghen leedh fast 
och winde broon brast 
them gatz ey wel åt 
åtta hundradh menn 
ther fullo J ström 
theriss jacka wart wåt 
Suenske menn 
the sågho än 
thå en ynkeligh låt 

i Ändradt från wärior? 

[1.10 b] 
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Ahn hundrade menn 
hade koungen igen 
han trodde them wel 

-them kom J h'ågh 
och huggo sin tögh 
så seghlade the hem 
Suen: menn . 
the hade wel bundit 
sin harniske rem 

Then ädhle her Steen 
han stodh ther igen 
han fick sina fångar syia 
nw haffwen fwnnidt 
huadh j haffue wunnid 
kornpne så long wägh 
S: menn 
the monde them än 
J fengelse fiyia 

Nw haffuen J hört 
huadh Her Sten haffuer giort 
mädhan iach nw så (s) quädher 
gud nåde theriss siäl 
ther bleffue slaghne J häl 
iach troligha bedher 
S: menn 
J waehten eder än 
thedh tarffwen J wedher 

AMEN 

11 

12 

13 
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3. 

Her Tord bonde hwrw han 	111 
ynkeligha forrådder blek 

en wisa 

1 	The heligha trefaldighet medh sin uådh 
the werdoges tu l ath wara wårt rådh 
Jesus Christ wår frelsare kär 
thw prisar thedh hierta som trofast är 
gudh giffue wårt mål en godh ända 
bådhe wte och inne ee huar wj oss wände 

Åren effter gudz födelse tidh 
wel fiortan hundradh then longe riidh 
än sex och femtyo wij legge ther thill 

3 	J Swerige war wexen en rosende qwist 
then honom fordreff fordriffue honom christ 
then war we! planterid J rosenne gård 

4 	Ther frwgher och Jornfrw the sittia wedh bord 
ther wexer en annan hwass tistell ibland 
på bårkholm wppå ölandh 

5 	Then annan hwass tistel fick mykin framgång 
hans stora falskheet giorde honom forlong 
the danske men the slottidh bestalte 

6 	The swenske men the lastade them 	[111 b] 
menn icke förty, the räddis for nödh 
Menn mest for thedh ath marsken war dödh 

Her marsken war trått aff storm och striidh 
thedh war och honom (mest) giordes mest tu l hwilo 
han trodde' Jöns boson fast ath stonda 

1  Senare tillagdt i margen (med hänvisningstecken), förmodligen av 
den ursprungliga handen. 
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Mich lyster nw thil hwilo gå 
	

8 
iach tror tich best aff alla mina swänar 
aff rättom kerlek iach thedh till tich menar 

Han lönte honom illa sin kerlek igen 	9 
han klöff hans hwffwdh J axlen nedh 
all Swerighes macht hon gaffz ther wedh 

An gwll och peningar tok han medh sik 	10 
skepp och skenker saa sades for mik 
så seghlede han åt danmarch jun 

Ther gräto the frwgher wnder sin skind 	11 
som Judas forrådde w6r herre Christ 
så forrådde Jönss boson marsken forwist 

11'2 	Gudh forbarme sich thedh ynkelighe mord 	12 
gudh fadher och sånn och then helighe And 
han styre och rådhe offuer Sweriges land 

AMEN 

4. 
Gåttlandia a Swecis ablata 

Anno 1444 

Wij klaghe thedh alle 
for herrar och wälde' 
och for wtlendzske städer 
hwadh Swerighe är skedt 
medh sweck och falskheet 
som däner fara medh 
Suenske menn 
J (w)achte thedh än 
när J hören tedh quädhas 

1  d åndradt från annan bokstaf (1?). 
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2 	Hwrw thedh börias 
thedh må wel spörias 
offuer konunga riike try 
alt hwrw the däner 
Sweriges owenner 
the fingo wissby 
Suenske men 
the monde och ey än 
for däner fly 

3 	Vissby war belagt 
medh Sweriges macht 
ffor stadzens port 
theriss vä,riorl w6ro harde 
the manligha sich warde 
theris hierta war stort 
S: men 
J wachte eder än 
for falskhet eder är giort 

4 	The wöro tess röste 
på mwren the tröste 
på t6rn ok bårgh 
thedh hende sich så 
the lwpw ther iffrå 
medh angest och sårgh 
S menu 
the kommo sich än 
på stadzens tårgh 

The finge thil tankar 
the stigho theriss planker 
then inwr så wiidh 
både wtan och innan 
the kunde ey winnan 
medh härsköld eller striidh 
S: menn 
the wunno honom än 
for midtnatz tiidh 

Skrifvet ofvanför ett utstruket phetalia. 

