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Samuel Alfs visbok är en liten oktav-volym tillhörig Lin-
köpings stiftsbibliotek (signerad W. 42). Den är bunden i hel-
band af hvitt pergament, med spår af knytremmar och bär 
skrifven ryggtitel af yngre datum: Alfs Wisbok. Den inne-
håller 145 blad fördelade i 20 lägg på följande sätt: lägget 1 
innehåller 4 bl. (inberäknadt försättsbladet, men utom det som 
klistrats vid frampärmens insida; blad 4 synes vara med fals 
fästadt vid frampärmen), lägget 2 utgör 6 blad (hvaraf 2 oskrifna), 
lägg 3 innehåller 7 blad (det första påklistradt å lägget, ett 
sista, blad 10, fattas numera), läggen 4-7 hvartdera 8 bl., 
lägget 8 är 7 bl. (oberäknadt det numera utrifna bl. 44), lägg 9 
likaledes 7 bl. (ett åttonde, bl. 56, utrifvet), läggen 10-18 
hvartdera 8 bl., lägg 19 utgör 7 blad (ett åttonde är utrifvet), 
lägg 20 innehåller 3 blad (inklusive försättsbladet). Dessutom 
ha i slutet (framför försättsbladet) senare inklistrats ett litet 
vistryck om 4 blad: »Twenne skiöna wijsor / then första 
componerat af L. Wivallio ... Tryckt år 1732». Bortsedt från 
ett obetydligt tillägg i slutet af yngre datum (jfr s. 301 här 
nedan) är handskriften med all säkerhet skrifven af fyra 
ungefär samtidiga händer och har af allt att döma tillkommit på 
1650-talet (1651-59; jfr nedan). 

Främst efter försättsbladet kommer ett register (här tryckt 
sist, s. 302-304), skrifvet som det synes af alla de fyra före- 
kommande händerna och upptagande 5 blad. Därpå följa de 
två blanka bladen, hvarefter själfva texten tar sin början, med 
foliering: 1-9, 11-43, 45-55, 57-87 01. 34 b och 45 b 
äro blanka) och därpå följande paginering: 88-187, 189. De 
två sista textsidorna äro opaginerade. 

Hand 1 har skrifvit blad 1-87 b, upptagande nr 1-41 
af handskriftens visor (däribland nr 1-35 i föreliggande edi-
tion). Då i detta parti flerstädes (bl. 25 b, 39 b, 55, 64, 67 b, 
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74 och 86 b) förekomma dateringar från sommaren 1651 (23 
juni-1 aug.), har påtagligen hand 1 åtminstone till väsentlig 
del utfört sitt arbete under denna tid. Detta parti är — i mot-
sats mot de följande — smyckadt med allehanda bilder, orna-
menter m. m., delvis i färger, delvis i pennteckning, flertalet 
rätt klumpigt utförda. Sålunda förekommer bl. 25 b en växt 
med blomma, knopp och blad; bl. 27 b en ängel i bladverk 
under en krona; bl. 29 ett af pilar genomstunget hjärta; bl. 55 
en drake; bl. 67 b en krigare i klassisk rustning, med in-
skriptionen 'Eolus' å skölden, kämpande mot vindarne, som tagit 
gestalt af blåsande människohufvuden; bl. 69 två hjärtan 
genomstungna af resp. pil och såg; vidare bladornamenter ni. m. 
å bl. 64, 7.4 och 81 samt slutligen å bl. 51 en i betydligt ele-
gantare maner och med större konstnärlighet utförd teckning, 
föreställande ett svenskt och ett holländskt fartyg, möjligen i strid.' 
Hand 1 företer en hel del grafiska egenheter: o skrifves icke 
sällan snarlikt a, t. ex. som s. 129 str. 18, s. 133 str. 5' o.s.v.; 
om s. 134 str. 2 3; omsonst s. 136 str. 88; foglar s. 137 str. 32; 
Solensz s. 138 str. 4' o. s. v., hvarför också i öfverensstämmelse 
härmed ö ibland starkt påminner om 	t. ex. fördömma s. 131 
str. 9-6  o. 97; önska s. 133 str. 578, önsker s. 133 str. 63, s. 155 
str. 62; söka s. 135 str. 57  o. s. v. Å andra sidan kan a någon 
gång påminna om o, t. ex. paszar s. 142 str. 93, liksom där-
med äfven ei blir snarlikt ö: swäffwa s. 137 str. 31;  sträffwa s. 137 
str. 38;  träffte s. 178 str. 88. Vidare kan a någon gång på-
minna om e, t. ex. maaka s. 136 str. 96, liksom ä om ett e 
med ä-släng öfver: älliest s. 157 str. 24. hjälp s. 163 str. 36. 
I detta sammanhang bör också erinras om förekomsten af en 
e=typ med två små streck (eller prickar) öfver, här återgifven 
med 	den förekommer särskildt ofta i ordet kikleek s. 135 
str. 57,8, s. 136 str. 87, 108, s. 144 str. 5' o. s. v., vidare t. ex. 
fenckte s. 192 str. ,18", hkre s. 194 str. 247. Typen å före-
kommer en enda gång; spådde s. 207 str. 14. Vissa försök 
att särhålla ij och y kunna spåras, ehuru skillnaden ej blifvit 

1  Den dikt, som därmed illustreras, är skrifven af en person, som 
står i begrepp att resa öfver till Nya Sverge; den ger ett akrostikon Aron 
Danielson T. F. Jfr. Schiick, Wivallius, 2, s. 38; Amandus Johnson, The 
Swedish settlements on the Delaware ..., Vol. 2 (Philadelphia 1911), s. 550, 
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konsekvent genomförd. y förekommer i dikten nr 32 (s. 211 f. 
här nedan) användt som repristecken (:,:). Till denne skrifvares 
egendomligheter hör också, att typen v i början af ord ofta är 
rätt stor; vi ha dock ej funnit skål att här återge den med V, 
annat än när storleken synts oss sårskildt påfallande. Älven 
den flytande skillnaden mellan H och h har stundom vållat 
svårigheter. 

Hand 2 har skrifvit sid. 88-177, d. v. s. visorna nr 42-57 
i handskriften (nr 36-51 i föreliggande edition) och torde 
vara tämligen nåra samtida med hand 1. Att, såsom Schack 
(Lars Wivallius, 2, Ups. 1895, s. 44) åtminstone ifrågasätter 
såsom en möjlighet, antaga, att hand 1 och 2 skulle här-
röra från en och samma person, då olikheterna möjligen 
skulle kunna förklaras däraf att första partiet skrifvits 1651, 
under det att det senare förmenas ha tillkommit år 1659, torde 
redan af grafiska skäl — såväl de båda stilarnas helt afvikande 
allmänna struktur, som en hel del förekommande speciella 
egenheter — få anses absolut uteslutet. Härvid är också att 
märka, att den datering 'Anno 1659 ... den 18 Julii 	(s. 128 
i handskriften), som Schilck tydligen afser (den enda förefintliga 
i detta parti), ej kan användas som bevis för att hand 2 skulle 
ha utfört sitt arbete 1659; af såväl stilen som af bläckets färg 
framgår nämligen, att denna datering med all visshet skrifvits 
af hand 4. Af de många egendomligheterna tios hand 1 i fråga 
om vissa vokalers form återfinna vi så godt som inga hos 
hand 2, hvilken däremot kan uppvisa en och annan specifik 
egenhet • t. ex. en genomstruken 0-typ med prickar öfver : 
öfuan s. 280 str. 144 i. En ovanligt hög v-typ förekommer 
visserligen äfven här, men saimma egenhet gäller här också w. 
I båda fallen torde vårt föreliggande aftryck oftast ha återgifvit 
dessa med små typer, ehuru måhända ej alltid med full konsekvens. 
Hand 2 har i allmänhet en rätt stor förkärlek för stora bok-
stäfver. 

Hand 3 har skrifvit sid. 178-187, d. v. s. visorna nr 58 
—61 i handskriften (hvaraf nr 52-54 i föreliggande edition). 
Det torde nämligen ej förhålla sig så som Schfick (anf. arb., 2, 
s. 46) håller före, att detta parti skulle härröra från två händer, 
af hvilka den andra skulle ta vid s. 184. Vissa grafiska karak- 
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täristika synas oss ställa det utom allt tvifvel, att det är en och 
samma skrifvare, ehuru han i det förra partiet s. (178-183) 
skrifvit en större och mera spatiös stil, i det senare (s. 184-187) 
åter mera smått och sammanträngdt. 

Däremot vidtager utan all fråga en hand 4 å s. 189 
Denna har blott skrifvit den sista dikten, nr 62 i handskriften 
(och genom förbiseende äfven här så betecknad i st. f. 55), 
samt dessutom den förut nämnda dateringen m. m. å s. 128 
(i handskriften) och en del af klottret å s. 172 (jfr här nedan 
s. 251 med not 2 och s. 287 med noten). 

