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BIDRAG TILL KINNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XVI. 2

SVENSKA LÅTAR
JÄMTE DANSKA OCK NORSKA FORMER
SAMLADE OCK ORDNADE
AV

RICHARD STEFFEN

STOCKHOLM 1918-1921
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SZ SÖNER

Efterföljande samling har till avsikt att ge en allmän före„ställning om en art av folkpoesi med rent lyrisk prägel, som
funnits hos oss samtidigt med eller redan före balladdiktningens
tid. De upptagna exemplen utgöra enstrofiga dikter eller kortare
utvidgningar ock sammanställningar av dylika ock bilda sålunda
ett slags äldre motsvarigheter till i våra dagar förekommande
enstrofingar.
Samlingen utgöres av svenska ock danska strofer, vartill
lagts norska ock isländska m. fl. endast för så vitt som dessa
äro varianter av de förra. Skälet till denna utsöndring ock
sammanslagning av de svenska ock danska stroferna är dels
det, att dessa bilda en naturlig grupp med många gemensamma former, dels det att de endast i ringare antal bevarats.
Norge däremot äger i sina gamlestev en större mängd besläktade arter, som delvis äro gamla, delvis nyare diktningar i
gammal stil.
Ursprungligen var det blott meningen att samla några
exempel till illustrerande av de teorier, som framställts i min
avhandling om Enstrofig nordisk folklyrik, ventilerad i Uppsala
den 9 mars 1898. Men med tiden blev denna exempelsamling så
utförlig, att den ej kunde inrymmas i avhandlingen, varför den
ställts för sig själv såsom ett bihang till denna ock såsom en
första avdelning i en tillämnad större samling av nyare svenska
låtar.
Fullständighet kan samlingen ej göra anspråk på, ty en
sådan är omöjligt ett ernå, förr än alla de gamla visböckerna
blivit utgivna eller grundligt genomforskade. Ur de tryckta
Sv. landsm. XVI. 2.
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källorna torde ej mycket mera i denna genre vara att hämta,
för så vitt man följer de principer, som här blivit iakttagna.
Dessa principer framgå isynnerhet av den del i avhandlingen
Enstr. folkl., som bär titeln »Äldre nordiska förmer av enstrofig
lyrik» (s. 124-151), till vilken jag sålunda hänvisar.

Hiorthen han löper i haghan,
han kastar sin ben;
och huilken som skall sigh en iungfru trolofua,
han vardhar icke sen.
Hiorthen han spelar i haghan,
han kröcker sin halz;
och huar tu findher en fultro ven,
tu vardhar honom icke falsk.
Nu lenghes migh till min jungfru.
Gyll. 3.
Slutstroferna i en 7-strofig visa: »Suenden han lecker skafftauel
öfuer bordh.»

Jorten han löper i hagen,
han kröker sin hals;
aktar du dig en jungfru trolova,
du snacka ej falskt!
Jorten han spelar i lunden,
han kastar sin .ben;
förnimmer du gott av din goda vän,
gör honom det igän!
Arw. 122.
Str. 7-8 i den 9-strofiga visan »Giljarekonst», motsvarande Gyll.
3. Arw:s red är gjord närmast efter hdskr. WB.

C 1. Hiorten löber i rosenslund,
hand kaster med halss;
saa giör ungersuend i lön att gillie,
hans tale den er falsk.
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Hinden hun löber i rosenslund,
och hun springer lett;
saa giör ungersuend, naar hand gillier,
hans tale den er slett.
DgF. 306 F.

C 2. Hiorten hand ganger i rosens-lund
och spreter met benn;
saa görr och diy unge suenne,
di suer dem om men.
Hinden hund ganger i rosens-lund
och kaster met hals;
saa giör och de smocke iomfruer,
deris talle er falsk.
DgF. 306 G.
I visan »Utro Ridder»; om strofernas förekomst se tabellen vid nr 3.

D. Hjorten spelar i hei5o nor,
han sprikir si klo;
han! så gere alle dej Herjus syninn,
som giljar med or.
Hjorten spelar i hei5o nor,
han rekkir sin hals;
han! så gere alle dej Herjus syninn,
som giljar me5 fals.
Hjorten spelar i hei5o nor5,
han böygir sine bein;
han! så gere alle dej Herjus syninn,
som giljar i löynd.
Landst. s. 401 (bland gamle stev).

2.
A. Den svane han flyver saa höjt udi sky
og svinger sin hals;
men hvo som trolover et fflrlig mands barn,
bör ej vwre fals.
J. F. XI, 47 A.
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Slutstrof i red. A av »Den utro ridder» (»Dersom alle de bjterge de
vare af guld», se nedan nr. 7). Om red. B se nedan C; red. C hos
Krist. saknar strofen. Något var. i en uppt. av samma visa J. F. I, 65.

B. Ja, svanen den flyver [al verden omkring*
og rxkker sin hals;
men den, som trolover en cerlig mands barn,"
bör ej väere fals.
Og blodet det render jo aldrig saa tyndt,
er jo tykker' end vand;
men hvo som trolover en fflrlig mands barn,
hend' sviger ej han.
J. F. X, 53A.
Str. 14 ock 15 i red. A, variant till samma visa som formen
A tillhör. Red. B, C ock D sakna stroferna. Var. till red. A:
*) sea höjt op i sky *) jo aldrig sea höjt
**) men hvo som en wrlig mands datter begjter,
**) thi hvo som besover en mrlig mands barn.

c.

Ja, blodet det rinder vist aldrig saa tyndt,
ja, tykker' end vand;
og elven den löber vist aldrig saa stwrk,
den fattes ej vand.
Ja, tranen hun flyver al verden omkring
og räekker sin hals;
og hvo som trolover en xrlig mands datter,
bör ej vare falsk.
J. F. XI, 47 B.

Str. 13 ock 14 i red. B av samma visa som formen A tillhör (se ovan).
Stroferna kunna betraktas som efterbildning av de under nr 1 upptagna.

3.
A. Vilken som kastar en sten i vatten,
han sjunker till grund,
ock vilken som mister en fulltrogen vän,
hans järta görs tung.
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Vilken som kastar en sten i vatten,
han sjunker därned,
ock vilken som mister en fulltrogen vän,
hans järta görs ve.
Vilken som kastar en fjäder på vatten,
han flyter därpå,
ock vilken som haver en fulltrogen vän,
han tänker däruppå.
Arw. 124 A.
Utgöra strof 7-9 i »Svännens svek», avtryckt efter handskr. WB.
Arw. 124 B har ej dessa eller andra lyriska strofer, som ingå i A. Red.
A ock B äro i själva värket icke varianter av samma visa.

B.

Ty huilcken som kastar en sten i vatn,
han siuncker ther ner,
och huileken som mister sin fultro ven,
han bleeknar ter uedh.
Huilcken som kastar en sten i vatn,
han siuneker tul grundh,
och huilken som mister sin fultro ven,
hans iartha görs tungh.
Gyll. 4.

Slutstroferna i en visa, som utgör variant till Arw. 124 A.

C 1. Man tager en steen och kastar tu l watn,
then sjunker i grundh;
och then, som mister sin fultrogen wen,
thens hierta görs tung.
Man tagher ett bladh och kastar i watn,
thet flyter till land;
och then som får se allerkeristan sijn,
hans hierta görs gladh.
Visb. i 16:o, uppt. 2.
Slutstroferna i en var, av samma visa som ovan (Arw. 124 A).
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C 2. Huilken som kastar en fieder på watn,
hon flyter deropå;
och huilken som hafuer en hiertelig kär,
han tenker deropå.
Och huilken som kastar en steen vpa vatn,
han sjunker till grundh;
huilken som mister sin fultrogen wen.
thens hierta görs tung.
Visb. i 16:o, uppt. 1.
Slutstroferna i en var, av samma visa som ovan.

Mand tager en fler och kaster i wand,
och den flyder lett;
huem der haffuer en fuld-tro wen,
hand glemmer hinde icke slett!
Mand tager en steen och kaster i wand,
den siuneker thill bunde;
i-huem der haffuer en lönlig sorrig,
der er vdl tung.
DgF. 306F.
Utgöra de två sista stroferna i »Utro Ridder», red. F.

Huem der kaster en sten i vand,
den syncker till bund;
och huem der haffuer en fultro ven,
hand elsk den till grund!
DgF. 306G.
Sista stofen i nyss nämnda visa, red. G.
Dessa former av visan (F ock G i DgF.), som motsvara Arw. 124
_A ock Gyll. 4, ha också andra lyriska strofer, som ej finnas i de svenska
motsvarande visorna, nämligen dubbelstrofen »Hiorten löber i rosenslund»,
se här förut nr 1 C; liksom de svenska formerna ha strofer, som ej
förekomma i de danska. Nedanstående tablå klargör strofernas förekomst.
Däremot finnas de lösa stroferna varken i den svenska red. Arw. 124 B,
-ej häller i de danska DgF. 306 A—E, H—P, av vilka flere representera
åtskilliga uppteckningar. Alla dessa åter ha som inledning »Om alle
disse bjearge de vare af guld», se nedan nr 7.

12

STEFFEN, SVENSKA LÅTAR.

XVI. 2'

Liksom Arw. 124 A ej är samma visa som 124 B, så är ej häller
DgF. 306 F ock G samma visa som de övriga red. av 306. Jämför
anm. vid nr 7 D5.

Sedes2.

DgF.
306 F.

DgF.
306 G .

1
2
3
4
5
6
0
0
0

1
2
3
4
0
5
6
0
0

0
1
2
3
4
5
0
6
7

1
2
3
4
5
0
6
7

8

8

0

0

0

0

7

9

8

9

9

8

9
10
11

0
0
0

7
0
0

10
7
8

8
0
0

0
0
0

?"

g=-

Sedes 1.

1
2
3
4
5
6
7
0
0

..,
ND

Aldrig såg jag det gräset gro . .
Jag passar ej på de andra alla . .
Är det sant, I sägen för mig . . .
Jag var uti din faders gård . . .
Tager jag orlov utav mig själv . .
Edher sätier iagh min högre handh (1)
Setia vil iagh edher min högra han(2)
Hiorten löber i rosenslund . . .
Hinden hun lober i rosenslund
Ty hulleken som kastar en sten i
vatn (1)
Huileken som kastar en sten i vatn
(2)
Vilken som kastar en fjäder på
vatten
Flyg bort, flyg bort, liten småfogel (1)
Flyg bort, flyg bort, liten småfogel (2)

I

I

1
2
3
4
5
6
0
0
0

..".

Anvisning till tabellens läsning.
Den anförda täxten betecknar den avsedda strofen. Strofen »Jag
passar ej på de andra alla» finnes sålunda i alla de anförda redaktionerna ock utgör i ARW1DSSONS visa strof 2, men i de danska uppteckningarna strof 1. Emellertid må observeras, att då strofen genom en
siffra betecknas såsom befintlig, så betyder detta ej, att den har samma
form i alla uppteckningarna, utan endast att en ungefär m ot sv ar an d estrof existerar. En nolla i kolumnen betecknar, att ingen motsvarande
strof finnes. Siffrorna inom parentes straxt efter täxten (1 ock 2) betyda, att stroferna äro s. k. parallellstrofer. Do två stroferna »Hiorten
(linden) löber i rosenslund» finnas således endast i de danska formerna.
Men väl finnas dessa strofer i en svensk visa, som med de i tabellen
framlagda ej har några vidare beröringspunkter (se nr 1).
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4.
A. Ingen fogel flyger så högt
som örnen med sina ungar*;
intet svärd biter så hårt
som falske klaffares tungor.
Skillingstr. u. å.
* Var.: vingar (Arw.). Strof 6 i en visa, tryckt även hos Arw.
(III, s. 18) under titel »Räven».
Denna visa består dessutom av följande partier:
Str. 1-3: »Räven han ropar i allan natt», möjligen ett fragment;
4: »Kvarnen hon ståndar i stridan ström (nedan nr 26);
5: »Suggan löper i snaran in> (nedan nr 27);
7-8: »Alla kalla mig fattige svän> (nedan nr 25).

Der er ingen fugl, der flyver saa höjt
som falken med sine anger;
der er ingen snare, der sherer saa haardt
som menneskenes falske tunger.
J. F. I, 32.
Var. också J. F. XI, 83; Berggr. IV, s.. 164; Is nr 147; Madsen,
Folkeminder s. 120 ock Feilb. Fra Hed. s. 127 i varianter av visan
»Hjertesorgen», som ock har stroferna nr 5 ock nr 6 (nedan). Denna visa
motsvaras närmast av Gyll. 7, som dock är ganska olika. Den senare har
ej ovanstående strof liksom ej häller nr 6 »Applet» o. s. v. Däremot har
Gyll. »Jagh är alth som en lithen fisk» (nr 5). Se tabellen vid nr 5

Og der er ingen ting, som kan flyve saa höjt
som falken med alle sine anger;
og der er ingen ting som kan skxre saa dröjt
som onde menneskers tunger.
Berggr. 112, 149.
Isolerad strof från trakten av Vordingborg.

c.