[112 b] 



102 	1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKElt. 

Thedh wåro e riddara 
thedh svår° theriss swänar 
szom stigho then mwr 
man skall them prisa 
medh höffwitzske wisor 
bland riddara ok frwr 
S: mann 
J wachte eder än 
for danskers natwr 

The satte wpp blidhor 
på alla sidhor 
bådhe skärm och skragha 
thedh lotto the herrar 
Och thedh war tessi wärre 

113 	medh dagtingan bedragha 
S: menu 
the må thedh ähn 
nw höghligha klagha 

The fattigha swäna 
the wöro offuer ena 
the stridde medh throo 
the warde then stadh 
som konung karl them badh 
thil land och sjö 
S: menn 
J wachte edher än 
szom J Swerige boo 

The herrar 2  kommo 
thi12  alzingen froma 
sedhan fick thedh wärre lagh 
the grepo tull semi° 

öfver raden. 
2  Ändra& från något annat ord, ovisst hvilket. 

Ändradt frän thedh. 

20 

6 

7 

8 

9 
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och mente sich främja 
och satte J dagh 
S: menn 
J wachte eder än 
for itt effter slagh 

10 	Her oloff axelsson 
han dagtinga må 
for iunker christiern 
the suenske thed 1  sågho 
at the däner pålade 
både harnisk och iern 
S: menn 
thedh angrar them än 
the togho ey till wärn 

11 	Her mons gren 
han fryctade for meen 
hwij däner så kläddes 
Her Oloff fick swara 
J tarffwen ey fara 
eller noghot rädhas 
S: menn 
j 2  tenken thedh än 
när J hören thedh qwädhas 

12 	Thedh är konunga seedh 
när han tarffwer wedh 
leggia harnisk wpå 
thedh må så skee 
hans tienere see 
the göra och saa 
S: menn 
the fryetede än 
som blötte monde stå 

[1.13 b] 

1  d tycks vara senare tillagdt, dock förmodligen af den ursprungliga 
handen. 

2  Senare tillagdt genom förlängning af radskillnads-tecknet. 



104 	1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 	 22 

The swenske the stridde 
medh byssor och pylor 
medh harnisk och swärd 
danska manna ord 
är wärre än mord 
the dagtinga medh flärd 
S: menn 
j' vachten eder än 
for tolken ofärd 

The däner äro kloke 
the föra dane broke 
the ryggia szin breff 
som otro menn loffua 
the däner fögho dågha 
medh falskheet är theriss scrifft 
S: menn 

tenken thedh än 
hwadh falskheet är skeedt 

Vij skolom bårtfily 
the fingo wissby 
medh dagtingan falsk 
the wåro tess wärde 
alt medh itt swärdh 
rploghos offuer theriss hals 
S: menn 
J tenken thedh än 
när J kommen thill tals 

Jach will thedh tro 
huadh swenske menn seya 
the bliffwa ther wedh 
the plägha ingen swika 

11 4 	hwarken fattigha eller riika 
thedh är en godh seedh 
S: menn 
J wacten eder än 
thedh rådher iach edher 

13 

14 

15 

16 

1 Senare tillagdt genom förlängning af radskillnads-strecket. 
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47 	Våra wenner äro slaghne 
wöra wärior börttaghne 
bådhe skepp och skött 
thedh är for gudj kärt 
thedh är intidh wärt 
däner göra eder medh spått 
Suennske men 
J latten eder ey än 
en annan tidh loffua så gött 

	

18 	Däners troo är bortgiffwenn 
på paper seriffwen 
besegld medh wax 
ytan the oss återffå 
thedh the togho oss iffrå 
hon aldrigh återtagx 
S: menn 
beholla henne än 
her efter tro icke strax 

	