Hvarest och af hvilka personer denna visbok blifvit skrifven 
är icke kändt 2, lika litet som dess äldre historia närmare kan 
följas. Å bakpärmens insida förekommer en namnteckning: 
Lars Lounell (?), men hvem denne volymens ägare kan ha varit, 
har ej kunnat utrönas. På 1700-talet har den förvärfvats af 
den sårskildt som framstående latinsk skald kände Samuel Alf, 
domprost i Linköping (f 1799), men om de närmare omständig-
heter, under hvilka den kommit i dennes ägo har ingen upp-
lysning stått att erhålla, ej ens ur hans i Uppsala universitets 
bibliotek förvarade brefväxling i 14 band. Alf, som 1792 
skänkte handskriften (jämte ett stort antal andra manuskript 
och samlingar) till Linköpings stiftsbibliotek, har å försättsbladet 
antecknat: 'Cantilenas has varias 1 L. Wivallii & aliorum 1 
Bibliothecw Lincopiensi 1 Donat 1 Sam. Alf', och å frampärmen 
är inklistradt det vackra Ålfska donationsexlibriset (litografi af I. 
Kjöhlström) med inskriptionen: 'Biblioth. Lincop. 1 Soli natalis 
amore 1 D. D. 1 Sam. Alf.' I Alfs gåfvobref med förteckning, 

Efter den lucka, som uppstått genom att s. 188 — med oskrifven 
och därför opaginerad versosida? — utrifvits. 

Docenten Sverker Ek, som förbereder en ingående litteraturhisto-
risk undersökning rörande 1500- och 1600-talens visböcker, har fäst utgif-
varnas uppmärksamhet på att man kanske snarast har att gissa på fin-
ländskt ursprung: visorna nr 6, 12, 18 och 25 här nedan äro med all 
säkerhet skrifna af eller till i Finland bosatta personer, och de två sist-
nämnda torde år 1651 vara så pass nyligen författade (nr 25 väl tidigast 
1649), att de väl knappast böra ha hunnit så långt från tillkomstorten. 
Jfr för öfrigt äfven Schfick, Wivallius, 2, s. 29, 33 f., 39 f. — Visorna nr 
36-51, d. v. s. det parti, som härrör från hand 2, anser doc. Ek snarast 
återgå på en äldre visbok, förmodligen från 1500-talet, som afskrifvits i en följd. 
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'Instrumentum donationis ...' dat. juli 1792 (tryckt i Linköpings 
bibliotheks handlingar, D. 1, Linköp. 1793, s. 337-355), upptas 
volymen såsom nr IX bland handskrifter i 8:o under titeln: 
'Laur. Wivallii,... & aliorum Cantilence, Sveth. Mst.' (s. 350). 

Så vidt kändt är, har denna visbok först användts af Ar-
widsson i Svenska fornsånger (D. 1-3, Stockholm 1834-36). 
Här beskrifves den i företalet till D. 1 (s. ix), nio af dess visor' 
— mest kämpa- och riddare visor samt ett par lyriska dikter — 
aftryckas, och i andra fall anföras läsarter därur? Hand-
skriften har vidare nyttjats af P. Hanselli för hans Samlade 
vitterhetsarbeten af svenska författare, D. 9 (Ups. 1869). Här 
vid har emellertid Hanselli, förmodligen af den ofvan an-
förda anteckningen å försättsbladet, låtit förleda sig till det 
antagandet, att snart sagdt samtliga dikter af lyriskt innehåll 
skulle härröra från Wivallius. Under dennes namn aftrycker 
han på den grund ur denna »Wivallii handskrifna vissamling» 
ej blott de 8 dikter, som tvifvelsutan eller med största sanno-
likhet ha Wivallius till författare, utan dessutom ej mindre än 
28 andra, som delvis bevisligen, delvis med en till visshet 
gränsande sannolikhet oriktigt tillskrifvits denne. 

Hansellis grundliga misstag uppvisades af Schtick i hans 
monografi Lars Wivallius, hans lif och dikter (1-2, Ups. 1893 

95). Bortsedt från andra omnämnandens ges här (2, s. 26 
47) en detaljerad redogörelse för handskriftens innehåll med 

förteckning på samtliga dess visor, uppgifter rörande deras till-
komsttid, förekomst m. m. samt pröfning af Wivallii rätt till 
dem. Själf upptar Schtick i sin samling af Wivallii dikter (anf. 
arb., 2, s. 51-115) förklarligt nog endast de 7, som bevisligen 
författats af denne, men meddelar dessutom i nyssnämnda för-
teckning (s. 35-37) ytterligare en (nr 19 här nedan), som endast 
med en viss grad "af sannolikhet kan tilläggas Wivallius. 

Att handskriften i äldre som nyare tid en och annan gång 
blifvit omnämnd äfven i andra arbeten torde knappt behöfva 

' Närmare angifvet äro dessa: nr 7 i föreliggande edition (D. 3, s. 51 
—53), nr 20 (D. 3, s. 54-56), 36 (D. 1, s. 20-25), 43 (D. 2, s. 213-214), 
44 (D. 2, s. 15-17), 45 (D. 1, s. 132-134), 47 (D. 3, s. 102-103), 48 (D. 2, 
s. 217-220) och 49 (D. I, s. 240-273). 

2  Så t. ex. från visorna nr 47 (D. 2, s. 222) och 51 (D. 3, s. 104-106). 
8 T. ex. 1, s. 128, n. 4; 2, s. 17. 
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tilläggas; vi nämna som exempel: Beckman, Försök till 
swensk psalmhistoria (Sthm 1845-72), s. 155, 488; Sclifick, 
Sv. litt.-hist., D. 1 (Sthm 1890), s. 369, 392 noten, och Illustr. 
sv. litt.-hist., D. 1 (Sthm 1896), s. 132; 2:a uppl. (1911), s. 200; 
A. Johnson, The Swedish settlements ..., Vol. 2, s. 550. 

Föreliggande edition återger visboken i dess helhet med 
undantag för de dikter, som utan all fråga härröra från Wi-
vallius och som nämndt finnas aftryckta i Schilcks samling af 
dennes dikter. Uteslutna här äro alltså: handskriftens visor 
nr 18 och 19 å bl. 31-34, resp. 35-37 (alltså mellan nr 17 
och 18 i vår edition), vidare handskriftens nr 27, upptagande 
bl. 57-58 (mellan nr 24 och 25 här nedan), handskriftens nr 
32-34 å resp. bl. 72 b-74, 74b-77, 77 b-80 (mellan nr 
28 och 29 här) samt handskriftens nr 59 upptagande s. 181-
183 (mellan nr 52 och 53 här). Förhållandet mellan handskriften 
och vår edition framgår klarare af följande öfversikt: 

Handskriften: 	 Vår edition: 

	

1-17 	= 	1-17 

	

18-19 	 uteslutna. 

	

20-26 	= 	18-24 
27 	 utesluten. 

	

28-31 	= 	25-28 

	

32-34 	 uteslutna. 

	

35-58 	= 	29-52 
59 	 utesluten. 

	

60-62 	= 	53-55 ("621. 

Vid handskriftens återgifvande i tryck ha tillämpats samma 
principer som gällt vid utgifningen af de tidigare publicerade 
visböckerna. 



1. 

Een Ny wysa. 	 1 

1. 
Ähr nogor till att finna, 

i kierleckz stadigheet, 
som migh kan öffwerwinna, 

och min hiärtansz trooheet, 
ney här moste wäll wijka, 

för migh ehoo thet ähr, 
ty iagh haar ingen lika, 

som tigh så holler kiär. 

Phillis Sielffwer kan wetha, 
huru deet migh fast ähr, 

förlongt till att vtletha, 
huru iagh haar henne kiär, 

och som hoon haar intagit, 
mit hjärta macht och sin, 

haar iagh alla andra slagit, 
plat utur hogen min. 

3. 	 p b] 
Och som iagh migh waar kommen, 

till sådhan Enszligheet, 
och artigt gripen fången, 

aff .hennes dägeligheet, 
1 
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haar iagh allenast tracktat, 
effter hennes troo kierleek, 

och desz föruthan acktat, 
hwarken lust eller leek. 

 
Min röst och så min tungha, 

kan aldrigh som hoon weet, 
om annat till at sjunga, 

ähn om hennes trooheet, 
Ja henne till att prisa, 

haar iagh min Lutha ställ, 
och deer på mången wysa, 

om hennes dygder speelt. 

 
Bergh skogar daalar och ångiar, 

iagh eehr till witne taar, 
J wethen huru lenge, 

iagh migh beklagat haar, 
Engsligh i mina brister, 

förbracht så ymkeligh, 
at foglarna på quiste, 

haffwa offta ymkat migh. 

 
Dock för så Löhnligh trooheet, 

haar Phillis än aldrigh, 
till nogon gunst och fromheet, 

låtit beweeka sigh, 
vthan haar altidh want, 

eeinot migh argh och wrångh, 
som iagh haffwer förfarit, 

rnedh stoor sorgh mången gångh. 



SAMUEL ÄLFS VISBOK. 