Ingin fugle flyge så högt
som grågåsi me6 sine ungar,
og ingen orme stinge så sårt
som falske mannetunga.
Min frende og din ven!
Månen skine og veginne felle så vie.
Landet. s. 391 (bland gamle stev).
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D. Ingen är som sjunger så vackert
som fogelen i lunden;
ingen är som biter så vasst
som falska människors tunga.
Borgstr. Folkv. 6.
Första strofen i en visa (från Värmland), om vilken upptecknaren
anmärker, att den är »såväl till ord som melodi hopflickad av flere
andra». Dessa andra äro: »Jag har förfall, jag får inte gå vall» — »Kråka
satt på ladugårdstak» — »Ta din sko ock mjölk di ko» — »Vädret
blås, ock björken runker».
Med dessa strofer torde jämföras str. 3 i »lleimlicher liebe pein,
(Kn. Wund. III. s. 17):
Die distel und die domen die stechen also sehr,
die falschen zungen aber noch vie! mehr.
Kein feuer auf erden auch brennet also heiss
als heimliche liebe, die niemand nicht weiss.

s.
A.

Jagh är alth som en lithen fughel,
som seter på lelie quisthe,
så långht i frå by, så högt vnder sky,
gudh nådhe then sin macka bort mesther.
Jagh är alth som en lithen fisk,
som semmer på hafsens grundhe,
när andra små fiskar gå till leckz,
så ypas min sorgh marghe lundhe.
Gyll. 7.

De två sista stroferna i visan »0 lönligh sorgh, huat tu äst tungh».
Med modernare rättskrivning äro dessa två strofer ock den hos Gyll.
närmast föregående strofen avtryckta av ATTERBOM i Poet. Kal. för 1816,
s. 121.

Bl. Nu er jeg ligesom den enlige fugl,
der flyver paa vildeste kviste,
som sörger og klager og gnemmer sig derved,
at den magen sin haver mistet.
J. F. XI, 83.
Sista strofen (5) i »Den falske kjreste».

XVI. 2
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B 2. Nu er jeg ligesom et faderlöst barn,
der haver slet ingen fader,
naar andre smaabörn gaaer sammen i lag
da stander jeg ganske fortabet.
Nu er jeg ligesom en eenlig fugl,
der sidder paa vildeste kviste,
hun sidder og sörger og grfflmmer sig der,
for hun magen sin haver mistet.
Nu er jeg ligesom et eenligt tre,
der stander paa vildeste hede,
langt ude fra by, fra lyng og fra 12e,
hvor Gud blmser stormen den vrede.
Feilb. Fra Hed. s. 127.
Stroferna 5-7 i visan »Den forladte».

Men nu er jeg ligesom det faderlöse barn,
der haver sletingen fader,
naar andre smaa börn gaa sammen i leg,
saa stunder jeg ganske fortabet.
Ja nu er jeg ligesom et enligt trx,
der stander paa vildeste hede,
langt ude fra byer, fra ly og fra
hvorpaa blxser stormen den vrede.
J. F. I, 32.
Str. 8-9 i »Hjwrtesorgcn», en variant av de i anm. till formerna

B 1 ock B 2 nämnda visorna.

Og nu er jeg som en liden smaafisk,
der ligger paa havsens bunde;
naar alle smaafiske gaa sammen i leg,
da ligger mit hjxrte bundet.
Berggr. 112, s. 164.

I en var, av samma visa som innehåller B1-3; föregås även av
stroferna om fogeln ock trädet i obetydligt var. form. Ytterligare nära
liggande var. hos Berggr. 13, 147 ock Madsen, Folkeminder, s. 120. Alla
dessa säx varianter innehålla ock stroferna »Mblet haniger aldrig saa
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höjt udi tre» — »Der er ingen fugl, der flyver saa höjt». De nämnda
visorna motsvara i det hela Gyll. 7. Om dessa uppteckningars förhållande till varandra se den s. 18 vidfogade tabellen.

c.

Nu är iagh som en villande fogel,
som setter vppå lilie gnist,
så långt ifrån by, så högt vnder sehy,
så vijdt ifrån venner och frender.
Arw. III, s. 14.

Är strof 6 i visan »Ther stånder itt tre i rosenne lund» (nr 37).
Ingen mer strof är gemensam för denna ock Gyllenmärs' nämnda visa.
Efter strof 6 hos Arw. följer en strof, som utgör en omskrivning av
en ursprunglig parallellstrof till str. 6 (jfr formen F):
Thet seger iagh vare en fåkunnigh man,
som bygger sin hwss vppå ijss;
ijssen smelter hårt och hwsen sjunker nidher,
af schadan blifuer man wijs och icke rijkr.
Men nu sörjer hon, som sig hafuer achtat at gledie.
Strofen har sedermera skilts från de andra stroferna ock bevarats
isolerad till våra dagar i följande form:
Jag vill mig förlikna vid en fåvitsker man,
som byggde sitt hus uppå isen;
när isen smälter bort, faller huset omkull,
av skadan så bliver man viser.
Men linden bär löv, ock lövet faller av,
men jorden bär alla gröna skogar.
Västerg. Dybecks

Nu er jeg som enn enlig fugll,
som bygger paa barenn kvist,
sorgen er kommen i mijn huff,
och gleden den haffuer ieg mist.
Min egenn troo venn, hvij haffuer i mig saa forladt?
Anna Urup 76.
Är strof 6 i en visa, som för övrigt svagt påminner om den ovannämnda hos Arw., men ej om Gyll. 7.

Endnu er jeg saa Eden en fugl,
som flyver paa vildene kviste,
langt ude fra by, fra ly og fra lx,
som magen sin haver mistet.
DgF. 57.

XVI. 2
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Strof 14 i visan »Nattergalen» (uppt. g). Strofen har trängt in
ock ersatt en för visan ursprungligare strof, som i alla de andra danska
formerna har följande lydelse (ock motsvarande i de svenska):
End nu er jeg saa liden sen fuel,
som flyer i vilden hede;
saa kommerfuld monne jeg leve min tid
og helst om vinter-tiide.
Om denna sista strof se Sv. landsm. XVI. 1 under »Näktergalsstroferna» (s. 180).

F. Nu er jeg som den fattige mand,
der bygger sit hus paa is:
isen smelter bort, og huset synker ned,
af skaden saa bliver man viis.
Nu er jeg som det eneste trx,
der stander paa vildene hede,
saa langt fra by, saa lidet haver ly,
der blwser paa vejren hin vrede.
Nu er jeg som den lidele fugl,
som flyver over vildene hede:
hun veed sig huerken ly eller lx,
hvor hun tör bygge sin rede.
Der falner og falder ned lövet over alle grönne Skove.
Grundtv. Da. Kunpev. 20.
Slutstroferna (12-14) i »Klosterjomfruen» (»Ag var mig saa
lidet et barn»).

G. Jeg er som en lille fugl,
der i luften flyver;
himmelen er dens skjul
og de mörke skyer.
Her og der den flyver om,
hvor den finder rede,
mangen gang i sne og storm
midt pa den vilde hede.
Svendborg amt, Grundtv. saml.
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På förfrågan av G. har svarats: »mere av denne sang har jeg
[Peder Jensen] icke merket til».
Med föregående strofer må jämföras följande:
Ock fiskar små uti böljan gå,
de söka efter sin maka;
ock så gör jag både natt ock dag,
när jag min käresta saknar.
Runa 1843 IV, s. 74.
Ringdansvärs uppt. av DYBECK; även hos DALGRåN.
Fiskin uti fagra»» vatni
og ikonn up i tre,
alle så heve dej makamann,
men ingen så heve eg.
Landet. s. 395.
Norskt gamlestev, förbundet med parallellstrofer.
Zwa fischl in wosser,
zwa vöglan in wold,
und zwa leut dö si gern hobn,
dö findn si bold.
Pog. Kärnten.

t•D

O lönligh sorgh huat tu äst tungh . .
Mit hiartha haffuer (= Jeg havde mig en
gang)
The falske Islafvare gå ther om . .
Ty verdhen är ful med falsckhet .
Mblet hamger aldrig san höjt . .
Havde hendes hjEerte da vwret . . . .
Der er ingen fugl, der ilyver så höjt .
Der er ingen snara, der skrer så hart .
Ty thet är inghen i verdhen till . . . .
Jagli är -alth som en lithen fughel . .
Jagh är alth som en lithen fisk (1. et
faderlöst barn)
Nu er jeg ligesom et enligt trse . .

'98 'IX'dY

År en »schnaderhilpfl» eller »plopperliadl».
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6.
A. /Eplet thett hengher såå högt ij trxdh,
thett stundher tul iordhen att falla;
then som bliffuer sniken aff sin käre godh wen,
såå bliffuer han wel, sniken af andra.
Har. 01. 31.
Är strof 5 i »örtherne gro», se nedan nr 11 C.

Aldrigh hengher äplet så högtt vti thrä,
thet stundar till jorden att falla;
huileken som blifver svecken aff sin fvltro vän,
han blifver och svecken mäd allo.
Min herre hafver gifvit mig orloff.
Gyll. 76.
Str. 7 i visan om Härr Peder ock Fru Margreta, vilken visa är
fragmentarisk.

Äpplet sitter aldrig så högt på trä,
deth stunder tu l jorden at falla;
däth faller så snart vti blötaste pöhl
såsom på hårdaste balle.
Äpplet henger aldrig så högt vp i trä,
däth stunder tu l jorden falle;
hwilken som hafwer en hiertelig kier,
han önske henne godt öfwer alle.
Afz.-Berg. 42: 2.
Str. 5-6 i visan »Stolts Margareta» (ur »Myth. sånger-och folkvis.»)
Red. 1 har ej dessa strofer, ej häller ARWIDSONS uppt. (E, 59) av samma
visa. Om de danska formerna se anm. under B 3.

Eblet det henger saa höyt i trx,
saa nederlig monne det falde;
i hvo som haffver en fuldtro ven,
hand elsker hende vist offver alle.
Min herre hafver loffvet sine svenne i lunden at ride.
Tragica 17 (DgF. 360 C).
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Str. 1 i »Fru Mettelils utroskabs. Denna första strof utelemnades
i Abrah. Udvalgto da. viser nr 124 såsom AR visens indhold aldeles
ikke passendeå.

B 4. Ebbelett henger saa hyögtt y thre,
till iordenn saa mone thett falde;
herre Gud nade huer fattige quinde,
synn skiebenn haffuer icke y wolde!
DgF. 360 A.
År i denna red. strof 27. Red. B, D, E, F, G sakna strofen.
C 1.

Ock äpplet det växer så högt upp i topp,
äpplet till jorden må falla;
ock den som blir förskjuten utav sin lilla vän,
han bliver ock förskjuten utav alla.
Axels. Västerdal. s. 181.

Bildar tillsammans med strofen »Ock fogeln han flyger så högt
upp i skyn» de två avslutningsstroferna till visan »Det gingo två jungfrur åt rosendelund». Denna visa förekommer under olika namn: »Brudvalet», »Ongersvännen å dej två jomfrura», m. fl. Under detta sista
namn finnes visan med ovanstående strof obetydligt varierad hos Tel,
lander, Vestergötl. s. 102.

För äpplet det växer ju aldrig så högt,
det måste till jorden dock falla;
ock fogeln han flyger så högt upp i skyn,
ock vädret det lyfter hans vingar.
Tellander, Västergötl. s. 89.
Slutstrofen i »Det gångar två jungfrur».

Ock äpplet det växer så högt uti topp,
det måste dock till jorden nederfalla;
det växer så högt, det smakar så sött,
det smakar icke lika sött för alla.
Wigstr. Folkd. 37.
Sista strof i visan »Brudvalet».
Många uppteckningar av visan sakna också strofen, t. ex. Nyl.
III, 42.
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C 4. Et wble det hxnger jo aldrig saa höjt,

undtagen tul jord det kan falde;
men bliver jeg forladt af min allerbedste ven,
saa bliver jeg forladt af dem alle.
J. F. X, 87A.
Slutstrofen i »Rige og fattige pige»; var. i red. B; red. C ock D
sakna strofen. Dessutom i samma visa J. F. XI. s. 309; men ej i
J. F. XI, s. 186.