19 	Tron är innelycht 
på paper trycht 
wedh lagh saa stark 
the få henne ey igen 

- (for) aff swenske menn 
for tusande tusand mark 
S: menn 
beholla henne än 
på papers ark 

	

'20 	Bättre är döö J elden rödha 
än ärelos leffua 
thron sattes J pant 
the sadhe icke sant 
slicht plägha däner bedriffua 
S: menn 
J wachten eder än 
for breff the scriffun 
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[114 1)] Mich tycker thedh saa 
thedh kan wel bestå 
thedh är monge lundom skift 
danskom är gått 
haffua land och slått 
wij haffuom en scrifft 
S: menn 
J wachten eder än 
for tolkin wtgifft 

Troo giffuer brödh 
falskheet odödh 
som nw gjorde the 
the monde oss swike 
och gåttland bortwike 
så monde thedh skee 
S: menn 
(J wacten edher än) 
her .effter skole J än 
edher fwllwäl omsee 

Danska manna ord 
wty herra håff 
skall man så kära 
the föra ena strima 
så illa the rima 
the haffua henne så kär 
S menn 
J wachten edher ähn 
edher höghligha äro 

The wela trwgha 
och nedhrbwgha 
ok holla oss for wrak 
the göra oss wånda 
till wathen ok !ande 

21 

22 

23 

24 



25 	 STJERNRLDSKA RANDSKRIFTENS VISOR. 	 .107 

for ingen wår sak 
S: menn 
J wacten eder än 
for tolkidt omak 

25 
	

Herrer och •forstar 
både minste och störste 
både riddara och swänar 
bönder ok bokarla 
både sent ok arla 	 115 
J hollen offuer ena 
S: menn 
J wachten eder än 
ok warer icke sena 

26 	Värier edert land 
medh wäriende hand 
som däner wilia tagha 
gudh giffue fredh 
som wj tarffwe wedh 
J wåra liffz dagha 
S: menn 
J latten edher än 
öffuer ena dragha 

27 	Skorpio pläghar lekra 
medh tungone smekra 
medh stiärtenom stinga 
så göra the danske 
saa gudh them wanske 
alt när the daghtinga 
S: menn 
J wachten eder än 
the wilia eder twinga 

28 	Alssmechtigh gudh 
han haffue them wiist 
som Suerige äro troo 
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både nw ok forra 
forutan all twist 
gudh giffue them roo 
Suenske menn 
J seyen amenn 
szom J Suerighes riike boo 

AMEN 

[115 b] Gåtlandz wiisa her forescriffuen 

å 
Vii 	claghe tedh alle for herar ok welde och vtlendzske städher 

huadh suenske är skeet medh sueck ok falskhet som däner fara medh 

ey  
	-1 

	 6.-61  

Suenske men J vachte tedh än när J 	hören thedh qwädhas 

Gud vdi Hiimellrijck, 
Glädje Hans själ! till Ewigh tijdh 

a in E n 

5. 

Secundum notas 
Dies est leticie 

	 hen signade dagh är oss betedd 	1 
thy måghe wi oss alle glädhas 
Cristus är ffödh thedh är nw skett 
thy måghe wi frögdeligha qwädha 

Yngre hand. 
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han är itt barn så wnderligh 
fagher och skön och lusteligh 
wthy sin mandoms ware 
hans macht hon är vtenkeligh 
hans milt hon är wkrenkeligh 
wthy sin guddoms ware 

Modher hon är dotter wå'rden 	 116 
faderen sånszens herre 
hå haffuer hört slicht wnder for 
gudh wilde menniskia warda 
Swenen haffuer her herra macht 
ee hwar han går giffuer på acht 
mann kan thedh icke besinna 
han är bådhe när ok lougt iffrå 
som scrifften seyer och vndrar wpå 
hwem kan thedh icke besinna 

Then som all ting haffuer J wåld 
ok himmelen haffuer ath rådha 
han föddis J en åszna i stall 
for oxan och åssnan bådhe 
Sool och måna haffuer han gjort 
all werlden skapte han medh itt ord 
planeter ok alla stjärnor 
han huiltis J then krwbbo så trång 
for menniskiom wilde han lidha twångh 
thy kennoms wij honom gerna 