 

Ty will iagh aldrigh merha, 
medh mit kiårliga modh, 

och trogna tienster fleere, 
giörha Phillis emot, 

Vthan henne till wilie, 
will iagh nu wändha om, 

ia ifrån henne skiljas, 
och bliffWa uthan wän. 

 
Dock plågar thet migh swårha, 

om iagh thet säya må, 
ty flytha mina tårhar, 

når iagh tencker uppå, 
at iagh nu skall förlåtha, 

then iagh haffwcr hafft så kiär, 
till then iagh öffwer måttan, 

så troget hjärta bå.hr. 

3 
J Jungfrur och Cavalerer5  

till Edher iagh wånder rnigh, 
hwadh synes här om edher, 

säger dock redeligh, 
kunnen i medh skiäll förclömma, 

min troo och stadigheet, 
heller willen i fördömma, 

Phillis för sin hårdheet. 

 
Ney nej Phillis tu finner, 

ingen som roosar tigh, 
ty hwar och een besinnar, 

at tu åst obilligh, 

131 

[2 b] 



10 132 	1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 

och som tu för tin skiönheet, 
är loff och ähra wärdh, 

så bliffwer tu för tin hårdheet, 
aff ingen mehr begärdh. 

Finis. 

2. 
[3 b] 	 Een Annor Skiön wysa. 

 
Hwi skulle iagh icke klaga, 

och sörja iemmerligh 
som nu skall ifrån tigh draga, 

och här qwar lämpna tigh, 
Adieu faar wäll min enda tröst, 

och så min bästa wän, 
migh bliffwer ängslan utj mit bröst, 

till desz iagh kommer igen. 

 
Fast' iagh mångh millar bortdrager, 

och tigh ej merha seer, 
migh dock ingen behagar, 

här vppå werlden mehr, 
men tigh allena haffwer iagh vtwalt, 

för wärldsligh rikedom, 
så och i dödhen bliffwa skall, 

min fasta Egendom. 

4 
	 3. 

Mit ,sinne mondhe nu warha, 
ehwart iagh reser hän, 

J motgångh eller farha, 
stadigt bliffwer iagh tin wän, 

Hdskr. Fåst. 
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ja skulle iagh än döö för tigh, 
eller hwadh annat mehr, 

dock för alla andra i werlden ähr, 
tigh allena iagh haffwer kiär. 

 
Sj nu dock moste iagh wandra, 

min lycka hoon nödgar migh 
i werlden hwar effter andra, 

mit sinne bliffwer stadigt hoosz tigh, 
Endock kan ske hwadh ödhe ähr, 

och Gudh haffwer beskiärdt 
liquäll så holler iagh tigh kiär, 

hoo weet hwem tigh är wärdh. 

[4b] 
Penelope wentar och bidhar, 

sin wän i många åhr, 
then hoon liqwäl omsidher, 

igen hem till sigh fåår, 
Ach at iagh worho som then man, 

som således worho förwändt, 
ach at iagh rät önska kan 

ach at iag rät önska kan. 

 
Dock will iagh icke begärha, 

tin wäntan warha så longh, 
endock iagh önsker medh ährän, 

komma till tigh eengångh, 
Adieu faar wäll du mit begiär, 

ädla Nj5mphis mit beröm, 
för alla andra i werlden ähr, 

migh allena slet icke förglöm. 
ENdhe.1  

i N tecknadt så att det omsluter de följande tre bokstäfverna. 
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5 
	

Een Annor Skiön wysa. 

 
Falsker Herde ähr thet rätt, 

at tu wilt ifrån migh wijka, 
tyckes migh warha förslet 

at tu 'skulle migh så swijka, 
ähr tit lyffte omkull fält, 

hwi wiltu ifrån migh skiljas, 
förandra tin godha wilia, 

annat hadhe iagh förskylt. 

 
Lyckan Vnner iagh wäll tigh, 

söök tin wälfärdh dock fast fierran, 
tenk dock tilbaaka om migh, 

om tu bättre eller wärre, 
warder till hoffwa hollen kiär, 

ähn hoosz migh som n thet sig ägnar, 
medh troo och kierleek omfägnar, 

mit hopp altidh blyr tigh nähr. 

	

[5 b] 
	

3. 
Men o herdhe tänek vppå, 

at tu een fäpilt waar för thetta, 
iagh een fäflicka och så, 

giordhe effter herdhe sätte, 
J daalen betedde sigh, 

der som wy tilsammansz ländhe, 
ther the haszle nötter hängde, 

plåckadhe een Endeligh. 

12 

Ofvanför a har hdskr. ett halfbågformigt tecken, som möjligen hör 
till F (jfr Fäst s. 10 noten). 
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Borho them tillijka hem, 

till wåår föräldrar hwilka sadhe, 
thet blyr wist tu folk aff them 

wetenskap the ther om hadhe, 
sådant wy förstodo ey, 

men nu warder åhren ökat, 
barndomen är osz förnötat 

naturen förher osz på bahni. 

6 

Hwadh deet kortzwill mon betydha, 
at hiorten medh hinden leeker, 

och som han effter henne skryar, 
Gumszen effter fåret fyker, 

och hanen effter honan gåår, 
så giörha duffworna spaka, 

söka kikleek hoosz sina maka, 
sådhan kikleek och osz wäll ståår. 

 
Så haffwer tu lenge migh, 

alla orter efftergångit, 
och iagh myckit älskat tigh, 

på deet kiäraste vndfångit, 
och så många gånger kyst, 

men nähr thet bäst skulle wara, 
will tu plötzligh från migh farha, 

och förtaga all min lust. 

[6 bi 
Märckia rät kan nu först iagh, 

hwadh kierleek du monde mena, 
der medh du migh giordhe gladh 

är dock obestandig bleffwen, 

' Eller behn? 
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otrohet du skarpa Swärdh, 
skadha kan tu margelundha, 

säges nu aff' mongh mansz tunga, 
bytesz uti Ophes 2  diur. 

 
Men nu haar tu tit begiär, 

och tin wilia effterkommit, 
ther aff tag klook worden är, 

huru kiär tu migh haar hollit, 
dock hadhe iag utj tin gunst, 

rät medh fingrar gripa kunnat, 
hvadh kikleek tu mig wäll vnthe, 

är min trohet dock omsonst. 

 
Torff du Herdhe Vndra på, 

iagh så frilig hår om taalar, 
Endok iag mig likna må, 

blandh turtur dufwor och swalor, 
Såszom turtur duffwan kleen, 

nähr som hoon sin maaka mister, 
Söryer hoon på torra quistar, 

som hoon sitter är iag alleen. 

 
Dock lööp fort till hoffwa lööp, 

der fåår du sielff bäst förfarha, 
Hvadh på kikleek år för kiöp, 

der felles många falska tårar, 
och nähr tin pung är worden tom, 

och tin godha troo affkortat, 
må du då wäll bliffwa borta, 

och ey merha till mig kom. 
Finnis. 3  

1  Ändradt, möjligen från at (eller från aff till at?). 
Osäkert, möjligen grek. &pis, orm? 

8  Senare tillagdt, synes det. 



15 
	 SAMUEL ALFS V;SEpE. 	 137 

4. 
Een Annor Ny wysa. 	 [7 b] 

1. 
Daphnis gick för nogra daghar, 

på een äng lustigh och gröön, 
häfftigt togh han till att klaga, 

widh sigh sielff medh sorgfull thoon, 
sångh medh högt bedröffwat stämma, 

om sin nödh och stoora iemmer, 
nu är migh aff hjärtat wee, 

aldreskiönste Galathe. 

 
Om Jagh kan migh rät besinna, 

är nu lunden then iag seer, 
deer sigh pläga låtha finna, 

Galathe min wän så kiär, 
hwilket när som iagh betäncker, 

thet mit hjärta swårha kränker, 
nu ähr migh aff hjärtat wee, 

aldreskiönste Galathe. 

8 
Kundhe iagh i lufften swäffwa, 

som the andra foglar snaar, 
ach huru wille iag tå sträffwa, 

till tigh komma medh een fart, 
och tigh tusend kyszar giffwa, 

ther medh all min sorg ,fördrifwa, 
nu är migh aff hjärtat wee, 

allerskiönste Galathe. 
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9' 

4. 
Måtte iagh widh Solensz låga, 

stä om klarha middagz tidh, 
wille iagh aff all förmåga, 

skodha tina kinder blidh, 
iusend strålar till tigh skjuta, 

at iagh kundhe tigh få niutha, 
nu är migh aff hjärtat wee, 

aldreskiönste Galathe. 

5.1  
Må thet dock warha Jngalundha, 

at iagh till tigh komma kan, 
ej, så är thet min begeran, 

at tu tager the tårar an, 
them mit hiärta till tigh sänder, 

till desz lyckan sigh omwänder, 
at iagh dock medh frögd må see, 

tigh min skiönste Galathe. 

 
0 i foglar som edher wänder, 

eder flykt i lufften blå, 
säger at iagh eder sänder, 

medh stoor ängslan och åtrå, 
mina tårhär prffisenterar, 

them iagh eder lefwererar, 
nu är migh aff hjärtat .wee, 

aldreskiönste Galathe. 