D 1. /Eblet hxnger aldrig saa höjt udi trx,
det jo engang tul jorden maa komme;
men hvo som der haver en fuldtro ven,
den ganger saa sent udaf glemme.
J. F. I, 32.
Strof 7 i en 10-strofig lyrisk visa »Hja,rtesorgen». Visan förekommer under namnet »Den falske kjEereste» i J. F. XI, 83, under
namnet »Den forladte» hos Feilb. Fra Hed. s. 126; vidare hos Berggr.
II2, s. 164 ock I3, s. 147 samt hos Madsen, Folkeminder s. 120. Alla
<lessa ha ock strofen i var.-former:

2Eb1et det gror aldrig saa höjt udi troe.
den jo en gang til jorden mon falde;
men den som der haver en huld oprigtig ven,
den bör man at elske fremfor alle.
J. F. XI, 83.
Utgör str. 3 i den 5-strofiga visan.

lEblet hxnger aldrig saa höjt udi trx,
det en gang tul jorden mon falde;
og naar man da haver en fuldtro ven,
den bör man da elske for alle.
Feilb. Fra Hed. s. 126.
Utgör str. 2 i den 9-strofiga visan. Alla de säx var, av den här
under D nämnda visan äga också strofen »Der er ingen fugl, der flyver
saa höjt» (se nr 4 B 1 anm.) samt »Nu er jeg som en eenlig fugl, (se
nr 5 B 4 anm.). Visan motsvaras av svensk visa Gyll. 7, som dock
.saknar ovanstående strof; se vidare tabellen vid nr 5.
Sv. landsm. XVI. 2
2
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lEblet det voxer jo aldrig saa höjt,
det agter jo tul jorden at falde;
og bliver jeg sveget af min egen gode ven,
saa bliver jeg sveget af dem alle.
Min egen gode ven,
hvi drog du fra mig hen,
hvi haver du nu saa forladt mig?
Berggr. Is, 103.
I denna form isolerad strof från Slagelse-egnen.

Aldrig växer äpplet så högt opp i topp,
till jorden så månde det falla,
men bliver jag sviken av min järtans lilla vän,
visst bliver jag sviken av alla.
Nyl. III, 54.
Strof 1 i en fämstrofig lyrisk visa, för övrigt fullständigt olika.
med alla föreg.

Gl. Aldrig sad fructen saa högtt paa gnist,
som moeniss aff soell och sommer,
at den jo falder en gang forwist,
gud giffue, naar dett kommer.
Ide Giöes viseb. 12.
Är strof 7 i en 18-strofig lyrisk visa, fullständigt olika med alla.
de föregående. Mer eller mindre varierad finnes visan i flere da. visböcker samt tryckt 'hos Sandv. Levn. I, 9: »Hemmelig kierlighed»..
Här lyder den med parallellstrof så:

G 2. Aldrig sidder frugten saa höyt paa qvist

som modnes af solen om sommer,
at den jo falder engang forvist,
Gud give i naar det kommer.
Aldrig sidder falken saa höyt paa hald,
og dyren' er aldrig saa vilde,
de jo .maile trygte sig for et fald,
naar j2egerens rand ere snilde.
Sandv. I, 9,
I formen G är strofen snarast att betrakta som en lärd parafrasering
av den ursprungliga dikten.
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7.
A. Om alla dessa bärgen de vore utav guld
ock allt vatten förvandlades till vin,
men långt hällre så skulle jag det önska,
att du vore allra käristan min.
Nyl. III, 24 b.
Upptecknad såsom enstrofing? Ehuru det ej framgår av källan
(snarare tvärtom), är det antaget av OLRIK (DgF. V: 2, s. 248), att
visan i denna uppteckning haft blott en strof.

Bl. Om alla dessa bärgen de voro utav guld,
allt vatten vore vänt uti vin,
fast hällre såge jag denna skönaste jungfru,
hon vore aldrakärasten min.
Arw. 124 B.
Begynnelsestrofen i ISvännens svek».

Om alla bärg ock backar de voro utav guld,
allt vatten vore vänt uti vin,
allt detta så ville jag giva åt dig,
om du vore kärestan min.
Ericsson, Söderm. Kult. VI, s. 30.
Begynnelsestrofen i samma visa som ovan. Något varierad i en
(enstrofig?) uppteckning av Öberg, Söderm. Kult. II, s. 20; vidare hos
Wigstr. Folkd. 27; Afz.-Berg. 61.

Om alla de bärg vor av rödaste guld
ock allt vatten förvandlat i vin,
så önskar jag dock här i världen,
att du vore kärestan min.
Nyl. III, 24 a.
Begynnelsestrofen i samma visa som ovan; obetydl. var. i Alb.
Nyl. V.
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Krist give, att allt vatten vore vänt uti vin
ock stenarna vore bröd,
ock jag finge bliva allrakärestan din,
min järtelilla mö.
Fagen. Korpo-Hout. s. 200.

Begynnelsestrofen i samma visa som ovan.

Om alla bärg i dalarne voro av rödaste guld
ock att vattnet vore vänt uti vin;
detta alltsammans vill jag giva ut för dig,
att du bliver aldra kärasten min.
Skillingstryck 1841.
År strof 5 i en hos Afz.-Berg. II, 61 citerad visa, som uppkommit därigenom, att framför visan »Svännens svek» satts 4 lyriska
strofer.

Om alla bärg ock backar de vuru utav gull,
ock vattnet vure vänder uti vin,
så detta alltsammans vill jag giva ut för dig,
bara för du vill bli kärestan min.
Borgstr. Folkv. 21.
Strof 6 i en uppteckning, som börjar »Om jag kunde få komma
till min lilla vän i kväll», vilken visa är av samma typ som föreg.

Om alla bärg ock backar de vore utav gull
ock vattnet vore vänt uti vin,
jag hällre skulle önska utav järta ock sinn',
att du vore allra kärestan min.
Axels. Värtnl. s. 17.
Strof 3 i en uppteckning av samma typ som föreg.

Teg ville, at alle de steene var guld,
oc haffuet det var viin ;
langt heller vilde ieg, skiönne iomfru,
i var allerkixriste min.
DgF. 306 A.
Något varierad i red. B, D, I, 0, P, samt J. F. X, 53 B, D.

Iegh welde, altt dett wann war viinn,
och alle de stenne war söll;
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langtt heller uelde iegh talle
wett alder-kereste myn.
DgF. 306 C.

Om alle de bjxrge de vare af guld
og vandet var vin,
den skjönne jomfru, som i dansen gaar,
hun vxre skal min.
DgF. 306 H.
Något varierad J. F. I, 65 ock J. F. X, 53 A.

Om alle disse bjwrge de vare af guld
og alle disse vande vare vin,
dem vilde jeg forffire min stolte jomfru,
for hun er allerkjxresten min.
DgF. 306 N.
Varierad i red. K ock M.

Krist give, at alle de stene var guld
og alle de vande var vin,
det vild' jeg forxre den overste Gud,
du var allerkjoeresten min!
Imedens jeg rider almin'.
J. F. X, 530.
Är inledningsstrofen till »Den utro ridder». DgF. 306, F ock G, vilka
sakna denna strof, äro ej varianter av samma visa som de övriga red.
Red. F ock G motsvara Arw. 124 A (se tabellen vid nr 3). Däremot
tillhöra alla de andra red, samma visa ock motsvara Arw. 124 B. Att
såväl Arw. soim OLRIK (mot GRUNDTVIOS mening) ansett dessa olika
visor vara former av samma visa, beror på vissa likheter i motiv samt
partiella lån. Jfr anm. här förut vid nr 3 E.

E. Om alle bjerge af pure guld vare,
og floderne flöde af rareste viin,
langt mere end det og al verdens vare
jeg elskede dog allerkieresten min.
DgF. V: 2, s. 247.
Begynnelsestrofen i en visa, som av Outtx uppgives för övrigt
vara modern lyrik från omkr. 1800.
För övrigt torde jämföras följande strofer:
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Om alt detta berg det wore guld,
och alt watn wore wijn,
dem will iag icke för Skymblingh hafwa,
iag tacker Gud han är min.
Arw. 4 B.
År strof 29 i den ena redaktionen av »De tolv starke kämpar»
efter handskriften WB. Red. A. saknar den.
War alle thisse wilde bierge aff guld
och thett wannd war win;
ieg wille thett icke haffue for Skernming udi dag,
ieg tacker Gud, hand er minn.
DgF. 7G.
Är strof 10 i red. G av »Kong Diderik og hans kamper» ock
strof 43 i red. H av samma visa; i andra red. något varierad. De
flästa danska red. sakna strofen, om vilken GRUNDTVIG anser, att den
»vistnok egentlig har haft anden bestemmelse».
Dat alle bergen goude waren,
en alle waters wijn,
so had ick u ved liever
lief meisken, waerdy mijn.
Willems, Oude Vlaemsche Lied. 71.
I ungefär samma form hos Hoffm. Niederl. Volksl. 12. Är begynnelsestrofen i »De konings dochter», vilken till innehållet är densamma
som ovan angivna svenska ock danska visor, »Vedergällningen». »Kin
entsprechendes deutsches li e d ist nicht vorhanden», säger HOFFMAN,
»die anfangsstrofe babe ich wol auch in Deutschland singen hören, z.
b. bei Bonn:
Wenn alle wasser wären wein,
und alle berge wären edelstein,
und sie wären mein,
so soll mir mein schätzlein noch vidl lieber sein.»
Att strofen sålunda ursprungligen är en enstrofig lyrisk dikt, torde
vara avgjort.

8.
A 1. Ther stånder ett glåt j gröne lundh,
man kallar thet fålket så sköne;
thet är kringmwrath medh marmorsteen,
beguten medh gullet så rödhe.
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Alt innan thet slåt ther stånder itt trä,
man kallar then linden så sköne;
ther siungå the nöchter gaall små,
the siunge hvar effter sin snille.
Arw. III, s. 9.
Utgöra inledningsstroferna i den 7-strofiga visan »Slottet i grönan
lund» ur visb. in 16:o. Denna visa har någon likhet med den s. k.
»Näktergalsvisan», varom mera nedan ("s. 33). I den av Arw. avtryckta
- formen består visan egentligen av tränne partier oberoende lyriska strofer:
den ovan upptagna dubbelstrofen;
en grupp parallellstrof er:
then nöchtergall små»
then,.gålle sniö»
»Jcke tvingar mig then lönligh sårgh»
then stålts jungfru;»
strofen: »Emillan bårg och diupe dalen, som i flera gamla upp-teckningar finnes isolerad i Tyskland.
Liknar för övrigt en tysk visa: »Da liegt eine stadt in Österreich»,
vilken visa också är ett konglomerat av delvis synnerligen bekanta en-strofingar (Uhland 17 A, B). Denna lyriska visa är helt ock hållet
olika med en berättande visa »Das schloSs in Oesterreich» (Böhme 27),
-på svenska »Slottet i Österrik» (Afz-Berg. 34). Endast första strofen är
lör dessa visor gemensam:
Det ligger ett slott i Österrik,
det är så väl bebundet,
med silver ock det röda gull
ock marmorstenar uppmurat.

A 2. Der stander et slot i Österrige,
som er saa vel beprydet,
med sölv og med det röde guld
med marmorstene og mure.
Forinden det slot der stand« en lind
med blader deilig og skjönne,
der udi bor den nattergal fin,
som liflig kan röre sin tunge.
Lindem. Halvh. Fjeldmel. 23.
I denna form har »Nattergalsvisen» blott en strof till: »Imellem
bjerge og dybe dal» (nr 10 nedan). Fullständig uppt. av visan i
Norske Fjeldmel. 10, obetydligt Varierad. Likaledes J. F. XI, 20 A.
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B la. Jag vet väl, var som står ett slott,
det är så kostligen sirat.
Med silverfönster ock torn av guld
av huggen sten är det murat.
I slottets gård där stod en lind
med däjliga blader ock sköna,
däruti bodde en näktergal fin,
som ljuvligt sin tunga månd röra.
Poet. Kal. 1816.
Så ock Afz. II, 41; uppt. av Öberg i Söderm. Kult. IV, s. 6; in—
ledningsstroferna till »Den förtrollade näktergalen» (1. prinsessan), vanligen
kallad »Näktergalsvisan», som är ett slags »förvandlingsvisa».

B 1 b. Jag vet så väl, var det ståndar ett slott,
det är så väl uppmurat,
med silver ock med rödan gull
ock marmonesten uppmurat.
Uti det slottet där ståndar en bur
med blader ock dygdiga blommor;
däruti bor en näktergal fin,
som ljuvligt sin tunga månd röra.
Axels. Vänni. s. 21.
Inledningsstroferna till samma visa som föregående. Bägge visorna_
ha också strofen »Mig tvingar ej hunger, mig tvingar ej snö»; den förra
dessutom även »Emellan bärg ock djupan dal.»

B 1 c.