Christus är född aff iomfrw reen 
thedh kunde gudh wel forlästa 
Som rosen springer aff lilio green 
emot natursens besta 
Han föddes aff iomfrw spädh och wng 
Hennes byrd war lätt och icke twng 
thedh kwnn e gudh wel berådha 

åsz ändrade från andra bokståfver, ovisst hvilka (oxn?). 
2 
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the spener som i ther aff 2  hon gaff dij 
ther war then helghe andz dagg w.  ty 
vpfylte medh gudz nåde 

[116 b] Solen skin igenom itt glas 	 5 
thedh warder intidh skadha 
så är Maria Jomffrw klar 
alt aff then helghe andz nåde 
Saligh är sådan barna moder 
gudh gaff henne nåder stor 
ath hon skulde them födha 
saligh är thedh liff hon bar 
och så the lemmar filer medh war 
som oss skulde frälza aff wådha 

Keysaren lott biudha offuer alt sitt land 	6 
han lott thedh folk beseriffua 
all werlden stodh thå thil hans hönd 
the skulde honom skattin giffua 
Vpstodh ioseph och Maria gladh 
så foro the til bethlehems stadh 
the kunde icke lenger komma 
thå thedh korn til midnatz tidh 
thå röddis then herren både mild och bliidh 
oss alle til glädj och froma 

Engelen talar til herdanar så 
	

7 
han fick så vd l till orda 
ther han fann them på markene 8  gå 
ok wachtede theriss hiorda 
Nw är himelrikiss konung född 
all werldzens sorgh hon är forrödd 
thedh må wij wisseligha achta 

1  Skrifvet öfver raden. 
2  Ändradt från hon. 
3  m ändradt från pa? 
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Han är Herre offuer ängla' koor 
en Höffdingh offuer alla på iordene boo 
fagher J alla sina fachter 

8 	Herre gudh som oss haffuer skapt 
han latte sik ther thill finna 
frelszte them igen som forra wå'ro fortapt 
alt wtåff dieffwlssens minne 
fforlatt oss herre nw all wår brått 
giffue gudh ath wj göre som for tik är gott 
wå'r hugh ifrån syndene wenda 
latt oss leffua J stadeligha troo 
medh tich bliffua J ewigha roo 
och ffredh forutan ända 

AMEN 
Amen 

117 

6. 
Om Swsanna 

iBabilon ther bodde en mann 
Joachim thå war hans nampn 
han leffde medh twcht och äro 

2 J 	Helkie dotter troloffuade han 
thedh will iach seya på min sann 
stor sorgh thå Monde hon bära 

3 	Ther war nw skickede så ther thill 
twå menn som falske och sweckfwlle wåro 
the skulle domare wara 

[117 b] 

4 	The tenchte ther på både dagh och natt 
hwrw the skulle Swsannam forrådha 
ok krenckia hennes heder och äro 

1  Äfven som kustod. 
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Swsanna hon går J sin örtegård 
	

5 
hon mente thedh ingen henne sågho 
hon mente sik wara alena 

Hon sende sina pighor effter balsam ok såpo 	6 
hon gjorde thedh hwarken på sweck eller liist 
the wilde henne glädj formena 

118 	The lå'gho 1  och skiwltd sich J en wrå 	7 
the falske domara giorde så 
the monde tu l henne löpa 

The lwpo thil henne och sadhe saa 	 8 
thw latt oss nw wår wilia få 
thedh wele vij2  medh tich dölja 

Swsanna hon swarade så ther thill 	 9 
then gerning iach aldrigh göra will 
min gudh så offuergiffua 

Fforr skall iach mellan idhra hender döö 	10 

thedh swarade hon aff mykin nödh 
mädhan iach må icke leffwa 

The lwppo frå henne och sadhe saa 
ath en wngh mann när henne laa 
han monde frå henne löpa 

Swsanna skulde for domaren gå 
hennes wenner och frender mötte henne thå 
the monde for henne gråta 

Tesses tal wilie wij icke troo 
wj haffwe aldrig hört ther aff itt ordh 
ath hon wille göra oära 

' Ändradt från sågho. 
2  öfver raden. 