• 
Wädher och Windh the skola förha, 

min suckan alt medh een fart, 
fleere ordh kan iagh ej, giörha, 

sorghen twingar mig så hårdt, 

1  I handskriften följer str. 5 (så numrerad) efter str. 8. 
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säger at fast mina tanckar, 
nat och dagh till henne wanckar, 

till desz iagh medh frögd må see, 
min aldreskiönste Galathe. 

8. 
Galathe du min wän kiärha, 

tagh aff migh the foglar små, 
them iagh tigh till tienst förärhar, 

till desz iagh sielff komma må, 
tagh aff kierleek thet the bodha, 

till desz iagh tig sielff må skodha, 
till desz iagh medh frögd må see, 

tigh min skiönste Galathe. 

5. 
Een Annor Ny wysa. 

 
Betänck hwadh pina Jemmer och smärthe, 

yppar sig ynkelig utj i mit bröst, • 
at iag ej wistas hoosz tig min Vtans, 

endaste lust min glädje och tröst, 
kundhe iagh gå i dödhen oblidh, 

ach huru giör iag thet Vteligh, 
0 Jungfru för tigh, 

 
Jngen roo haffwer iagh nogon timma, 

uthan när iagh spaszerar alleen, 
tin liuffliga gestalt mig tå påminner, 

tenker på tig min endaste steen, 
kundhe iag gå i dödhen oblidh &c. 

9 

[9h] 
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Altszet 1  will iagh nu tidhen förhala, 
tilskriffwa tig it enfaldigt rijm, 

ther medh mit Vta kan hogswalas, 
fördriffwa sorg och Melancholj, 

kundhe iag gå i dödhen oblidh. &c. 

6. 

Een Annor Ny wysa. 
1 

Min hjärtans lilia är thet tin wilia, 
lät migh ifrån tig skiliasz, 

min önskan ähr aff Vtans begiär, 
tigh warha när och holla kiär, 

iagh vnner tigh godt aff kiärlighetz mååt, 
altidh uthan spot haar tu förstådt. 

92. 
Altidh haar iag lärdt högfärdh är wärdh, 

werderat för idell flärdh, 
till sådant iagh ey fattar behagh, 

vthan tenker nat och dagh, 
på dygder tin the tigh i all sin, 

prydha som perlor i gullet fyn. 

3. 
Rät hwadh iagh giör min roosz mig höör, 

aff tigh iagh gierna got spöör, 
Som thet sigh böör medh sin Coleur, 

tigh älska nu som för, 
till desz iagh döör och eder min röst, 

J iordhen föresz migh till tröst. 
1  Hdskr. snarast Altsza. 

11 

DA b] 
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Godhe vän Sirat och rosenbladh, 
mit Vta giörsz migh gladh, 

aff wårt samtaal som senaste waar, 
ty haffwer iagh leffwat qvaar, 

mit Vta och bröst hoosz tigh min tröst, 
tigh holler iag högst blandh quinnor störst. 

 
Rät som een from lekedom Lilium, 

allom kiändh rosenblom, 
nähr Paris kom hoon tenkte sigh om, 

honom älskadhe Helena heet hoon, 
J samma stundh uthan laster och fundh, 

gaff hoon sigh honom aff Vtans grund. 

 
Et kierligt begiär min Jungfru kiår, 

iagh tigh föresteller här, 
at om' iagh ähr longt från eller nähr, 

min egen och hjärtans kiär, 
iagh giffwer migh tigh iaa sannerligh, 

aff alt mit Vta troo tu man migh. 

 
Thet Gudh will beskiära tu Vtans kiära, 

min egen må bliffwa och warha, 
så ackta tigh wäll för klaffaren snäll, 

som altidh brukar sit speel, 
ty arrior han är aff klaffarens här, 

altidh bekiändh, fierran och nähr. 

 
At han förstår det nogon kan få, 

then han ey förwinna må, 

1  Ändradt från något annat ord, ovisst hvilket. 

12 
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giör han sin flyt altidh inedh nyt, 
at komma tilwäga så wydt, 

	

[12 b] 	medh swaller sit offta och tyt, 
ensz godha nampn at giörha quit. 

 
Betenk med flyt hans falska practSTek, 

Sathan är han ganska lyck, 
medh pylar och ståål han paszar wårt måll, 

medh munnen dricker wåår skål, 
fast Vtat plat will skilja osz ått, 

bringa osz gråt och ynkelig lååt. 

 
Och nåhr iagh tencker på klaffarensz läncker, 

som gierna godh kierleek förkråncker, 
så måtte wäll brista om iagh skulle mista, 

min aldrakiäraste gnista, 
mit Vta och bröst för tigh min tröst, 

som tu haar bringat i nödhen högst. 

 
G-ierna beder iag thet wäll vptagh, 

år sagdt och skriffwet i dagh, 

	

13 	Jagh tigh igen tienar bästa wän, 
ey meer ifrån kiärligheet wändt, 

iagh vnner tigh wäll Madamma snäll, 
frisk sundh och såll till tyff och själ. 

 
Een kiårligh böön min Jungfru skiön, 

migh sidst dock icke söön, 
waak och i dröm tu migh i hogkom, 

tu aldrakiäreste from, 
Gudh giffwe at .tu fåår godh nat, 

min högsta skat kiärlig önskat. 
Endhe. 
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7. 
 

Medh pylar skiecktor och brinnandhe låga, 
medh bogar belastat sampt annat meehr, 

frackta Cupido it skep och sägla, 
från Swerige till tysklandh medh got maneer, 

förty han wille sin Vtansz kiär, 
Vptendha hwar annan till stort begär, 

Aff kiMeek här. 

 
Jagh stodh och tenckte at ingen Gudinna, 

ey heller Apollo medh nogon ting, 
Kundhe lekedom moot min plåga finna, 

fast om han söckte all werlden omkring, 
men thenna skalken Cupido ledh, 

talte till migh iu meer och meer, 
sigh wänligh beteer. 

 
Han sadhe iagh är een qvacsalber borhen, 

it åhrebart balsam för Courtasij, 
will iagh beredha magnet och piroler', 

sampt andra skiöna dygder bemängda utj, 
all werldsens prydnat och härligheet, 

skall dock ey licknasz som iag wäl weet, 
widh denna panqvet. 

 
Jagh sågh huru andra leckte tilsammansz, 

bewiste hwar andra stoor wänligheet, 
Phyllis förliste medh glädie och gamman, 

sin Coridon skiöna i liuffligheet, 

1  Hdskr. möjligen pirolir. 

[13b} 

14 
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hoon gaaff .utt kyszar logh altidh derått, 
brukadhe altidh medh sådan lååt, 

Kiärleekz försåt. 

 
Jagh bran aff kiörleek och gladdes min kiära, 

then iagh haffwer i mit Vtansz skryn, 
Jnseglat och thenna här ähra, 

inwäffwat och denna min swåra pyn, 
iagh waar bedröffwat och tegh rät still, 

ty tu min lilia waar migh omildh, 
altidh här till. 

 
Bergh skogh och daalar sampt alla planeter, 

sampt fiskar i haffwet stoora och små, 
Lejon Leoparder hwadh merha the heta, 

sampt himmelensz foglar vrider skyna blå, 
synas dock alla högt frögda sigh, 

quittra tilhoopa så hiärteligh, 
J thenna tidh. 

[1413] 	 7. 
A dieu min kiärha min skiönaste 

min ähra min prydnat min högsta tröst, 
Gudh låthe migh aldrigh ifrån tigh skiliasz, 

vthan bebinda wårt Vta och bröst, 
att wy tilsammansz i kiärlighetz sin, 

vndfånga skattar min Amantin, 
tu bliffwer min. 

ENdhe.1  

1  N omsluter de följande bokstäfverna. 
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8. 
1. 	 15 • 

Daphnis giengh fik wenig Tagen, 
Vber die begrunte heid, 

Heimlich fieng er an zu klaghen, 
be y sich selbst sein Schweresz leid, 

sang ausz hoch betröbten hertzen, 
von den bittern liebesz schmärtzen, 

wehe mir dasz ich dich nicht sehe, 
aller Schonste Galathe. 

Jst mir recht esz seint die spitzen, 
die ich an den bawmen schaw, 

Hinter welchen pfleget zu sitzen, 
Galathee bey der auw, 

alsz sie zwinget meine sinne, 
o du preisz der Schöfferinne, 

wehe mir dasz ich dich nicht sehe, 
aller Schonste Galathe. 

3. 
Känt ich in den lufften fliegen, 

wie ein Schnellesz Vögelein, 
ach wie wolte ich dich betriegen, 

bald bald wolt ich bey dir sein, 
Vndt dir tausent schmätzlein geben, 

dasz währ mein gewunstesz leben, 
nun ist mir von hertzen wehe, 

aller Schonste Galathe. 