Jag vet väl, var där ståndar ett slott,
det är så väl utsirat,
med silver ock med röda gull
ock uthuggna stenar uppmurat.
Uti det slottet stod en lind
bland däjeliga ock sköna;
däruti bodde en näktergal fin,
som ljuvligt sin tunga månd' röra.
Bohlin, Folkton. 1.

Inledningsstroferna till ovan nämnda visa. En annan ock fragmentarisk uppteckning av BouLIN saknar dessa två inledande strofer.
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Uti våra bygder där ståndar en lind
med bladen så däjliga ock sköna,
däruti bodde en näktergal så fin,
som i linden haft bo sitt så länge.
Runa 1844, 5. 94.

Inledningsstrof till Näktergalsvisan, uppt. från Dalsland.

B 2. leg ved vd, hvor der stander et slot,
det er saa vdl beprydet
med sölv og med det röde guld,
med udhuggen steen opmuret.
For inden det slot der stander en lind
med blader deylig og kiöne;
i der udi boede en nattergal fin,
som liflig monne röre sin tunge.
DgF. 57.
Inledningsstroferna i »Nattergalen». Även i den danska formen finnes
strofen »1 niellera bierg og dyben dal». Något varierad i J. F. XI,
20, B, C; om den sistnämndas var. A se anm. vid A 2.

C la. Grant veth jagh, hvar den skogen han är
som kallas apella floden;
där inne vexe dhe fägraste trää,
som lustigst äre på jorden.
Medhan svenen må vänaste vinna.
Där ihnne vexa dhe lustigste trä,
som man kallar apel och linden;
där vnder spela dhe fägresta diur,
som kallas hiorten och hinden.
Medhan svenen rnå vänaste vinna.
Arw. 137.
Inledningsstroferna till »Nils Lagessou», som är en s. k. förvandlingsvisa, för rästen ett machvärk. ARWIDSSONS tryck efter handskriften
MS. Samma handskr. har en varierande uppteckning med ytterligare
en strof:
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C 1 b. Grant veth jagh, hvar den skogen ståhr,

som kallas apella floden,
där inne vexe dhe lustigste trää,
at fägr' eij finnes på jorden.
Medhan svenen o. s. v.
Och grant vet jagh, byar skogen är,
som kallas apella linde,
der inne spela dhe fägresta diur,
som kallas hiorten och hinden.
Där inne spela två lustige diur,
som man kallar hiorten och hinden;
där efter gåer Herr Nilss Lagesson,
han achter den hinden at vinna.
Arw. 137.
För övrigt må jämföras Arw. III, s. 11, där motivet föreligger i
en annan form, men där också de ursprungligare elementen mindre
tydligt framträda.

C 2. Teg ved vd, huor en skoff hun stander,
hun star for uden unnder fyouerd;
der groer inde de feerste tre,
som nogen mandt haffuer hört.
Saa winder en suendt sin iomfru.
Ther groer innde de &erste tre,
som mandt kaller sylly och lynnde;
der spiller iinde dy erlige dyer,
som mandt kalder hiorte och hinder.
Ther spiller inde bode hiorte oc hinde
oc andre dyr saa skyöne;
der syönnger saa lydell enn nachtegall
udy en lynd saa grönn.
DgF. 56C.
Utgöra begynnelsestroferna till »Jomfruen i fugleham», en förvandlingsvisa som är en parallell till den nämnda svenska visan »Nils Lagesson». GRUNDTVIGS övriga 5 redaktioner, motsvarande 11 handskrifter,
sakna dessa strofer.
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C 3a. Eg veit meg eino deli skogi
sanna og vesta fer fjor,
der vexe så mange -dei sedeli tre,
dei venast på jor5i som gror.
Men honi skal sveinen finne jomfruga?
Der vexe så mange dej 2edeli tre,
ja björki og så linde,
der spelar så mange dej xdeli dyr,
hjorten og så hinde.
Der spelar så mange dej xdeli dyr,
ikonn og så duva,
hon er 2etta5 af aurum lando,
den rike, stolte jomfruga.
Landst. 54.
Inledningsstroferna till »Jomfruga Ingebjörg», som motsvarar »Nils
Lagesson». Obetydligt varierad DgF. IV, s. 899.

C 3b. Eg veit meg einom urtehagjen
sanna å vesta fer fjoren;
der vexe så mange xdeli tre,
del venast på jori kann gro.
Men honi ska' sveinen finne si skjöne jomfruva?
Der vexe så mangje 2edeli tre,
björkji å så lindi;
der spelar så mangje mdeli dyr,
hjorten å så hindi.
DgF. IV, s. 900.
Variant av föregående (från Norge); ytterligare två norska uppteckningar finnas av förvandlingsvisan, vilka sakna de inledande stroferna
(DgF. IV, s. 900 f.).

C 4. Eg veit einan aldinskög
innan Lundarfjör5;
sprettur i so mangt eitt trx,
sum standa må å jörö.
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Sprettur i so mangt eitt trx,
sum standa må å völl;
spela innan friäir fuglar,
hindin og so björn.
Spela innan friäir fuglar,
hindin og so dtgva;
leikar hin fria fyri teim,
alla teirra friigva.
DgF. 4, s. 897.
Inledningsstrof en till »Hindar rima», en färöisk, något utvidgad
form av förvandlingsvisan.

D 1. Weil vent iagh, huar thet slothet thet står,
thet står i lunden gröna;
der inne och boor then stållsen jungfru,
then fägresta och then sköna.
Men hoo lossar min tuångh?
Ther wtanföre ther spela the fågersta diur,
som kallas vid hiorten och hinden;
ther inne ther boor och then stollssen jongfru,
Crist goffve hon vore alt kärestan minn.
Ther vthan före ther stånder thet trä,
som kallas lindena gröna;
ther innan före boor then stollssen jungfru,
then fagersta och then sköna.
Men hoo lossar min tuångh?
Arw. III, s. 7.
Utgöra inledningsstroferna ock slutstrof en (1, 2 ock 9) i »Slottet
i lunden», en kärleksvisa som för övrigt är helt olika med »Slottet i
grönan lund». Märk dessutom strof 5: »Om än thet voro en eld, som
brunnu i tusende logo», som liknar en modernare ringdansstrof (se
nr 18 A).

D 2. Jeg vend, hvor en lund hun staar,
hun er opvoxen med fflre;
der er inde de fejerste tre,
der kan i al verden vwre.
Hun löser min tvang.
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Der er jude de fejerste trw
de kalder dem siljer og linde;
og der spiller jude de fejerste dyr,
de kalder dem hjorte og hinde.
Der er inde de fejerste fugle,
de kalder dem vxre en due;
der er inde saa stolt en jomfru,
de kalde hende alle deres frue.
DgF. III, s. 833.
Är början av en »Elskovssang» i lulskr. från 17:de århundradet.
Innehållet för övrigt ej återgivet av Grundtv., men förmodligen är det
samma visa som finnes under titeln »Ungersvend og jomfru» i Da.
Keempev. 19, vars tre första strofer äro nästan oförändrat lika med
ovanstående. I samma visa finnas ock andra lyriska enstrofingar, näml.
»Vare der teendt saa stort et baal» (se nr 18). Visan motsvarar i det
hela Arw:s »Slottet i lunden». Ytterligare en nära liggande var, finnes
i Drottn. Sofias Viseb. nr 26.
Förhållandet mellan de ovan i fyra huvudgrupper ordnade stroferna
-torde vara följande:
Sannolikt äro de ej identiska, fastän de likna varandra. Otvivelaktigt samma äro de under A ock B upptagna, som tala om ett slott,
en lind ock en näktergal. A-stroferna stå i förbindelse med andra
lyriska strofer utan egentligt sammanhang med dessa (A 2 blott med en
strof till). B-formerna stå såsom inledning till »Näktergalsvisan», en s. k.
förvandlingsvisa. Även andra lyriska strofer förbundna med A-formerna
äro upptagna i »Näktergalsvisan», näml. »Icke tvingar migh then gålle sniö»
(nr 9), »Emillan bärg och diupe daler» (nr 10). Formerna i C 1, som
ifrån A ock B skilja sig därigenom, att de ej tala om ett slott ock en
näktergal, utan om en skog, en j ort ock en hind, stå som inledning
-till en annan förvandlingsvisa, av GRUNDTVIG betecknad som den »sagt()
omskabelsevise». Icke häller för denna torde de avtryckta lyriska inledningsstroferna vara ursprungliga, utan hava fäst sig vid densamma
därigenom att dessa strofer tala om en jort ock en hind.
GRUNDTVIO säger om de lösa stroferna, som inleda »Näktergalsvisan»: »Disse lyriske vers, der ogsaa ere fundne flagrende frit om hos
oss som hos vore sydlige naboer, have först ved en gandske forklarlig
idéassociation i folkemunde forbundet sig med den a3gte omskabelsevise,
og en saaden form av denne er det da, hvorav en dig-ter i 16:de eller
17 :de aarhundrede har lavet nattergalsvisen.» Jag är sålunda fullt enig
med GRUNDTVIG, blott med den skillnad att jag anser de strofer, som
inleda den »xgte omskabelsevise» (C 1), ej egentligen vara desamma
som de, vilka inleda »Näktergalsvisan».
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Sålunda: de lyriska stroferna under C hava ursprungligen varit
självständiga ock så fäst sig vid den egentliga förvandlingsvisan. Andra
strofer (A), som liknat dessa, hava sedermera analogiskt tagits som
uppslag till en annan förvandlingsvisa (Näktergalsvisan, B). Sedermera
hava dessa lyriska strofer kontaminerats, så att vi i de danska formerna
av C finna både jorten ock hinden (från C 1) ock näktergalen (från A),
ock i den svenska formen av D dels slottet (från A), dels jorten ock
hinden (från C 1).
En mera aflägsen likhet med alla dessa former visa de första
stroferna i Tragica 30 eller åtminstone en rad i dem: »Forinden den
lind der siunger en atter».
För övrigt hänvisar jag till min avhandling om enstrofig folklyrik,
avdelningen »Näktergalsstroferna» (s. 180), där de många tyska släktformerna delvis påpekats ock behandlats.

9.
Jeke tvingar migh then nöehter gaal små,
som siunge hvar effter sin snille;
fast mere tvingar migh then gålle snö,
som faller på väghen så vijdha.
Jeke tvingar migh then gålle sniö,
såm faller på vägen så vijdha;
fast mere tvingar migh then lönligh sårgh,
som är i mitt hierta inne.
Jeke tvingar migh then lönligh sårgh,
som är i mitt hierta inne;
fast mere tvingar migh den stålts jungfru,
som är min hierteligh käre.
Jeke tvingar migh then stålts jungfru,
som är min hierteligh käre;
men huilken som mister sin fultrogen vän,
han gåår honom aldrigh af sinne.
Arw. III, s. 9 f.
Om förekomsten se nr 8 A.

Mig tvingar ej hunger, mig tvingar ej snö,
som faller på vägen den breda;
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mig tvingar fastmera en hemlig sorg,
den gör mig stor ångest ock möda.
Poet. Kal. 1816, s. 45.
Strof 7 i »Den förtrollade prinsessan» (se nr 8, B la ock b); så.
ock Afz. II, 41; Öberg i Söderm. Kult. IV, s. 7; Bohl. Folkt. 1
enligt en fragmentarisk uppteckning (i en annan ock fullständigare
uppt. av samme är strofen defekt); fragm. strof i Runa 1844, s. 95.
Obetydligt varierad i uppt. av Axels. Värml. s. 22.

c.

Mig tvinger ey hunger, mig tvinger ey snee,
som 'ålder paa veyen hin brede;
mig tvinger fast meere en lönlig sorg,
den giör mig angist og möde.
DgF. 57.

Strof 7 i »Nattergalen»; var. i samma visa J. F. XI, 20 A, B, C;
Lindem. No. Fjeldmel. 10. Med dessa strofer bör jämföras början av
ett norskt nystev (Stelf. 680):
Snjor o kulde kann meg tji tvigga,
ko bare seutei eg ber i brigga.
Någon fullt jämförlig tysk strof finnes ej, men väl en liknande
yändning i motsvarande del av den tyska näktergalsvisan. Se härom
'Enstr. foikl. under »Näktergalsstroferna» (s. 180).

lo.
Emillan bärg och diupe daler,
ther falla så starcke strömer;
men huilken som mister sin fultrogen vän,
han gåår honom aldrigh af hierta.
Arw. III, s. 10.
Slutstrofen i »Slottet i grönan lund»; om förekomsten se nr 8 A.

Imellem bjerge og dybe dal
fortrinde stridende strömme,
men den som haver en fuldtro ven,
han ganger saa sent af glemme.
Lindem. Halvh. Fjeldmel. 23.
Om förekomsten se nr 8 A 2.
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B. Emellan bärg ock djupan dal
bortrinna de stridaste strömmar;
men den som haver en fulltrogen vän,
mister honom* så sent utav minne.
Poet. Kal. 1816, s. 45.
Strof 8 i »Den förtrollade prinsessan». Så ock Afz. II, 41 (*han
går); Bohl. Folkt, 1 (*han gånge); Öberg i Söderm. Kult. IV, s. 7.

c.