11 

12 

13 
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14 	Swsanna hon klaghade och bitterligha grät [118 b] 
herre gudh mina gerningar wel vyeet 
både lönlige ok oppenbare 

15 	Swsanna hon skulds tu l dödhen gå 
Daniel propheten mötte henne thå 
han ville hennes sanning forhöra' 

16 	Daniel propheten forst sporde åt 
thw skalt mik seya alt her iffrå 
hwadh trä the wnder lågho 

17 	Han swor om gudh och sadhe saa 
itt linde trä the wnder lågho 
sanningen vill iak framföra 

18 	Daniel prophete then a åtsporde igen 
thw skalt mich seya och wara ey seen 
Hwadh trä the wnder lågho 

19 	Han swor ther wpå ok sade så 
itt eeke trä the wnder lågho 
hwadh welen J mer aff oss haffua 

20 	Gudz eugel skall komma medh itt swärd 
och deela eder J stycken små 
for then lögnn som J framföre 

21 	Edhart liff är eelden wärdt 
	

119 
som wij haffue på edert tal hört 
J elden skolen J brännas 

22 	Then samma dödh swsanna skulde få 
thedha fingo the falska domare twå 
och stenade wordto the bådhe 

1  De två första bokstäfverna äro ändrade från några andra, ovisst hvilka. 
2  Ändradt, möjligen från åt. 

Ändradt från the. 
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Så bleff hon frelzt thedh oskyldigha blodh 	23 
thy hennes troo till gudh hart stodh 
saa frelszer gudh alla sina wenner 

AMEN 

7. 

3 	'lssmectigh gudh och Herre reen 
wnne mik qwädhe en wiisa 
en Jomffrw födde en sånn wtan meen 

then wij skulom ähra och prisa 
Han haffuer oss, aff synder löst 
ok giffuidt oss tröst 
J himelen få wij stor liisa 

Voore alle werldz 1  mestara wty en hoop 	2 
thedh wåre så fagher en skare 
the 2  kunde ey alle medh sinne book 

[119 b] thine dygder oppenbara 
0 iesu thw äst nådefwll 
thw war oss hwll 
när wj skolom aff werldene fara 

0 JESW Christ thw syndares brwnn 	3 
ok rätt then skinande stjärna 
Medh hierta, Själ, hogh, och mwnn 
wil iach tich prisa så gerna 
Thw last thina nåder skina thå 
thw sadhe saa 
iach är then liffzens Ulla 

Thw liiknas wedh högxta paradiis 
och wedh then frwcht ther inne 
tich höffuis loff, heder, ära, och priis 
huadh mann är wte eller inne 
Wisselicha löste thw wärlden all 
aff adams fall 
latt nådenes kella wprinna 

1  r skrifvet öfver radan. 
2  skare the upprepadt af samma hand längst nere på sidan. 
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5 	Kwnde iach alskons tungamål 
ok konsternes diupa sinne 
Och wåre min tunga giord aff stål 
och ängla mål ther inne 
Så wilde iach på min knä ath falla 
och Jesum påkalla 
wel hundrede twsend sinne 

6 	Mina synder the ära som sand J strånd 	120 
ok liika som solenes strimor 
gudh skilie mich fraa min synda bänd 
ok helzt J dödzens tima 
Och lotte mich aldrigh bliffua fortapt 
som mik haffuer skapt 
han giffue mich nåder sina 

7 	0 Jesu thw äst alla syndares tröst 
som vilja på tich kalla 
Wij bedie tich medh hierta och röst 
latt oss ey J syndene falla 
Wår glädhe hon är J Himnielriik 
thil thedh troo wij tich 
0 Herre thw bedh for oss alla 

AMEN 

8. 
Om werldenes ostadighedh' 	120 b 

en wiisa, 2u2 tonum, vanitatum vanitas 
omni[a] sunt wana 2  

1 	Alle tingh på iordene 
mödha oss ok twinga 
äro doch wnder solene 
fåfengeligh ok ringa 
Som en rök wårt leffuerne är 

1  Titeln är senare (af ursprungliga handen?) skrifven ännu en gång, med 
mörkare bläck, öfver den först skrifna. 

2  Orden omnia sunt wana synas vara senare tillagda af samma hand 
som upprepat öfverskriften. Efter sunt är något (uana?) utstruket. 
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kan her snarth forswinna 
verlden som wij haffue kär 
gör oss alla blinda 