[15 b] 

2 
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4. 
Möcht ich bey der sonnen stehen, 

bey den gfildenen himmelsz licht, 
o wie fleiszich wolt ich sehen, 

auff dein freundlich angesicht, 
tausent stralen wolt ich Schieszen, 

deiner auglein zu genieszen, 
nun ist mir von hertzen wehe, 

alter Schonste Galathe. 
16 	 5. 

Kan ich den nicht zu dir kommen, 
der ich dir so nahe ietz bin, 

ist mir Schon der 2  weg genommen, 
ey so nimm 3  die seuffzen hin, 

die ich dir von hertzen sende, 
bisz dasz gltck sich widerumb wende, 

vndt ich dich mit frefiden sehe, 
alter Schonste Galathe. 

[16 b] 

 
Drumb ihr winde solt ihr bringen, 

rneine klagh vndt seuffzen zu, 
selber kan ich nicht mehr singen, 

den mein hertz ist sonder ruhe, 
ach ich armer habe ersehen, 

ihr gestalt von ferne stehen, 
nun ist mir von hertzen wehe, 

alter Schonste Galathe. 
 

0 ihr Vöglein die ihr wendet, 
euwren flägt an ihren ort, 

Saget ich hab efich hin4  gesendet, 
dasz ihr mit euch nehmet fort, 

' Hdskr. sannen. 
2  Hdskr. den. 
3  Hdskr. nimt. 
4  Hdskr. hir. 
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die getrewen liebes thrähnen, 
die sich stundtlich nach ihr sehnen, 

bisz ich dich mit freilden sehe, 
aller Schonste Galathe. 

 
Galathee du mein leben, 

nimmi die wind vndt Vöglein auff, 
die sich dir zu dienst ergeben, 

mit so Schnellen fltig vndt lauff, 
vndt weil ich dich niht kan schawen, 

wollestu den bothen trauwen, 
bisz ich dich selbst wieder sehe, 

aller Schonste Galathe. 
Finis 

 
Ein Anders. 

 
Last Vnsz vnser tage genieszen,2  

got weisz wo mir morgen sein, 
Zeit gaht hin wie strome flieszen, 

wie ein vögel flefigt geswindh, 
Ehe wir vnsz thun recht vmb sehen, 

milszen wir ihm grabe stehen. 

 
Hett ich alle tage zu trincken, 

zerbster bier vndt reinschen wein, 
liesz ich mich alsz bald bedfincken, 

dasz sich schicket woll darein, 
Instrumenten vndt Lauten schlagen, 

Vndt nach Schonen Damen fragen. 
1  Hdskr. nimt. 
2  Hdskr. ginieszen. 
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Jung du Schelm wo thustu stechen, 

gehe bringh herffen vnd lauten hier, 

	

[17b] 
	Die Vnsz grosze freude erwecken,1  

machen vnszer hertzen licht, 
von den sorgen die vnsz plagen, 

vnd fast gar zu grabe tragen. 

 
Aber wasz Mitzet dasz Studieren, 

vndt dasz man so manche nacht, 
Hat durch sitzen switzen fefiren, 

nur vergebensz zu 2  gebracht, 
beszer ist die zeit vertrieben 8, 

mit dem trunck vndt Damen lieben. 

 
Drumb laszt vnsz fein lustig leben, 

lustig sein vndt Iubileren, 
weil dasz fåszlein safft will geben, 

laszt vnsz immerdar brawirn, 
lustigh sein vndt Jubileren, 

wer gelt hat kan woll Spendiren. 

	

18 	 6.4  
W011 Spendiren macht vnsz nahmen, 

oh man sonst gleich vngeschicht, 
bey den Damen die vnsz gramen, 

werden wir doch furgeriicht, 
for dem allen zu5  gefallen, 

Schon sein vndt vor liebe wallen. 

1  Hdskr. möjligen erwacken. 
2  Hdskr. hin zu. 
3  Hdskr. vertreiben. 
4  Verserna 6-7 ha skrivits i motsatt ordning, men genom nya siffror 

i innermarginalen har omflyttning markerats. 
6 

 

Hdskr. 50. 
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Mancher thut mich saur ansehen, 
drumb daszt ich so lustigh bin, 

aber wasz thutz ihm angehen, 
nicht so viel frag ich nach ihm, 

Ich hoff esz wird sich keiner finden 
der mier meine zung ferbinden. 

 
Aber 2  lieben lustigh leben, 

letzet manch betriibtesz hertz, 
so den sorgen ist ergeben, 

vbet wenig lust vndt schertz, 
lustigh sein vndt Chariseren, 

bringet lust vndt last Studieren. 

10. 
 

Hwem hielper migh bek/agha 3, 
den sorgh iagh måste draga, 

och i mit hjärta boor, 
deet finnes ingen man, 

som min sorgh lindra kan, 
vthan måste altidh, 

dragha mit förra qwidh. 

 
När iagh alt sådant spöryer, 

vndrar ingen at iag sörjer, 
och klagar migh bitterligh, 

at iagh medh wee och klagan, 
till desz iagh lägz i graffwen, 

ey återwändha will, 
till desz min ögon läggas till. 

1  Hdskr. snarast dort. 
2  Hdskr. Vber. 

Hdskr. snarast bekagha. 

[18b] 
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Jagh är belagd medh sorgh, 

finner slet ingen borgh, 
ther iagh kan byggia på, 

och alt hwadh iag här seer, 
19 	 thet ej- behagar migh, 

och ej,' kan haffwa kiär, 
lyck hwadh i werlden ähr. 

 
När iagh den ähran fick, 

och först medh tigh omgick, 
tenkte iagh aldrigh på, 

then falskheet och otroo, 
som i tit hjärta boor, 

then tu moot migh haar öffwat, 
och mit Vta bedröffwat. 

 
Nu låther iagh alt warha, 

thet haffwer ingen farha, 
lyck hwadh iagh tenker på, 

iagh låter migh wäll nöya, 
fast om thet synesz dröya, 

hwadh du tenker migh till, 
på tigh at vtgå will. 

[191)] 
	

6. 
När Gudh migh liffwet ändar, 

iagh tigh altidh tilsänder, 
min anda tigh till qwall, 

på deet tu sielff kan see, 
at all min sorg och wee, 

ähr skedt för tina skull, 
för deet iagh waar tigh hull. 
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7. 

Hwarföre i bergh och daalar, 
migh ingen kan hogswala, 

fast i ähn tala kun, 
om all diur kundhe sjunga, 

foglarna medh een tunga, 
alla medh liuffligh röst, 

fåår iagh dock ingen tröst. 
Finis. 

11. 
 

Woll den wälcher seine Tage, 
ohne klaghe, 

in der zeit zu bringen magh, 
deri ffir leid kan welhen2  freid, 

deri dorff sich nicht will ich, 
mit der hoffnung quällen. 

 
Jch bedfincke alle zeit, 

wasz för freidh, 
doch den selben ist bereit, 

den ich lieben recht kan sagen, 
ohne Schefi ich bin freii, 

von angest vndt plagen. 

 
Aber viel dasz glfick alhier, 

vfir vndt viir, 
halt dasz pfeder 3  spiel mit mir, 

ist patientze dasz bisz ich leiden, 
viel dasz glfick seiner tfich, 

doch nicht kan meiden. 
I Hdskr. den. 
2 Hdskr. welchefi. 
8  Hdskr. pfieder. 

20 
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[20b] 	 4. 
Den Coridon hat ausz macht, 

durch ihr pracht, 
mich in trawrigkeit gebracht, 

an ihr hängt' mein hertz vnd leben, 
die 2  nicht leidt vnd auch freadh, 

zu gleich kan geben. 

 
Jhre3  tugendt vndt gestalt, 

hat4  alsz baldh, 
mich betzwungen3  mit gewalt, 

dasz mein .sin vndt mein gedancken 6, 
immehr mehr, hin vndt here, 

Jn liebe wanken. 

 
Jhre3  augen funcken sehr, 

noch viel mehr, 
gläntzet ihre zucht vndt ehr, 

sie allein kan nicht finden, 
ohne zahl meiner qwall, 

mich zu endtbinden. 

	

21 	 7. 
Jhr alsz rosen roter mundh, 

alle stundh, 
kan mich8  machen recht gesundh, 

1 Hdskr. hängst. 
2  Hdskr. dir. 
8 Hdskr. Jhrer. 
4  Hdskr. hab. 
5 Hdskr. betzungen. 
6  Hdskr. gedfincken. 
7  Hdskr. hier. 
8  Hdskr. mier. 
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mechtich i ihre aug2  genieszen, 
ihre handt alz ein pfandh, 

der lieb zu kyhsen. 

 
Alles wasz sie vmb undt 2  ahn, 

haben kan, 
ist mit tugend angethan, 

auch wasz salt in dieszen schen, 
vndt ein zier noch begier, 

nicht lieb 4  gewinhnen. 

 
Drumb ach Schonste lasz doch mich, 

Schawen dich, 
Vie! ich Schweifel sinnichlich, 

sonsten wird mein leib vnd leben, 
ausz der nott in den5  todt, 

mich gantz ergeben. 
Endhe. 