I ruellem bierg og dyben dal
bortrinder de stridige strömme;
men den som haver en fuld troe ven,
hand ganger saa seent udaff glemme.
DgF. 57.

Strof 8 i »Nattergalen». Obetydl. varierad hos Lindem. (se nr 8
A2) ock J. F. XI, 20.
Den avtryckta strofen finnes i många tyska former, såväl utgörande
del av visor som också i äldre former självständig, t. ex.
Denn zwischen zwey berg und tiefe thal
da fliesst ein schiffreich wasser ;
wer sein feinslieb nicht will,
die mässen sich fahren lassen.
Kn. Wund. I, s. 190.
I denna form är den slutstrof i visan »Das Strassburger mädchen»,
som för övrigt ej har något gemensamt med vare sig tyska eller svenska
näktergalsvisor.
Zwischen perg und tieffe tal
da liegt amn freie strassen;
wer seinen pull nit haben mag,
der muss in faren lassen.
Augsb. liederb. 3.
Citerat efter Uhland, Schriften III, s. 544. I denna form isolerad
strofuppt. 1512; ävenledes isolerad i visböcker från 1534, 1549 ock 1563.

I

A. Soolen skijn och dag(g)en driffuer
öffuer bärgh och diupe daler;
kommer iagh till mijn hierteligh kär,
ther kan iagh bådhe snacke och taale.
Arw. III, s. 35.
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Utgör str. 5 i en 7-strofig visa, »Örtagården», vars partier utgöra
lösa lyriska strofer:
Str. 1-2: »Jagh gåår vthi mijn örthegårdh» (nr 21);
3-4: »Min kärest hon hafuer migh brefuet sänth» (nr 22);
6 (felar i en av de två hdskr.): »Min kärest hoon gåår i
dantzen» (nr 23);
7: »Elaka en vän och haff honom kär» (nr 24).

13. Urtherenn* gror och solen hun skien,
och jorden fanger hogsualle;
dogen hun driffuer aff himmelen ned
offuer bierig och dyben dalle.
Saa er ett mendeskis hoff,
enaar thet fanger hoghsualle;
naar thet kommer thill sin kierest god wenn,
tha kannd thet bode skiemne och thalle.
Drottn. Sofias viseb. 31.
*) Var. Traarne.
Utgöra de två första str. i en 7-strofig lyrisk visa, som med den
svenska för övrigt endast har en strof jämförlig: »Huem som haffuer en
-fuldtro vem»»; samma visa med mindre betydande var. i flere danska
visböcker, t. ex. Anna Juels 9. I Grov Holsteins hdskr. hava dessa två
strofer ytterligare fått en strof inskjuten mellan sig: »De ur-ter de ere
udsprungen», se nr 12 B.

c.

Örtherne gro och solen skiju,
marken får en duale;
daggen driffuer aff himmelen nidh
«fuer bergh och djupa dalar.
Har. 01. 31.

Str. 1 i en 7-strofig lyrisk visa, som ej har ytterligare mer än en
strof jämförlig med strofer i de uti anm. till A ock B nämnda visorna.
I visan förekommer strofen »21Ep1et thett hengher såå högt ij troadh»,
se nr 6 A.

D. Sollen hun schinn offuer urter och gress,
jorden fanger hussualle;
duggen driffuer aff himmelen ned
offuer bierge og dy benn dalle.
Anna Urop 69.
$v. landsm. XVI. 2.
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Utgör str. 1 i en 6-strofig lyrisk visa, som ej har någon strof
gemensam med de vid A ock C nämnda ock blott en med B-visan
(»Flere wenner at elsche end enn»). I visan förekommer strofen »Fi—
schenn tager föda i wannd», se nr 15 A.
Jämföras kunna ock ett par mera fjärran stående omkväden eller
stev till färöiska visor:
Oman drivur döggin dökk,
nidur fellur döggin ivir tann kalda is,
leyv springur vid,
oman lida pris.
Sjiir& kv. s. 92.
Nu fedlur rujman ivur tan braja fj66r,
hear liggur ajn bondi dejur uj dokkari j66r;
nu fedlur rujman.
Corp. Fan..
I sista formen använt som omkväde till olika visor.

12.
The örter the äre vtsprungne
vdi markenne så margefåldh,
iagh wetth så höweskenn jomfru,
minn glädje haffuer honn i wåldh.
Har. 01. 23
Utgörinledningsstrof till en lyrisk visa.

De urter de ere udsprungen
i marcken saa mangefold;
ieg weed saa höuisk en iomfrue,
hawer all min glmde i wold.
Flolsteins viseb. 18.
Strofen är inskjuten mellan ett par andra, av vilka den ena, »örtherne
gro och solen skijn» (se nr 11 B), förekommer i Har. 01. 31 ock i
Drottn. Sofias viseb. 31. De bägge senare visorna äro i övrigt sin&
emellan mycket olika. Se vidare om förekomsten 11 B.

c.

Di wrter* di ere vdsprungen
vdi mareken saa mange folld,
och mest i mod sommersens thide,
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dett wolder den klare soll.
Naar sollen sitt skin monne giffue,
altingest daa fryder sig;
itt blomster min sorrig fordriffuer,
der offuer saa gleder ieg mig.
Anna Urop 106.
*) Var. blomster
Utgör strof 5 i en lyrisk visa: »I fryden ville vy leffue en stund»;
strof 2 i samma visa i Drottn. Sofias viseb. 74; ingår dessutom i
flere var. i Langebeks folio, t. ex. i nr 89 ss. strof 3. I denna form
är strofen en lärd parafrasering av den ursprungligare.

I 3.
Kolde driver duggen
offuer lillie-qvist;
den ber altid sorgen,
som sit lianer mist.
Kolde driffuer dugge
offuer lillie-gren;
den ber altid sorgen,
der sit mister i meen.
1-mens vi torde.
DgF. 289G.
Slutstroferna i »Hr Erlands vold og straf», lagda i en av de handlande personernas mun. De allra flästa hdskr. ha ej stroferna.

14.
Raffnen handtt flyuer om afften,
om dagen hand icke maa;
handtt skall haffue den uncle' lycke,
den guode kandtt icke faa.
Men raffnen flyer om afften.
DgF. 60A.
Inledningsstrof i »Valravnen»; 6 red, obetydligt varierade. Nyare
uppt. i J. F. I, 40.
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15.
Fisehenn tager röde i wannd,
och örnen under sin klo;
Herre Gud giffue en huer en gode stalbroder,
naar de skulle sette boo.
Anna Urop 69.
Är slutstrofen i den 6-strofiga lyriska visan »Sonen hun schinn
offuer urter och gress», se nr 11 D.

Feskenn hand thagger sinn födde i vannd,
och örnen op under sin klon;
herre Gud sende* mig en goed stalbroder,**
naar ieg skal sette min boe!
Mig lenges, ieg skal aff lanndenn fraa min aller-kiereste.
DgF. 250G.
unde (H)
**) Herre Christ giffve mig en staldbroder sand (M).
*k)

År inledningsstrofen i »Esbern og Sidsel»; 14 uppteckningar sakna
den, 3 äga den, varförutom en har de två första raderna. Abrah.
191 utesluter den, emedan den »er sagen ganske uvedkommende».

16.
Herre Gud lösse wel wort angist
och sorigen aff wort bröst;
i-huem som haffuer en lönlig
hans hiertte det er wel thörst.
Herre Gud lösse wel wort angist!
DgF. 75B.
Utgör begynnelsestrofen i »Det tvungne samtykke». Endast en
handskrift har strofen, 11 sakna den.

XVI. 2

ÄLDRE STROFER.

41

Varr. av rad 4:
hand giörer yen suen saa töst.
DgF. 78A.
hans hiertte ere iammerlige kryst.
DgF. 78B.
det giör hanss hierte vell bröst.
DgF. 780.
I dessa tre former som begynnelsestrof till visan om »Hr Peder og
Mettelille».

17.

A: Kongen raader for borgen
oc saa for alle land,
for saa mangen rasker heldt
met dragen suerd i lutande.
Men kongen raader for borgen.
Lad den bonde raade for sit bo,
then hoffmand for sin hest;
kongen udaff Dannemarck
hand raader for borge oc fest.
DgF. 8.
Inledningsstroferna till »Kong Diderik i Birtingsland».

B. Bongen raader for borgen
och saa for mange aff sin lande
[och] saa for mange[n] rasker helt
med dragen suerd i hende.
Der donner under os, di herer till kongen ud-rider.
Fruer och iomfruer raader for deris thro,
och ungersuend for sin heste;
kongen udaff Dannemarch
hand roder for borge [och] fest[e].
DgF. 177.
Inledningsstroferna i »Herredagen».
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18.
Om än thet voro en eld,
som brunnu i tusende logo,
iag ville gärna igenom honom gå,
och finge iagh hos then jungfrun soffua.
Men hoo lossar min tuongh aff?
Arw. III, s. 8.
Strof 5 av »Slottet i lunden», som även innehåller andra lyriska
strof er, se nr 8 D i.

Vare der twndt saa stort et baal
og stode i brmndende glöde,
da vilde jeg levendes igjennem det gaa
og taale for hende den möde.
Vare der tmndt saa stort et baal
og stode i brmndende lue,
end vilde jeg levendes igjennem det gaa
alt for den skjönne jomfrue.
Grundtv. Da. Kasmpev. 19.
Stroferna 6-7 i »Ungersvend og jomfru», motsvarande »Slottet i
lunden», se under nr 8 D2. Härmed böra jämföras följande modernare ringdansstrofer, vilka i bägge formerna upptecknats såsom enstrofiga dikter:
Det brinner en eld, han brinner så klart,
han brinner i tusende kransar;
den elden vill jag genomgå
ock med min kärista dansa.
Vänd dig om, tag mig i famn,
dansa med mig mera.
Uppe. Lm.-för. saml.
Där brinner en eld, den brinner så klar,
den brinner i tusen kransar;
ack om jag kunde den lyckan få
att med min käraste dansa!
Vänd dig om, tag mig i hand
ock låt oss mera dansa.
Lilja, Julb. s.
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19.
Fly bårt, fly bårt, lithen små fågel'
af leliequist ;
tu sägh för alle käriste min
iag kommer ther wist.
Fly bårt, fly hårt lithen små fogen
af diupe daal;
tu sägh för alle käristen min
iagh kommer till taall.
Visb. in 16:o.
Str. 7-8 i en visa; om förekomsten se nr 3 A ock där vidfogade tabell.

Flyg bort, flyg bort, liten småfogel,
av liljekvist,
ock säg det för min järtelig kär,
jag komma skall visst!
Flyg bort, flyg bort, liten småfugel,
i djupan dal,
ock säg det för min järtelig kär,
jag komma där skall!
Arw. 124 A.
Slutstroferna i »Svännens svek» efter hdskr. WB; jfr ovan.

20.
Wille honn vtsleckie thenn brinnende loge,
som honn haffuer vptendtt,
alrigh tå wille iagh henne öffuer giffue*,
ty liffuett bliffuer ändtth.
Thett waller migh then ene, som iagh haffuer kärest öffaer alle.
Har. 01. 11.
Slutstrof i den lyriska visan »Ther stonder en lindh»; hos Arw.
III, s. 17 (se vidare nr 34). Samma visa i hdskr. WB ock Gyll. 40
med följande nämnvärda var.:
*) thå vill henne min tienest att giffua (WB)
*) tå vii iag henne min kiärleck gifva (Gyll.)
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Med denna strof bör jämföras ett fragm. av ett norskt nystev,
(av mig uppt. i Norge, men blott till hälften läsligt, ej i saml.):
Vi du slöttje ellen, minn geute fein,
o då fekk du arbai dai haile tei.
Vidare str. 101 i »Axel Tordsson ock skön Valborg»:
Med vatten utsläcker man elden stor,
härtill den brinnande brand;
men kärlighets brand långt över går,
den ingen man dämpa kan.
Afz.-Berg. 23.
Samma strof finnes på danska hos Abrah. 143. Jämför också anm._
här förut till nr 3 A. (»Den unge N. N:s hjeerte det brsander») samt slutligen tyska former:
Das feuer kann man •löschen,
das feuer brennt so sehr;
die liebe nicht vergessen,
je nun und nimmermehr.
Kn. Wund. III, s. 74.
Den tyska strofen är slutstrof i en lyrisk visa, som tydligen åren dansvisa.
Även andra strofer i »Axel Tordsson» hava lånats annorstädes ifrån._
Så förekommer i str. 139-140:
Så sorgelig vill jag leva min tid,
som turturduvan månd' göra.
Hon vilar aldrig på grönan gren,
hännes ben är' aldrig så trötta;
hon dricker aldrig det vatten rent,
men rörer det först med fötter.
Samma eller liknande strofer finnas ock i andra sammanställningar,.
t. ex. i den tyska visan »Unter der linde» (Uhland 116) str.
so will ich mir brechen meinen mut,
gleich wie das turtelteublein tut.
Es setzt sich auf ein dfitren ast,
das irret weder laub noch gras,
und meidet das brfinnlin kille
und trinket das wasser
Liknande strofer hos Böhme 40; hos Hoffm. Schles. Volkslieder
s. 355 »Die Trauernde» (cit. av Afz.-Berg. 23, anm.):
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Das turteltäubelein so hilbsch und so fein,
es trinket kein wasser, es trinket kein'n wein,
es trinket kein wasser, es trinket kein'n wein,
es schlägt mit beiden flfigelein drein.