Ögha, hierta, hågh, och sinn 
äro obehendighe 
thill tedh godha mörk och blind 
thil thedh wrånga wenda 
Jngen dragher J hiertadh ind 
thetta wårt älende 
hiwledh löper snart om kring 
dödhen är alles ände 

Arme i mann och mykit snödh 
	

3 
segh mik tina tankar 
huadh wilt thw medh gullid rödt 
tedh thw sammansamkar 
menar thw thedh warar J nödh 
so& itt forwaradt ankar 
Ney, när thw äst hädhan dödh 
itt annadt byte vankar 

Själen iffrå tinom kr6pp 	 4 
ind thil pinan lender 
alt titt godz och samman lå'pp 
byta tina frender 

121 	madtkar äta krå'ppen wpp 
senor, been, och tänder 
ther thw thil satte titt håpp 
går J annars hender 

Hustrwn ok thin kera barn 	 5 
forst medh sorghen skenchte 
iffrå sinom gråt och harm 
ind thil gläden lenchte 
hwstrwn tager en annan mann 

1  Efter e ett öfverkorsadt streck, dock väl ej gärna möjligt att fatta 
som ett r (som Hjärne ifrågasätter). 

2  Hdskr. och på raden, öfverstruket; som öfverskrifvet. 
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then thw aldrigh tenchte 
alt tedh godha brwkar han 
som thw henne skånchte 

6 
	

Barnen som tich wöro kär 
taka guldit rödha 
aff them äst thw snarligh her 
glömder medh the dödha 
glädhas ok medh them glader är 
ytan sorgh ok mödha 
aff titt godz och peningar 
haffwa the sin födho 

7 	Vilt thw rätzligh wara klok 
ok thedh godha lära 
haffwer thw iw altid nok 
när thw kant tik nära 
hall' J allom tingom hoff 
spar thin heder ok ära 
Christi ord och salomons book, 
giftua oss thena lära 

A M E N' 
sic transit gloria mundj2  

t 	hå gudh hade skapadt himmel och jord [121 b] 

i kok menniskian thil sin like 
Thå korn dieffwlen bedragharen stor 

war skapt J ormsens liike 
aff liffzens fruct han menniskio gall' 
the åto ther aff 
så monde han all werlden besuike 

Senare tillägg (jfr orvan s. 115, n. 1-2). 
2  Senare delvis upprepadt af annan hand sic transit sie sic. 
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Therfore dreffwos the aff paradis wt 
Adam ok Ewa både 
ty the hade brutid gudz helgha bwdh 
och wiste sik intid tu l rådha 
skinkiortlar giorde han then qwinna ok mann 
alt medh sin hand 
aff sina helgha nådhe 

Adam han åtte söner twå 
Cain och Abel så monne the heta 
Abell war rättferdigh och Cain otro 
thy slogh han abell tu l dödhe 
Sedhan motte han ey gudz ansichte see 
wtan kom J wee 
thedh forsta dråp paa werldene skedde 

Sedhan lott Cain en stadh wpbyggia 
fast medh mwrar och walle 
ath han ther inne motte wara trygg 
for sina bröder alle 
Han giorde bland folkid forsta merkeskäl 
han giorde thå wel 
skäppor, pund, victer, bessman, och alnar 

Gudh han hade Enoch kär 
tedh kan iak rätt besinna 
han bleff så wtåff gudj lärd 
forsta bokstaff monde han påfinna 

122 	han giorde böker han gudz ord screff' 
en man så geeff 
thedh giffuer scrifften tilkenne 

J en brinnande wagnn satt Enoch wty 
gudz änglar monde honom bort föra 
frå iorden saa höght J klaran sky 
tedh will iach eder kungöre 

1  Äften som kustod. 