1  Hdskr. mechtig. 
1  Hdskr. ausz. 
3  Hdskr. snarast umbuodt. 
4  Hdskr. leib. 
5  Hdskr. der. 
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12. 

	

[21 b] 	 1. 
Dw hiärtansz tröst och Lilia, 

iagh älskar tigh alleen, 
Ingen skall osz åtskilja. 

Säger iagh uthan rneen, 
fast mongen thet förtryter, 

iagh migh doch ej ombyter, 
blyr altidh stadigh wän. 

 
Migh ångrar ey thet sinne, 

du hiärtansz skiöna roosz, 
iagh ey din lyke finner, 

du ähr migh een turcos, 
som hjärtat mit hogswalar, 

nähr thet är sta dt i dwala, 
«h' worho iagh tigh hoosz. 

 
Lät ingen tigh bedraga, 

achl aldraskiönste Dam, 
ty många wäll behaga, 

	

22 	 men waar widh stadigt sinne, 
affwändha tig försan,2  

haff migh altidh i minne, 
räck migh tin hwytha handh. 

 
Haaff intet falska tanckar, 

till den tigh holler kiär, 
lät ey tit sinne wancka, 

blyfe altidh then tu ähr, 
thet kan osz bådha båtha, 

iag migh der på förlåter, 
bådhe fierran och nähr. 

1  Hdskr. snarast och. 
2  Hdskr. forsan. 



33 	 SAMUEL ÄLFS VISBOK. 	 155 

 

Skall iagh ähn myckit lidha, 
för tigh ähn vtstå nödh, 

ja ängslan och stoor pyna, 
fast ähn den hårda dödh, 

tin dygder ähro wäll wärdhe, 
at iag tigh så högt ährar, 

du aldreskiönste möödh. 

 
Digh iagh nu Gudh befaller, 

önsker tigh godt min wän, 
haffwer tigh kiär för alla, 

giör migh thet samma igen, 
min sorg hoon bliffwer lindrat, 

nähr Gudh osz sammanbinder, 
at leffwa till wåår ändh. 

Finis. 

13. 
1 

Wall then som widt aff höga klyppor, 
kan wandra på een nedrig baan, 

han offta widt från wägen slipper, 
nar han spaszerar aff och an, 

hwar een fölier sit egit sin, 
iagh kiär holler min herderin. 

2. 
Ett högt Slot warder merha skakat, 

aff de hårda dunder slagh, 
then som högt will stötesz tilbaaka, 

och faller i it bedröffligt quaal, 
hwar een följer sit egit sin, 

iagh kiär holler min herderin. 

[221)] 

23 
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3. 
J stoorha haaff gå stoorha wågar, 

stormwäder klippor och hårdan windh, 
then som klook är bliffwer hoosz the låga, 

kiällor som finnas i daalen sin, 
hwar een följer sit eget sin, 

iagh kiär holler min herderin. 
[23 b] 	 4. 

Haar phyllis ey godz och stoorha skattar, 
så haar hoon dock thet iag begiär, 

then kiärleek hoon migh medh omfattar, 
är migh fast meer ähn gullet kiär, 

hwar een följer sit eget sin, 
iagh kiär holler min herderin. 

 
Man ståår offta för rikemansz dörar, 

klappar och slipper dock sällan in, 
Hoosz phillis iagh thet ey behöffwer, 

ty iagh är hennesz och hoon är min, 
hwar een följer sit egit sin, 

iagh kär holler min herderin. 

 
Bläncker hoon ey aff gyllende smycken, 

så bläncker dok hennesz ögons skeen, 
aldelesz är hoon effter mit tycke, 

fast hoon för andra synesz meen, 
hwar een följer sit egit sin, 

iagh kiär holler min herderin. 
24 	 7. 

Fast hoon ey ähr aff adell ståndhe, 
så är hoon dock aff thenna werld, 

haar hoon ey myckit godz i landhe, 
så haar hon dok thet iag begiär, 

hwar een följer sit egit sin, 
iagh kiär holler min herderin. 

1  Hdskr. här. 
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8. 

Then som högt will i lufften flyga, 
mina wingar nå ey så högt, 

iagh låter migh fast öffwer tyga, 
till henne är mit Vta bögdt, 

hwar een följer sit egit sin, 
iagh kiär holler min herderin. 

Finis. 

14. 

Een Skiön Wysa Aff Salomons 
högha wyszheet. 

 
Löhnligh sorgh och Smärta, 

haar migh betagit hårdt, 
thet yppas i mit hjärta, 

och giörs migh vppenbart, 
borta är min wän så kiär, 

stoor sorgh iagh för henne bähr, 
J döttrar aff Hierusalem säger min, 

wän at iag är kranek aff älskogh. 

 
Hierusalem Zions dotter, 

trösta migh i min nödh, 
ty kaller min wän åther, 

eilliest bliffwer iagh dödh, 
Vtkoredhe wän blandh mång tusen, 

hwar finner iag henne igen, 
I döttrarl aff Hierusalem säger min 

wän at iag är krank aff älskogh. 
1  Hdskr• dottrar. 
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Såszom een roosz i daalen, 

herlig som Tibero, 
så är min wän i saalen, 

liufflig som Isero, 
tu Lilium eonvallium 

ach tu min kiärha brudh, 
J döttrar aff Hierusalem säger min 

wän at iag är krank aff älskogh.2  

 
Flytandhe Såszom roser, 

är: hennes mun aff mirrahm, 
guldringar modh turcoser, 

haffwer hoon på sin handh, 
som een Saphjir i Elphenbeen, 

pryd är hennes halsz alleen, 
J döttrar aff Hierusalem säger min 

wän at iag är kranck aff älskogh 

 
Wändt om wändt om min kiärha, 

wändt om tu Solatium, 
låt see tin dygd och ähra, 

lät see ansichtet titt, 
wändt om min wän kom snart igen, 

wändt om och waar ey seen, 
J döttrar' aff Hierusalem säger min 

wän at iag är kranck aff älskogh. 
Anno 1651 	Endhe. 	den 23 Junij. 

1  Hdskr. dottrar. 
2  Hdskr. alskogh. 

25 

[25 b] 

36 



37 
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15. 
26 

Een stoor tortur een ädell figur, 
ingen menniskia lidha kan, 

Vthi mit sin är idell stoor pyn, 
deet qwider och swider försan,' 

Ehwar iagh år iagh omsorg bähr, 
för eder aldrahiärtansz klär. 

 
Pina och qwaal föruthan taal, 

haar migh betaget hårdt, 
een Jungfru fyn aldrakiäraste min, 

giör migh mit Vta swårt, 
Kundhe iagh så then Jungfrun få, 

all sorg skulle snart ändas tå. 

 
Ehwar iagh gåår ehuar iagh ståår, 

eller hwadh iag giör mehr, 
iag storlig längtar och swårliga trängtar, 

eder at kundha få see, 
mit vnga blodh giörs sorgfult modh, 

at iagh ej snarlig bliffwer godh. 

{26b1 
Rätt nähr iagh kan eder försan,1  

beskodha gladeligh, 
mit Vta siunger aff frögd i mig springer, 

rät ganska hiärteligh, 
mig tycker iagh är een Engell skiär, 

och icke mehr på iorden här. 
Hdskr. forsan. 
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Pärlor och guld mång tunnor full, 

will iagh ähn plat försmå, 
om iagh kundhe winna. tig skiöna gudinna, 

tin kiärliga wänskap fått, 
tu haffwer migh rät hiärteligh, 

medh älskog betaget troo man migh. 

 
Ett vngt Vta medh pyna och smärta, 

drager iagh ynakeligh, 
för edher min kiårha min rosz och ähra, 

plågas iag hårdeligh, 
iagh kan aldrig förgiäta tigh, 

min Vtans lilia wiszerligh. 

271 	 7. 
Dock hoppas iag deet kommer then dagh, 

wy skålla hwar andra få, 
och leffwa tilsamman medh lust och gamman, 

allena wy bådha twå, 
I kiärligheet och ärligheet, 

och Vtans stadig trofastheet. 

 
Ett trofast modh: kiärligheet godh, 

et godt hopp måste iag haa, 
at öffwerwinna min sorg och pyna, 

tolamodh måste iag haa, 
it åhr eller fäm the gånga snart hän, 

till desz gudh iag kommer igen. 

 
Regera mit modh Vta och blodh, 

Venus gudinna mechtigh, 
at ingen annan medh mig tilsamman, 

måtte behaga migh, 
ähn tu alleen o Jungfru fyn, 

som är infördh uti mit sin. 
1  Råttadt från 26. 
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10. 	 [27b] 
Sorgen förgår nähr iag tigh fåår, 

at läggia tig på min arm, 
iagh lustig bliffwer och plat fördriffwer, 

all sorg nödh iemmer och harm, 
till glädie och frögd aff Venus vphögd, 

bliffwer mit Vta tå till tig bögdt. 
Finis. 

16. 

28 
Nat och dagh iag tencker vppå, 

och haffwer alzingen roo, 
Huru iagh tig rnedh ähran skall få, 

ty tu äst migh skänckt 
medh ähra hoosz tigh boo, 

och aff wenner betänekt, 
dock skall tin egen ähra 

warha tigh oförkränkt. 