21.
A. Jagh gåår vthi mijn örthegårdh,
ty tijdhen görs migh för* långh
ther bleff iagh the nesler var**
jblandh the rödhe roser.
Jagh togh the nesler vthi mijn handh
och kastar öffuer gärden.
Nu haffuer iagh migh så illa bränth
alt för mijn hierteligh kåre.
Arw. III, s. 34.
Inledningsstroferna till »Örtagården»; om förekomsten se nr 11 A.
Ovanstående red, efter hdskr. in 16:o. Visan finnes ock i mskr. WB
med följande var.:
*) så ") ther faann jagh thå the nesle stå
Visan är avtryckt i Enstr. folklyr. s. 65.

B 1. Jungfrun gångar sig åt trädgården,
som hon var vaner att göra;
fick hon se, var nässlan stod
ibland de örterna gröna.*
Tar hon nässlan uti sin hand
ock kastar hänne över gärdet:
»Så illa brände [,jag min** hand
allt för min*** järtelig käre!»
Arw. III, s. 273.
Inledningsstroferna i en ringdansvisa med delvis annan fortsättning. Samma visa med obetydliga variationer finnes hos DALGRÅN:
*) sköna **) hon sin ***) sin
Visan är avtryckt i Enstr. folklyr. s. 62.

46

STEFFEN, SVENSKA LÅTAR.

XVI. 2

B 2. Jag gick i min faders örtagård,
där jag var vaner att vara;*
där fick jag se, var nässlan stod
ibland de [blommorna rara.**
Jag tog nässlan uti min hand,
kastade hänne över gärdet;
så illa brände jag min hand
allt för den LäIskelige käre.***
Arw. III, s. 534.
Ringdans från Finnland; i denna form upptecknad endast med ytterligare en strof. Tre andra former från Finnland i Ny!. V. A, s. 102 f.
med obetydligare varianter:
*) vandra **) örterna andra ***) älskades kärlek.

c.

Jeg gik mig udi min have saa skjön,
som jeg var van til at gjöre;
der blev jeg straks et able var
iblandt de urter saa grönne.
Jeg tog det able udi min haand
og kaster over det garde;
saa ilde brandte jeg min haand
alt for min hjartens allerkjareste.
Grundtv. saml.

Inledningsstrofer i en visa, som i sin helhet finns avtryckt i Enstr.
folklyr. s. 59. Man jämföre ock en där s. 66 avtryckt strof från
Nordtyskland:
Do sach ick en klein nittelken stahn
wol in dem blutnengore;
do nam ick dat nittelken in meine hand
un smett et fiwer de gorenrand.
Do hev ick mi de hennekens
am nittelken verbrannt;
do will ick mi op en ander mol wol waren.
Reifferscheid s. 119.
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22.
Min kärest hon hafuer migh brefuet sänth,
thet är så illa schriffuidh*;
hoon hafuer een annan fasth kärar än migh
och vill rnigh öffuer giffue.
Om hon migh öffuer giffue vill,
ther sköther" iagh inthet vppå;
alder regnar thet så fasth,
thet soolen skijne må**.
Arw. III, s. 34.
Str. 3-4 i »Örtagården», efter visb. in 16:o. Ildskr. WB har
följande var.:
*) ther jnne står så sckriffuitt;
**) passar
***) thett må nu aldrigh regna så, att solenn skiin och måne.
Om förekomsten se nr 11 A ock 21 A.

Kärasten haver mig det brevet sänt,
det var så illa skrivit,
illa skrivit ock värre pränt,
han ville mig övergiva.
Övergiva mig om du vill,
det passar jag ej på på;
det är så många i världen till,
jag kan en annan få fä.
Arw. III, s. 273.
Str. 3 —4 i en visa motsvarande den i A-formen nämnda (se nr 21
B 1). Obetydligt varierad i en visa hos DALGRÅN.

Min kj2erest haver mig et brev tilsendt,
det var saa ilde skreven;
jeg tror, hun har en anden ven
og vil mig plat overgive.
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Og haver han en anden ven,
det passer jeg ikke paa paa,
der er vdl flere i verden tu,
jeg kan min lige vdl faa faa.
Grundtv. saml.
I en visa delvis motsvarande den nyss under B nämnda hos Arw.
Visan är i sin helhet tryckt i Enstr. folklyr. s. 59.

Min kärest hoon gåår i dantzen
såsom een mårgon stierna;
ther står iagh och seer vppå,
jagh vnner henne gått så gerna.
Arw. III, s. 35.
Om förekomsten se nr 11 A.
Strofen har i annat sammanhang bevarats i en modern ringdansvisa, Runa 1843, s. 73:
Ser jag min käresta i dansen gå
liksom en morgonstjärna,
jag fröjdar mig så gladelig
ock skådar hänne så gärna.

A. Elska en vän och haff honom kär,
een och icke flere;
så gör iagh all käristan mijn,
thet skall migh ingen förmeene.
Arw. III, s. 35.
Slutstrof i »Örtagården» efter visb. in 16:o; obetydligt varierad i
ms. WB. Om förekomsten se nr 11 A.

Bl. Then som haffuer enn fulgod wen,
en och iche flere,
han lske honom wel och haffue honom kär,
så yppas theris glffldie thes mer.
Har. 01. 31.
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Strof 4 i »Sviken tro» (avtryckt hos Arw. III, s. 36). Ingen mer
strof är gemensam för denna ock nyss förut nämnda visa. I Har. 01.
31 finnes ock strofen »/Eplet thett hengher» o. s. v. (nr 6).

B 2, Huem som haffver en fuldtro wenn,
ien och icke flere,
elske seg tbenn och haffve hinder kier,
saa er hanns glede thess mere.
Drottn. Sofias viseb. 31.
Strof 6 i den lyriska visan »Urtherenn gror», motsvarande den
av Arw. III, s. 36 efter Har. 01. 31 avtryckta visan; se vidare nr 11 B.
Samma visa ingår i flere da. visböcker, t. ex. Anna Juel 9.

Alla kalla mig fattige* Svän,
jag är ej mycket riker;
ägde jag guld ock päuningar nog,
så vore jag jungfruns like.
Hillebrand han rider, han väcker upp sin jungfru i lunden.
Alla kalla mig svarte Svän,
jag är så passelig viter;
när som vi komma i svartan jord,
så äre vi alle like.
Hillebrand han rider o. s. v.
Skillingstryck u. å.
Slutstroferna i en visa, avtryckt hos Arw. III, s. 18 under titeln
»Räven» (efter Bergshammars saml.), med var.*) svarta. Om de olika
delar, varav visan består, se vid nr 4 A.

Kvarnen hon ståndar i stridan ström,
hon väntar sig korn i öga;
tacka vill jag var fager ungersvän,
som sitt ord kan väl framföra.
Hillebrand han rider, han väcker upp sin jungfru i lunden.
Skillingstryck u. å.
Om förekomsten se nr 25 ock nr 4 A.
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Suggan löper i snaran in
eller i varge snöre;
efter komma hännes grisar små,
de sörja sin moder så svåra.
Hillebrand han rider o. s. v.
Skillingstryck u. å.
Om förekomsten se nr 25 ock nr 4 A.

Hundenn gör y gaardenn,
och hiurdenn thuder y hornn;
hannen galler y beneke,
som hannem giffuis kornn.
DgF. 52 B, str. 4.

Saa högtt da göde thenn gode hund,
som iegeren blesser y horn;
och saa da galet thenn gode hane,
som bunden had giffuit sin korn.
DgF. 52 C, str. 7.

A 3. Hunden hand giör i gaarden,
hiorden tuder i sit horn;
hanen galer, oc örnen skricker,
som bonden haffde giffuit sit korn.
DgF. 52 D, str. 9.
Strof i visan »Trolden og bondens hustru»; finnes ej i red. A
(3 hdskr.) av visan.

Bl. Hanen sit på burshella,
og bonden gev en konn,
rakkin skvakkar i bakko nor,
og hjur5ingin blaes i honn.
Landst. s. 387.
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Norskt gamlestev; Landst. s. 866 menar, att det kanske är en vårs
av ovannämnda visa. Detta förmodar ock BUGGE DgF. III, s. 827. Han
har upptecknat stevet med obetydligare var. flere gånger.

Här liggia så månge stiger tul .byes,
dhe äre icke alle slätte;
wäll är den i verlden tu,
som- råkar på den rätte!
Den elskogen gånger dem väl aff.
Arw. 43.
Inledningsstrof i »Unger Sven» efter ms. MS.

Saa herrllig gonger der beeder-dantz
paa den gröne wold;
iumfruer treder lycke-dantz,
och ridder lieger bold.
Treeder, erllig rider, med strtor erre.
DgF. 240A.
Inledningsstrof till »Venderkongens jomfrurov»; något varierad i red. B.

Herlig ganger dansen,
herlig med den strand,
som de rige kjöbmwnd
komme sejlende for land.
Herlig ganger dansen.
J. F. II, 91.
Inledningsstrof i en »300 aar gammal hidtil utrykt optegnelse» av
skärntvisan »Grisegilde». Jfr den lyriska »stevstammen» till Tel. fornkv.
6, »Kaupmanna kArkeai»:
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pa5 er kaupmanna prj'5i
a5 vinda segl vi5 rå,
pabin i burt sem 65ur 16
sigla peir sjö, 1)6 sjörån yfir Jd drifi.
Vidare Uhland 172, »Nordfahrt»:
Dat vögelken singet sinen sank,
de sommernacht de is nicht lank,
dat is de koepmans beste;
got vorlehn uns ein guden wint
van norden und van westen.

I wennder op seggell aff syleke,
wy weell seegell vnder öö;
drömett haffuer suendenn alle natt
om saa ween en möö.
Drömitt haffuer suenden om iumfruen ald den natt.
DgF. 67B.
Inledningsstrof till »Ridderen i hjorteham». Red. A, C, D, E sakna
strofen (men ha slutraden-omkvädet). Härmed bör jämföras en strof
i en nyare dansvisa, bestående för övrigt av isynnerhet i Sverge vitt
spridda ringdansvärser:
Vi hejser op vor' sejl saa hvide
og sejler hen tul et fremmed land;
ved stranden stod en dejlig pige,
som taarerne paa kinden randt.
Den förste kjwrlighed er jo den bedste,
vist aldrig jeg forglemmer dig,
vist aldrig jag forglemmer dig, min ven.
J. F. XI, 124 B.

A. Alla mina sorgher
trådher iagh undher min fott;
thes mera iagh nu sörgher,
thes mindre är min bott,

1
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thet haffuer iagh bådhe hört och sport,
at sorghen är then varsta sött,
lät sorgen fara.
Gyll. 5.
Utgör första strofen i en 7-strofig lyrisk visa.

B. All min sorrig
treder jeg under min foedt;
dis mer ieg for hannem sörger,
dis mer saa er min ouder;
min houff staar tu l den öffverste gud,
ieg man hannem snarlig finde;
aff all min nöd
bliffuer ieg löst,
min sorrig monne sig forsvinde.
Langebeks folio 102.
År sista strofen i en 5-strofig lyrisk visa.

Alle min lönlig sorrig
dennem trwder ieg under min fod;
alt diss mere ieg sörger,
diss minder er min bodt.
Der er saa mant i min hoffue, der mand skulle
ey wide.
DgF. 53A.
År sista strofen i »Ungersvendens klaga»: »Jeg vaar mig saa liden

i min faders gaard».