2 

3 

4 

5 

6 
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Mathusalem effter honom kom 
en mann så from 
then äldzste på wärlden monne han wara 

7 	Nyohundradh sextyo och niyo åhr 
tedh will iach welbetygha 
Mathusalem så gammal war 
iach will thedh intid liwghe 
for samma Mathusalem blefr dödh 
så bleff Lamech född 
som wty bökerne monne scriffues 

8 	Larnech han åtte hustrwr twå 
the %%Töre wptwchtad medh äre 
aff them gaff gudh honom söner twå 
the monne forst embete lära 
then ene heet Tubalcain 
then andre Juball 
så monne theres nampn ath wara 

9 	Tubalcain åtte en syster godh 
Naema monde hon heta 
Hon fann på thedh forsta rådh 
bådhe wll och linnidh ath wäffwe 
hon kom thedh forst J rätta lagh 
medh stort omak 
så monne the andre aff henne lära 

lo 	Noe medh sina söner tree 
han monde forst Archeu byggia 
Han), Sem, Japhet så heta the 
the Nyår() honom så trygge 
for ty g.aff gudh them lyckan så godh 
the friddes for flodh 
medh theris hustrwer alle 

[122 b] 

1  Hdskr. bledh. 
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Try hundradhe alnar war Archen long 
och femtyo alnar bredden 
trättyo alnar war han högh 
forr än han wart tu l redhe 
han war•  endelz medh monge rwm 
aldelis wm, 
for ther mötte qweckt inkomma 

Thedh forsta Noe kom på land 
han monne gud påkalla 
han bygde itt altar medh sin hånd 
the offrede ther på alle 
thy swor gudh Noe itt trygt vitskap 
thil Dom edagh 
thedh will han wisselica hålla 

Noe fann på thedh- forsta rådh 
vingårdar planta och dyrkia 
som han hade pärsadt ther svin iffrå 
begynte han ther aff ath dricka 
han drack aff vinidh medh stor hast 
och sompnede fast 
låg nakin och wiste sigh ey skyla 

Thedh sågh Ham hans forsta så' nn 
123 	ath han så nakin monne liggia 

han bespottede ther sin fader kär 
ok ropte thill sina bröder 
Sem och Japhet så hete the 
han badh them see 
sin faders blygd ok wanähra 

Sens och Japhet rättuise wåro the 
them folgde både tucht och ärhe 
sin fader wilde icke nakin see 
them tychte olicht ath ware 
togho the itt åkläde på sin bak 
medh fwllgott mak 
beskylte sin faders wanähra 

11 

12 

13 

14 

15 
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16 	Then fierde Noe sånn Jonitus war 
sidhan syndfloden war han födder 
gudh gaff honom sin nåder stor 
han kende stjärnor och alla planeter 
Måna ok Sool som gudh hade skapt 
wiste theris krafft 
hwrw the på himel en regera 

17 	Wij läse om hans sånasånn 
Nimråth mann honom monde kalla 
en iäghare war han både stark och kön 
och weldigher offuer 2  alla 
Babiloniskia torn latt han byggia först 
allsom störst 
han tenchte thedh skulde alflrigh nidhfalla 

18 	Hundrade och åttetyo alnar war thedh widt 
thedh törn månne the wpbyggia 	[123 b] 
Thw hundrade fampnar wpp J skyn 
then mwr femtyo alna tiocker 
babiloniska torn thedh war så högt 
J skyn wpbygdt 
gudh lott theriss tungemål omskiffta 

19 	När then ene beddes kalk och steen 
tu l thedh arbete som han hade 
then andre bar honom wathen och ber 
han fick ey thedh han kraffde 
beddes han kalk thå fick han steen 
thedh war stort mheen 
the forstodho 3  icke hwadh then andre sadhe 

20 	Then ene forstodh icke then annars mål 
thedh war stoor sorgh och qwidhe 
them bleff fortagit theriss stora wåld 
thedh torn motte the latta bliffua 

Ändradt, möjligen från war. 
2  Osäkert, hdskr. ursprungligen aff, som ändrats, möjligen af senare 

hand. 
3  Möjligen forstodhe. 
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thedh folk bleff så från huart annad spriidt 
wth så wiidt 
gudh monne huar sitt twngomål giffua 

Nw haffwe J hört om gudz wnderlige wärk 	21 
tesslighest om hans nåde 
hurwledes han J wärlden gaff 
sin kunst och wisdom bådhe 

wele wij alle taeke gudh 
och hålle hans bwdh 
gudh styre for oss och ildhe 

AMEN 