 
Annat iagh ey tenckia kan, 

fin wilia warha godh, 
kommer ther nogot annat fram, 

förråder tu meenlöst blodh, 
tigh haffwer iagh så kiär, 

Ehwar iag stadder ähr 
J skogar och marcker gröna, 

iagh omsorg för tig bär. 

[28 b] 
Reent Hjärta vthan arga list, 

till tigh min Hiärtansz wän, 
iagh altidh bär och drager wist, 

giör migh deet samma igen, 
3 
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mit hjärta är hårdt spåndt, 
till tig allena wändt, 

medh V eneris skarpa pylar, 
är thet igenom rändt. 

4. 
Vthi all ting år måttan godh, 

plågar wara it gammalt ordh, 
men kikleek haffwer it annat modh, 

som mången haffwer slaget till iordh, 
iagh frucktar thet och så, 

thet skall mig öffwer gå, 
för falska munnarsz tongor, 

som tig mig skilja ifrå. 

29 	 5. 
Löönar tu migh så illa igen, 

för sådan godh wilia min, 
ther öffwer må gråta stockar och stenar, 

för sådan dårheet tin, 
ty tyckes migh illa fast, 

at iagh medh een sådan hast, 
mit vnga lyff skall ändha, 

för sådan owennersz last. 
Finis. 

17. 
[29b] 
	 1. 

Jagh weet een ört så dtigeligh och skiön, 
hoon stånder i lunden fager och så grön, 

alt för then winteren kall, 
skylar hoon sin bladh boldh, 

hennesz dygder ähr margfalleligh, 
för andra är hoon dägeligh 

hwarföre älskas hoon aff migh. 
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Hoon haar een dygd iag förtälja will, 
hoon giör mig frögd som wyn och strenge speel, 

aff hiärtat röyer hoon sigh, 
når hoon tencker på migh, 

Christ giffwe at hoon tiluäxa kan, 
vtj troheet och it fast sin, 

thet önsker iagh försan. • 

 
Så weet iagh i sanning och förwist, 

at iag bekommer den gröna liliequist, 
till min hjärtans sundheet, 

medh it sådant begiär, 
at iagh henne förmerha kan, 	 30 

ther till hiälp migh den helge andh, 
giör migh it godt byståndh. 

 
Länger iagh nu ey fördölia kan, 

uthan tilkenna giffwer försan, 
thet är een Jungfru skiön, 

then iag älskar i Löön, 
Gudh giffwe at hoon förmeras kan, 

utj troheet och fasta bandh, 
thet migh behaga kan. 

 
Thet första iag henne medh ögon mondhe see, 

aff glädie mondhe mit hjärta lee, 
ty wänder iag mig till tigh, 

medh sådan kiärleekz idh, 
och giör medh tig it sådant förbundh, 

som hollas skall aff Vtans grundh, 
nu och i allan stundh. 
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[30b1 

[37h] 

6. 
Ett sådant förbundh wy bådha hade giordt, 

thet samma der aff kan blifua spordt, 
then stundh iagh henne seer, 

brister mit Vta aff wee, 
ther om talte wy så margelundh, 

tå swaradhe hoon aff hjärtans grundh, 
Vale i allan Stundh. 

Endhe. 

18. 
Een Skiön Ny wysa, aff Melody, 

Såszom Hwem hielper mig beklaga, den sorg &c. 

 
Ach migh som nu skall wandra, 
från tig min wän till andra, 

bedröffwat är mit sin, 
therföre jag alt thetta 
giffwer min wän at wetha, 

hwad i mit sinne ähr, 
moot tig min Vtans kiär. 

 
När som iagh tina prydnat, 
och widtberömda lydna, 

mondh först medli ögon see, 
tenkte iag i mit lyff, 
tu Vtans rosenwiff, 

som jag här skodha må, 
medh mina ögon twå. 
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Närmar mondhe iag gånga, 
tin liuffligheet at fånga, 

waar i mit sinne fast, 
o hjärtans liuffiigheet, 
herren mit sinne weet, 

som iag drager till tigh, 
giör thet samma moot migh. 

38 

Alt som rooser i Lundhen, 
tin ögon samma stundhen, 

mit sinne glädia må, 
Jag tigh tiltala mondhe, 
lenger ey dölia kundhe, 

amor sin hårdha skoot, 
som iag för tig haar fått. 

 
Räckte iag tig min Händer, 
liuffligt tu tig omwänder, 

tå fick iag annat sin, 
tenckte tå fast hoosz migh, 
at tu äst wiszerligh, 

min bästa wän och brudb, 
giffwen aff Herren Gudh. 

 
Och tå medh tuckt och ähra, 
tig tiltalte min kiärha, 

som iag nu tencker på, 
effter begges wåår wilia, 
bleff tu migh hiärtansz 

sedhan utj all stundh, 
tig älskat margelundh. 
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[38 b] 	 7. 
Som sigh mit Vta gladde, 
när iag tigh hoosz mig hadhe, 

mit vnga lyft' och så, 
giffwer för frögd och luster, 
Vtelig nu mång pustar, 

borto är all min tröst, 
för mit sorgfulla bröst. 

 
Emoot dagningen blidher, 
höres om sommars tidher, 

mång lustig leek försan, 
men iag eensam mon gånga, 
och see at diuren många, 

tilsamman para sigh, 
min wän är longt från mig. 

 
Nu är iag Eensam stadder, 
medh stoor ängslan beladder, 

hwar är nu frögden min, 
Jblandh Madammor mångha, 
som för min ögon gånga, 

Jngen tin lyke ähr, 
Anna' min Vtans kiär. 

	

39 	 10. 
Bepröffwas thet wy wethe, 
guldet i elden heetha, 

om thet fynt svara må, 
sådan troo i all tidher, 
bäär iag till min wän blider, 

som oförfalskat är, 
moot tig så när som fiär. 

' Ursprungliga handen har här skrivit ett ord om fyra bokstäver, 
helt säkert Anna; en senare hand har ändrat detta, som det synes till Mia 
eller Mina (jfr akrostikon i str. 1-4). 
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11 

Lutha och sång iag hörer, 
min blodh sig intet rörer, 

till lust som för är waan, 
Melancholia grymma, 
mondh iag offta inrymma, 

iag är ej nu som för, 
intet mig lustig giör. 

 
Alleen tin läppar rödha, 
hendren hwyta och skiöna, 

armarna samma lundh, 
ögon som perlor skina, 
och worho brysten mina, 

som tu bär i tin barm 
tå bleff iag frisk och warm. 

 
Dock tu min hjärtans docka, 
lät ingen tig bortlocka, 

stadig iag warha skall, 
låg thet ey hårdt på hiärtat 
at iag från tig är borta, 

min tankar är tig nähr, 
fast iag ähn fierran ähr. 

 
Här medh Adieu min kiårha, 
herren Gudh tig bewarhe, 

sampt mig på reesan min, 
han lifztidh wille vnna, 
så at wy bådha kunna, 

skodha w 'åra barn små, 
kring bordet för osz stå. 

Anno 1651. ENdhe 1. 	den 30 JunSr. 
1 N omsluter de tre följande bokstäverna av ordet. 

[39b] 
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19. 

	

40 	Een Skiön wysa Vnder sin Egen Mel.odY. 

1 
Acli hwadh quidha och Jemmer, 

höres i werlden all, 
Een ganska häär utsendes, 

mång hjälte till stort fall, 
Hwilken tornerar iemmerligh, 

iag skickar mig rät gruffwelig, 
ial hiskelig och gråteligh, 

öffwer it sådant tyrannij. 

 
Venus mon alligera 

Cupidinem sin Sohn, 
sin här at Convoiera, 

aff heela werlden longh, 
at the uthan impediment, 

Komma skola snart och behändt 
medh skarpa pylar wäll vpspendt, 

at fulfölia hennes intent. 

 
Altså Cupido Sträckte, 

genom Evropee landh, 
sins moders bodh vträttar, 

öffwer heela Asiam, 

	

[40 b] 
	och der ifrån till Africam, 

genom den öffre kbiam, 
Americam Ostindiam, 

och sidst till magelanicam. 
i Osäkert. 
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Ehwart han mondhe wandra, 
och waar sit nampn bekiänd, 

then ena medh den andra, 
fulfölgde hans.  intent, 

ia drotningar sampt quinnor mångh, 
aff all Condition och ståndh, 

medh gylland glaff föruthan twångh, 
fölgde honom den wägen longh. 

 
När the mon Comparera, 

effter hansz Ediet, 
begynte han Orera, 

alt medh Jlsnedig diet, 
Stormechtige högbårne, 

wålborne ädle wälbördige, 
at wårt mandat är Exeqvert, 

thet ,är wår May' fulkiärt. 

41 
Mars ähr een tapper hjälte, 

J werlden bredh och longh, 
stank uti stridh och fälte, 

wy lidha ey hans twångh, 
lät osz wåga it fälteslagh, 

effter the amazoners lagh, 
fors och fortun med gyllendh glaff, 

waar och medh osz på thenna dagh. 