Menu ald min lönlig sorrig
dennom traader ieg under mine foedt;
1-dess miindre ieg sörger,
tissmindre dan er min boedt.
Ter er saa mangt udi min hue, the. mand *une
icke tr6.
DgF. 63 B.
Är sista strofen i eg visa, bestående av flere dels lyriska, dels
episka partier, börjande: »Jeg vaar mig saa liden itt barn».
Sv landen. XVI. 2.
4
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Alle minne lönnlige sorige
dem weil ieg trede unnder minne foudt;
i-dis lennger thet ieg sörger,
i-dis vere ta er min buodt.
Der ingenn mandt skulle minn solig ald wide.
DgF. 285A.
Sista strofen i visan »Grevens datter af Vendel». Två hdskr.
äga denna strof; även har Syv tillagt den till Vedels täxt i huvudsaklig överensstämmelse med ovanstående. Fyra uppt. ha ej slutstrofen.

Sutinne å sorgjinne
dej tröer eg unde min fot;
ti glaere sko eg halle meg
ti meir de gjeng meg imot.
DgF. IV, s. 889.
Norskt gamlestev, tryckt i »Folke» 1859.

1 Några strövers i vår folklyrik (Uppsalastudier s. 109) har jag
ock påmint om den »dans», som enligt Sturlunga saga skulle hava sjungits
på Ingemunds gille år 1119. Av denna citeras där endast första raden:
»Minar eru sorgir pångar sem bli». En strof börjande på samma sätt
finnes »eptir sögn luisfrtir Bad:dian Jönsdöttur» upptecknad i isl. Vikivakar
s. 349 bland »vi6lög». Därav framgår, att den ej kan omedelbart
sammanställas med ovan upptagna strof, om traditionen skulle hava
bevarat den riktigt:
Minar eru sorgirnar
pångar sam bli.
Brunnar eru borgirnar,
böl er a8

34.
A 1. Slig ere de iomffruwer i dieres talle,
aldtt som mannd griffuer enn ormb om halle.
Slig ene de iomffruw y dieris talle,
aldtt som mannd trxder paa iernne-gader.
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Slig ere ungersuenne i dieris tro,
— Mine wenner er mig saa faa —
altt som mand treder paa tryske-bro.
Mannd finder icke enn iblanndt tiffue, ter mann
tör lide paa.
DgF. 230 A.
Slutstroferna i visan »I rosenlund».

Slig er di iomfruer i deris thalle,
alt som mand griber en aall om hale.
Saadan er ungersuenden i sin throe,
alt som mand threder paa thröske-broe.
Dg,F. 230 B.

Slig ere en part udi deris tale,
alt som mand griber en aal om hale.
Slig ere jomfruer i deris tro,
alt som mand trTder paa tryske bro.
DO. 230 C.
I redaktionerna B ock C av visan »I rosenlund» uppträda dessa
rimpar såsom nästsista strofer. I red. D ä,ro de åter slutstrofer med
obetydlig variation.

Sligh er en vngersuend i sin talle,
gesom mand holder en aleke om hallen.
Sligh er vngersuend i sin tro,
alt som mand ginge paa en raaden bro.
Dansk handskr. fol. (Sthm).
Utgöra str. 6-7 i en 11-strofig lyrisk visa: »En gang schulde
ieg min allerkiereste kerre». Denna visa innehåller råd ock varning-al
för ungersväns falskhet.

Saaledes er jomfruer i djeres sind,
ligesom man kan tage en fisk ved finn'.
Saaledes er jomfruer i djeres tro,
ligesom man kan trwj' paa en rödden trgabro.
j. F. II, 27.
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Utgöra del av visan »Giljekunst», upptecknad 1881. Denna visa
innehåller råd till ungersvännen, huru han skall förhålla sig i »fruerstow».
En variant till KRISTENSENS uppt. finnes i Drottn. Sofias viseb.,1 vilken
variant saknar de ifrågavarande stroferna. Saknas ock i en var. i Anna
1Jrops viseb., tr. J. F. II, s. 7L Ytterligare en visa »Giljarekonst»
hos Arw. II, 122 har fyrradiga strofer ock saknar de ovan upptagna,
men har andra jämförliga (»Jorten han löper i hagen», se nr 1). Jämföras bör ock Arw. III, s. 3 »De gamles råd» av liknande karakter,
hopflickad av motiv från olika håll, samt ett norskt »fragment»: »Tak
hart i hånd, trö lett på fot» (J. F. II, 27), som dels uppträder samman med här ifrågavarande strofer, dels samman med andra liknande.
Jag anser dylika visor vara ringdansvisor med improviserade eller tillfälligt inskjutna lyriskt-didaktiska partier. Genren har fortlevat till
våra dagar.

c.

Slig er unger suend y sin thale,
som mand thager en aal om bale;
slig er unger suend y sin throo,
som mand rider paa roden broo.
Drottn. Sofias viseb. 15 a.

Står som inledning till visbokens nr 15 (= DgF. 112 »Heligbröden»); GRUNDTVIG antager den hava egentligen varit ej inledning till
DgF. 224 A, »Vseddemaalet»),
nr 15, utan avslutning till nr 14 i visb.
ock menar att anslutningen till nr 15 skett genom avskrivarens slarv.
GRUNDTVIG trycker dock ej strofen tillsammans med någon av dessa
sånger, utan tillsammans med 230 »I rosenlund», emedan, som ovan
ses, strofen förefinnes i flere red, av denna visa.
I den sista formen ha de två rimparen smält samman till en fyrradig enstrofing.

D. Og saadan er ungersvend i tal,
naar som han frir tu l en pige,
som naar man tager en aal ved hal,
den lettelig vii bortskride.
De röde roser og de hvide blad,
de smukke piger holder jeg lidt av,
helst naar jeg ser den jeg vii ha
med störst fornöjelse paa jorden.
Grundtv. saml.
Slutstrof i en 12-strofig lyrisk visa, upptecknad i våra dagar, av
GRUNDTVIG betecknad som norsk. Denna visa är en samling av i
1) Denna variant är tryckt i sin helhet i min uppsats »Poesi- och
autografalbum från 1500-talet» (Nord. Tidskr. 1894).
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synnerhet i Sverge mycket spridda ringdansvärseri varibland må nämnas:
»Der stander en lind i min faders gaard», »Och Gud velsigne vor gamle
mor», »Og havde jeg mig en hele skjaap malt», »Og reblet ler baade
gul og grön» m. fl. Hela visan är tryckt i Enstrof. folklyr. s. 57 IL

35.
När andre suenner the dricka vin,
så söner jagh aldrakärasten min.
När andre suenner the göra sigh gladh,
Medhan löfvet faller needh!
Så sörjer jagh thet rosendeblaadh.
Men sorgen fäller mången stolts jungfrw i sin
fägerleek.
Arw. 70.
Slutstrofer i »Moder och son» Ulfs visbok). Denna visa är densamma som DgF. nr 272 »Sönnens sorg», men stroferna förekomma
ej i någon dansk eller norsk uppteckning (tillsammans 8 st.), ej häller
Isl. fornkv. nr 17 A, »Sonar harmur», men däremot i 17 B ock C såsom slutstrofer.

Ock andra jungfrur är' så järtligt glad,
men denna jungfru sörjer sin allrakäresta.
Ock andra jungfrur de dricka mjöd ock vin,
men denna jungfru sörjer kärestan sin.
Arw. III, s. 213.
Stroferna 4-5 i ringdansen »Ungersvän spände sin båge».

C 1. Pegar aärir drekka vin,
syrgir hann eptir unnustu sin.
pegar aä aärir gjöra sig glaäa,
syrgir han b2e5i nxtur og daga.
fornkv. 17 D
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på drengir sita og drekka vin,
syrgi eg tig, sxti min!
penki eg å fria falda nå
er å minum armi lä.
Is!. fornkv. 17 C.

Naar andre riddere drikke vin,
da sörger jeg for allekjxresten min.
Naar andre riddere gjöre sig glad,
da sörger jeg for mit liljeblad.
DgF. 271 Z.
Slutstroferna i en dansk visa, upptecknad på Fmröarne: »Redselille
og Medelvold». Dessa strofer finnas endast i denna uppteckning ock
saknas i omkring 50 danska former av visan; ej häller finnas de i
de norska eller svenska varianterna (Arw. 54 A; 14 svenska ock norska
var. hos Grundtvig).

Dhe hofmen the tappat gåt ööl i faat,
jagh sörger mijn kärist bådhe nat och dagh.
The håfmen the dricke i fullan dwss,
jagh sörger mijn kärist i mörker och i ljus.
The grefuer och herrer the köre med wagn,
jagh tagerr min kärls vthi mijn fampn.
The håfmen the rijda medh höga hest,
I mörkesthe natt;
jagh såfuer wäll hoos mijn käriste näst.
Så seger mijn kärist Gudh nådhe migh!
Arw. 128.
Str. 7-10 i »Den sörjande», efter visb. in 16:o. Visan, vars
början liknar Arw. II, 70 »Moder ock son», är karakteristisk som prov
på huru tvåradiga strofer av ett slags improviserad karakter flätas in i
visor med sammanhängande framställning. Såväl i visan »Moder ock
son» som i »Den sörjande» omkommer kärestan medelst drunkning, ock
svännen sörjer hänne. Men i denna sista visa följer omedelbart, som
synes ovan, huru kärestan lever upp igän. Detta kan endast förklaras
ur visans karakter av dansvisa, danslek av samma slag, som i min avhandling påpekats i fråga om ännu fortlevande dansvisor (se under
»Låtens karakteristik»).
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Särskilt i det här anförda exemplet är förbindelsen med ringdans
så mycket påtagligare, som straxt på de anförda värserna följer ss.
str. 11:
Mijn herre han går i steenstuffuun in,
Gudh signe wår dantz han gåår omkringh.

36.
I dansen der ganger de sedelige to,
den favre ungersvend og den stolte jomfru.
Mens linden Ner löv og lövet falder af,
og jorden bxr alle grönne blade.
J. F. I, 73.
Inledningsstrof till »Den trofaste jomfru».

I dandsen de traadte vel,
i dandsen der ginge de unge to,
ridderen og den skjönne jomfru,
i dandsen de traadte
DgF. 68G.
Omkväde i en fmröisk uppt. av »Riddaren i Fugleham».
Samma eller liknande inledningsstrof förekommer i flere visor, t. ex
F. II, 57.

37.
Ther faller rijm altt vtth medh åå,
Sell er thenn swenn godh lycke kan få.
Tranun flyger höggt i skyn,
I skogen!
Säll är thenn suenn olycko kann fly.
Menn gull berer honn vnder sine boge!
Arw. 136A.
Efter Har. 01.; slutstroferna i »Den förtrollade jungfrun». Red. B
efter handskr. MS. saknar dessa strofer.
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Teg tör icke om lyssenn dagenn ud-ride,
ieg ber for saa stalltt en iornffra bode sorrig
och kuide.
Dy kiender min skiolld saa wyde.
DgF. 155A.
Inledningsstrof till »Kong Birgers söster Bengta». Red. B, som
representerar 5 hdskr., saknar strofen. I den red., visan har hos SYV
12, är den utfylld till en fyi.adig strof i enlighet med visans strofform:
leg vii ej om lysen dag
mark eller skov udride,
thi jeg bier for en stolt jomfru
baade sorrig og megen kvide.
Thi skinner min skjold saa vide.

Her stunder saa blyde en suomer y-aar,
for-gangennd er wyntter hynd kold;
ther springer vd roser och lilier,
och skuoffuen hun stander saa hold.
Och nu daa komer blidenn.
DgF. 356 B.
Inledningsstrof till »Utro fitstemö». I övriga red. (A, C, D) har
strofen smält samman med själva visans början sål.:
Du farer bortt, wintter hinn kaallde,
du kommer igienn, sommerenn hiinn bolde!
Taa löster hannom bolde her Nilauss
at Hide paa saa grönn enn wold.
Och nu ta genes blide.

Her stunder saa blid en sommer till,
du röm bort, vinter saa kold!
Der springer ud löff paa linne-kuist,
oc skouen och marchen giöris hold.
Saa kommer ditt blyde.
DgF. 356A.
Inledningsstrof till »Utro Slegfred», obetydligt var. i red. B.
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Imod den lystige sommer saa blid
kommer fryd og fuglesang; •
de urter udspringer saa vide,
ordriver den vinters tvang.
Jeg haver det frist
og ved det vist,
at tanken löber saa vide.
Grundtv. eaml.
Inledningsstrof till en 20-strofig lyrisk visa i nyare uppteckning.

40.
Ther stonder enn lindh för sunnan åå,
bär blomster så båldh,
honn skyler sinn grenner frå frost och snö
thenn winter så kåldh.
Thett wåller migh thenn ene, som iag haffuer kärast
offuer alle.
Ther inne tå siunge the nectergaler,*
the fogler så små;
änn siunger [thenn mere, som mindre** förmå,
thenn linden skall få.***
Arw. III, s. 15.
Inledningsstrof i »Linden vid ån» efter Har. 01. 11. Samma visa
hos Gyll., 40 ock hdskr. WB. har följande nämnvärda var.:
nachtergaler tuå (Gyll.)

** han mere som mer (WB.)
*** then gudh vii iag får (Gyll.).
Denna visa har ock strofen: »Wille honn vtsleckie» (nr 20).
Dubbelstrofen är nära besläktad med formerna A ock B av nr 8, samt
även med den norska formen C 3 a.

Jagh wett migh en örtt bådhe dägheligh och skön,
hun ståndhar i lundhen fagher och grön;
alt för then vinther kål
skylar hun sin bla så bål.
Gyll. 32.
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Inledningsstrof till en visa, som för övrigt är helt ock hållet olika
med ovannämnda Gyll. 40.

Ther stånder itt tre i rosenne lund,
thet licknas vidh heder och ähre;
huilken som mister en fulltrogen vän,
hans sårg är tunger at bäre.
Men nu söner hon, som sig hafuer achtat at gledie!
Arw. III, s. 13.
Inledningsstrof till »Klagan», som ock innehåller strofen »Nu är
jagh som en villande fogel», se nr 5.

A. Hver mand elsker* i sin gaard
baade roser oc xdelige lilier,
tilsammen da voxer top og rod,
saa giör ocsaa god villie.
Oc de bre sorrig for elskow.
Tragica 16.
*) Var, efter en handskr.: Mangen mand ymper.
Inledningsstrof till en visa, avtryckt i Abrah. 124, »Hr. Nielus og
stolten Adeluds». Inledningsstrofen är hos Abrah. utesluten, emedan
den innehåller »et mislykket billede paa elskov». Strofen är på det
närmaste besläktad dels med några i senare tid upptecknade ringdansstrof er, dels med ett i många visor uppträdande avslutningsmotiv, varom
mera under formen D.

B 1. Der stander en lilje i ruin mosters have,
jeg frygter, det bliver en petersilje deraf;
tilsammen voxer rod, tilsammen voxer top,
tilsammen voxer elskovs vilje herop.
Grundtv. Gl. da. minder II, s. 149.
Början av »et gifte-vers», som innehåller flere strofer. Fortsättningen lyder:

XVI. 2

ÄLDRE STROFER.

63

[Per Jensens] hja3rte det breender sea haardt,
slet ingen kan det udslukke,
undtagen [Mette Povels], ihvor hun end gaar,
Gud raader for begge deres lykke.
Huu havde et haar, der var spundet af guld, '
og lagt udi silke en tvinde;
hun lo ved hann ja, hun vilde hani have,
hun vilde ham vist adrig forglemme.
Huu lod sig skeere en sortebrun tröje o. s. v.
»Dette i stil og udtryk seerdeles gamle vers er», säger GRUNDTVIG,
»tildels uforstaaeligt».

Der stander en lilje i min mosters have,
a frygter de er en passilli;
frfe rad å te top tilsammen gro,
således gror kserligheds ville.
Grundtv. sam!.
Efterföljd av två strofer, av vilka den ena (»Anders hjmrte breender inderlig») är en variant av en av de ovan avtryckta stroferna.

Der stander to illjer i min faders gaard,
de kalder man de dejligste petersiljer;
de böje sig sammen med rod og med top,
ja saadan gjör elskov god viljer.
Grundtv. sam!.
I denna form slutstrof i en 5-strok lyrisk visa, vars övriga
strofer äro: »Mit hjeerte det breender saa inderlig haardt»; »Jeg drömte
om natten i sengen som jeg laa»; »Ja, jeg var tilfreds at jeg var i
Bonn.» Tre av dessa sistnämnda strofer äro även särskilt upptecknade
i J. F. XI, 115.

Der stander et trfe i min faders have,
jeg frygter, det bliver en persillie;
tilsammen groer rod, tilsamman groer top,
de elske hinanden med god villie.
Kristens. J. Alm. IV, s.
År början av »en gammel vise, som för blev brugt ved uddelingen af 'nytårsgaver'»; de övriga stroferna äro: »Den unge [N. N:s]
hjrerte det brkender»; »Nu haver hun spundet det röde guld i år.»
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I dessa former är strofen tämligen obegriplig. Den sista har lånat
rad 1 från en annan ringdansstrof, varigenom svårförståeligheten ökas
(så ock i formen C). Emellertid förklaras strofen såsom en olämplig
sammansmältning av tvänne motiver. Sista halvan av strofen är ett
lån från formen E, där bilden är synnerligen klar ock tydlig.

Der stander et tr i min faders urtegaard,
jeg tror forvist, at det er silje;
tillsammen gror den baad' med top og med rod,
saa gjör elskoven og goden vilje.
Om sommeren.
J. F. I, 43.
Slutstrof i »Kjaarligheds styrke».

Der stander en tre i min faders gaard,
jeg tror vist, at der er en lilli;
tilsammen gror rod, tilsammen gror top,
det stander alt efter Guds villi.
Om sommeren.
J. F. X, 65 B.
Slutstrof i »Jomfruens brödre», en var, av samma visa som föreg.
Red. A saknar strofen.

Der stander en lind udi vor faders urtegaard,
[den er opvoxen med oere];
tilsammen gror rod, og tilsammen gror top,
goder els-kov vii sammen at vxre.
Om sommeren.
J. F. II, 800.
Inledningsstrof i »Jomfruens brödre». Red. A ock B sakna strofen.

D. Men ett så vill jag önska, en lind uppå vår gärd,
att alla de bladen voro gröna.
Det ena bladet tager det andra i famn,
att det måtte bliva vårt största kärleks band
i himlakor ibland de helga änglar.
Axels. Västerdal. s. 182.
Slutstrof i en oregelbunden 6-strofig lyrisk visa »Jag är till världen födder, så liten som jag är». Visan är för övrigt fullständigt
olika med alla andra visor, i vilka motivet förekommer.
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E 1. Det växte en lind uppå bägge deras grav,
hon ståndar där grön till domedag.
Den linden hon växte över kyrkokam —
För allt vad som kärt är i världen —
Det ena bladet tager det andra uti f'amn.
Mig tyckes, det är tungt till att leva.
Afz.-Berg. 18.
Slutstrofer i »Hertig Fröjdenborg ock fröken Adelin».

E 2. Der voxer to liljer alt paa deres grav,
ja, de skal staa grönne indtil denne dag.
Ja de voxer neder, ja de voxer op,
ja de gror sammen baade i rod og i top.
Mig tykkes, det var tungt tu l at leve.
DgF. 305 Ah.
Slutstrofer i många variationer till »Hertug Frydenborg.

E 3. Der vogsed' to liljer paa deres grav,
de vogsed som de dej ligste persiljer.
De snoede sig sam men med rod og med top,
saaden gjör elskov og god vilje.
J. F. XI, 63 D.
Slutstrofer i »Greven og lille Lise», samma visa som »Hertug
Frydenb..rg». Red. A, B, C sakna stroferna; likaledes de fyra red. av
samma visa i J. F. X, 79.
I de tre E-formerna stå rimparen såsom avslutning i en visa,
där två olyckliga älskande förmenas att ligga i samma grav. Ur deras
gravar spira då upp växter, vilkas blad ock rötter växa samman,
så att de likväl på detta sätt förenas. I detta sammanhang äro stroferna sålunda begripliga, ock det kan då bli fråga, om de inte också
rätteligen höra hemma i en sådan visa ock utgöra den naturliga avslutningen till densamma. Detta är en möjlighet; likväl böra tvänne
omständigheter observeras, nämligen dels att motivet är synnerligen
spritt ock upprepat i olika visor med motsvarande innehåll, dels förekomsten av formen A, som kan betraktas såsom »et billede paa elskov» i
allmänhet. Det kan vara en möjlighet, att en sådan bild bestått för
sig i en lyrisk strof ock sedan använts i balladerna. Åven formen D
kan i någon mån styrka ett sådant antagande. Skulle emellertid rimparen
i formen E vara de ursprungligaste, så ha de likväl tidigt sammanstöpts
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till en lyrisk fyrrading, vilket framgår av formen A jämförd med formen B.
Stroferna förekomma ytterligare i följande visor:
»Stolten Adeluds», J. F. II, 60 (nyare uppteckning av Tragica 16);
»Hilla lilla», Arw. II, 73; »Rosen lilla», Arw. II, 74; »Lilla Rosa»,
Afz.-Berg. 21: 1 (21: 3 saknar stroferna); »Harto och Rosa», Wigstr.
Folkd. 20; »Rosen lilla», Alb. af Nyl. V; »Hertig Mamertus», Afz.Bergstr. Dessa säx uppt. äro variationer av samma visa.
»Jungfruns död», Wigstr. Folkd. 26;
»Hertig Nils», Arw. 72;
»Fair Margaret and sweet William», Percy III, s. 123;
»Sweet Willie and fair Annie», Jamieson II, s. 2.
Något längre bort ligger motivet i »Graf Friedrich», Erlach III, s.
448 (strofen liknar närmast Afz.-Berg. 21: 2, under det att visorna
för övrigt ej äro desamma).

43.
Der stander et tre udi vor gaard,
jeg acter det er en rönne,
stor hiertens sorg oe lönlig qvide,
saa ilde monne de lönne.
Om sommeren.
Der stander et trx udi vor gaard,
det bar saa mangt et pxre;
lönlig sorrig oc hiertens qvide,
de ere saa tunge at bwre.
Om sommeren.
Tragica XV.
Slutstroferna i en visa, sedermera avtryckt hos Abrah. 123, »Jomfruen i skoven»; de två slutstroferna uteslötos dock hos Abrah., »fordi
de ikke passe tu l visens indhold og ere desuden saa smaglöse).

Följande förkortningar äro använda:
Abrah. = ABRAHAMSON, NYERUP og RAHBEK, Udvalgte danske viser.
Afz. = E. G. GEIJER ock A. AFZELIUS, Svenska folkvisor.
Afz.-Berg. = R. BERGSTRÖM ock L. HÖIJER, Svenska folkvisor, ny
upp!.
Alb. af Nyl. = Album utgifvet af Nyländingar.
Berggr. = A. P. BERGGREEN, .Folkesange og melodier.
Bohl. Folkt. = K. BOHLIN, Folktoner från Jämtland (Sv. landsm. II, 1 0).
Borgstr. Folkv. = L. BORGSTRÖM, Folkvisor upptecknade i Vermlantl

och Dalsland.
DgF. = SVEND GRUNDTVIG, Danmarks gamle folkeviser.
Grundtv. Da. Keampev. = SVEND GRUNDTVIG, Danske kompeviser og
folkesange.
Grundtv. Gl. da. mind. = SVEND GRUNDTVIG, Gamle danske minder
i folkemunde.
Gyll. = A. NOREEN och H. ScuticK, Bräms Gyllenmärs' visbok.
Har. 01. -= A. NOREEN och H. SCHUCK, Harald Olufssons visbok.
Is!. F. = Sv. GRUNDTVIG og J. SIGuRässoN, Islenzk fornkvccal.
J. F. -= E. T. KRISTENSEN, Jydske Folkeminder.
Kn. Wund. = A. v. ARNIM, Clem. Brentano, Des Knaben Wunderhorn.
Kristens. J. Alm. = E. T. KRISTENSEN, Det jyske Almueliv.
Landst. = M. B. LANDSTAD, Norske .Folkeviser.
Lindein. -= L. LINDEMAN, Aeldre og nyere norske .Fjeldmelodier.
Poet. KaL = ATTERBOM, Poetisk kalender för år z816.
Pog. .= V. POGATSCHNIGG und E. HERRMAN, Deutsche Volkslieder aus
Kärnthen.
Sörml. Kult. = H. AmiNsoN m. fl., Bidrag till Södermanlands äldre
kulturhistoria.
Wigstr. Folkdiktn. = EVA WIGSTRÖM, .Folkdiktning samlad i Skåne.
Övriga förkortningar torde utan svårighet förstås. Samtliga arbetens fullständiga titlar finnas i översikten över källorna vid slutet av
avhandlingen Enstr. folklyr.
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Förslag till tidskriftens bindning.
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar
tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v.
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda
hittills nr 1-5, 6-10.

Av den äldre serien äro följande band kompletta till
bindning:
1878-81.
h. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 1884 0l
1885 A, 1886 C.
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41.
hh. 23, 28, 32, 33, 35.
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44.
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126.
hh. 54, 57, 58.
hh. 43, 46, 48, 87, 144.
hh. 49, 50, 51.
hh. 55, 97, 101, 135.
hh. 59, 62, 66, 68.
XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117.
XX: hh. 80, 82, 89, 94.
Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A.
hh. 16, 30, 52.
hh. 71, 85, 98, 134.
Övriga band äro under arbete ock skola bliva färdiga så fort som möjligt.
Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta, att
binda i två band (1-5, 6-10).
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Ortnamn
Sker fr, Sk.
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