 
J skolen Induera, 

Sidhen och gyllenduuk, 
sampt balsam inaugera, 

händerna giörha mjuk, 
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medh Stibio een skiön Coleur, 
ansicktet giffwa stoor faveur, 

medh fötterna giöra Complement, 
strax haffwer i thes Vta spändt. 

 
Een dryck är tempererat, 

Hypomenes widh nampn, 
på grekesko nuneuperat, 

philtron vtaff min handh, 
{41b] 	then skolen i strax Martis häär, 

Preesentera rät som iag lähr, 
om the icke winnasz medh swärdh, 

vträttar han wäll mit begiär. 

 
Som Scorpion sig ställer, 

emoot menniskior all, 
liufflig och myckit snäller, 

med stierten giör dock qwall, 
så träder fram medh liufflig sin, 

hendigt skjuter then pylen in, 
at mong konung för mina skull, 

mång stridzbar hjälte lägz i mull. 

 
J skolen Similera 

som aff Armenia, 
Leo tYgris thet grymma, 

giörer så bjuder iag, 
Hwilket alt som een Edell Dam, 

lockar at taga sig i fampn, 
medh stierten sticker löhnlig fram, 

och skiljer bådhe kropp och andh. 
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42 

Dagen wardt Statuerat, 
och platzen Eligert, 

härerne Ordinerat, • 
medh styckerne flanchirt, 

Een ynkelig Catastrophe, 
lät sig bådhe höra och see. 

Mars som för triumpheradhe 
måste nu siunga miserere. 

 
Ey kundhe bogar hjälpa, 

ey Martis swärdh och brandh, 
som för plägar kulstiälpa, 

bådhe städer och landh, 
när Venus medh egit praesens, 

gaff Martio dricka aff Credentz, 
hans macht förtog hans modh och så, 

hans Vla skalff för skäcktan blå. 

 
David een tapper hjälte, 

konung aff Palasin, 
lejon och biörnar fälte, 

sampt Goliath geswindh, 
aff Beersebea skutin nidh, 	 [42b] 

aff Veneris pylar iemmerlig, 
at han medh bootpsalmer longh, 

beklaga moste hennesz gång. 

 
Honom mon Secundera, 

Simson den starcka man, 
och bleff dock deprimerat, 

aff Delila försan, 
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för hwitgålt och för krusat håår, 
lades then hjälte nidh på båhr, 

hwilken på stund mång tusen slår, 
kan sig ej rötta till it håår. 

15. 
Ey monde marcknan roosa, 

Absolon then snusehaan, 
Enär han mondhe noosa, 

effter sin faders Dam, 
när Venus hade spelet ändt, 

bleff han utj een Eek vphängd', 
och medh tree spitzar genom rändh, 

alt så bleff och then näsebrändla. 

43 	 16. 
Till Moabiters Qwinnor, 

it tusendhe försan 
Salomons Vta vprinner, 

men höör hwadh han der wan, 
then wisaste i werlden all, 

giordhe från Gudh it stort affall, 
bleff så aff Hadab impugnert, 

hansz regemente Dividert. 

17. 
Märck huru Holofernes, 

vtaff AssS7rien, 
aff Venere belönasz, 

in för Betulien, 
Hans modh förswan hans huffwudh sprangh, 

för klingan utj Juditz handh, 
ach vsell och elendig man, 

aff Venere tu litet wan. 

1  Hdskr. Vphägd, svårligen Vphögd. 
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Een Jungfru skön vprinner, 

een roosz och Lilia san, 
Konung Philippum twingar, 

een Masedonisk man. 
thenne och så andra fleer, 

Konungar herrar Cavaleer, 
mång braff hjälte och Monsieur, 

Riddar Swenner och braffwer. 

 
Then stoora Alexander, 

och Grwkisko Monarck, 
hwilken vnder sina wingar, 

hadhe måst werlden brackt, 
then samma heela werdsens häär, 

bleeff aff the Amazoners häär, 
wunnen ey medh skiöld eller swärdh, 

men genom arg Veneris flärdh. 

 
I Rom bodde een Qwinna, 

Paulina waar hoon nämdt, 
aff henne mondhe twingasz, 

Mundo then ädlingen, 
bleff så een arm och flycktig man, 

longt bort utj fremmandhe landh, 
ther han sin ålder leffde fram, 

och aldrig meer sina wenner fan. 

26.1  
Lucretia Poöta, 

klagar sig ynkeligh, 
öffwer then dricken heeta, 

Lucilla skencker sigh, 
' Bl. 44 (str. 21-25) fattas, jfr inledningen. 

[43b] 

45' 
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och bleff tagen all thenna wärld, 
een Lauret Poet wällärdh. 

dock icke meåh skiöld eller swärdh, 
men genom arg Veneris flärdh. 

27. 
Dido then Köninginna, 

alt medh Veneris pyll, 
wille iEneam twinga, 

dock slog thet henne feelt, 
ty ladhe hoon på sig sin handh, 

och gaaff sig sielff i dödsens wåldh, 
för samma kierlek then hoon wan, 

till 2zEneam then starcka man.' 

20. 
46 	 1 

Mädhan iagh bedröffwat leffwer, 
skiönaste fyn ögon lust, 

och aff sorg och ängslan bäffuar, 
plågas all mång suck och pust, 

måste klaga i all tidh, 
Effter lyckan mig oblidh, 

haffwer brackt uppå een ort, 
ther iag all tig ey bliffwer spordt. 

2. 
Tidh nogh wardt iag från tig kommen, 

tidh nogh wåår skilszmäsza stodh, 
sömpn och roo är mig förswunnen, 

plågas och mit vnga blodh, 
1  Återstoden av bl. 45 är tomt. 
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måste nu föruthan mååt, 
medh tårarna giörha wååt, 

mit mr och ansickte klaar, 
nähr iag tig ey hoosz mig haar. 

 
Daghelig gånger solen neder, 

dagelig igen vpgåår, 
Nähr kommer then dagen blidher, 	 [46 b] 

at iag tigh igen see fåår, 
och longt borto ähr then dagh, 

at iag giffiver tig fampntagh, 
och at iag kyszer tin mun, 

then mig holler frisk och sundh. 

 
Tit förståndh och kloka sinne, 

hoosz mig er förgiätasz må, 
haffwer och i kiMeckz minne, 

tina klarha ögon små, 
tina rödha läppar skiärha, 

städze i mit hjärta ähra, 
och tin hiärtansz skiöna prackt, 

swäffwar om mig dagh och nat, 

 
Nu faar wäll min wän så kiärha, 

bliff beståndig min troo wän, 
Jngen annan tigh beskiärha, 

Efter iag finsz tigh troghen, 
faar nu fort alt medh tin gunst, 

lät mig ey lidha ornsunst, 
Lät mig och tin gunst bekomma, 	 47 

sedhan will iag döö medh fromma. 
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[47b] 

 
Dock min kiärha thet betänck, 

gudz wilia altidh prisen bähr, 
äckta leffwa ähr een skänck, 

kom herre Gudh och bliff osz nähr, 
Kunnom wy tilhopa komma, 

leffwa wy medh frögd och fromma, 
men hwadh herransz wilia ähr, 

moste warha wårt begiär. 

 
Dygd och ähra samman hämpta, 

ähr then bäste ädle skat, 
och Gudz frucktan efftertänka, 

frögdar enom dagh och nat, 
faar nu wäll min bästa wän, 

än lengtar een vngerswän, 
till tigh komma och besöka, 

om Gudh teckes liffwet 1  öka. 
Finis. 

21. 
1 

Jämmer stoor vthi migh boor, 
la min ängslan är så stoor, 

at iagh moste klaga, 
then min wän iagh hadIA kiär, 

will sigh ey förbarma mehr, 
vthan från mig dragha. 

Hdskr. leffwet. 
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Ach kom här min enda skat, 
at iag ey aldelesz plat, 

aff tig bliffwer förskuiin, 
ty tu är dock all min tröst, 

then ther är utj mit bröst, 
myckit hårdt inslutin. 

 
Ach kom här aldrakiäraste min, 

blijff min tröst och Medicin, 
ty tu migh kan hjälpa, 

medh tin rödha mun Subtill, 
Kan tu hjälpa om tu will, 

och ey nederstiälpa. 

48 

Signill som een roosz vpran, 
ki&leken henne dok påfan, 

ty hoon sigh vpbrändhe, 
när hoon sågh Habor sin wän, 

then hoon älskadhe alleen, 
ynkelig vphängdesz. 

 
Nu waar hoon ey så Obstinat, 

som tu äst min enda skat, 
lät tigh dock beweeka, 

waar tu min som iag är tin, 
frelsz mig ifrån smärtz och pyn, 

at iag medh tig må leeka. 

 
Och rym ey bort tu skiöna Dam, 

uthan tagh mig i tin fampn, 
och mig dock hogswala, 

ty iag är aff sorgen häär, 
betagen at iag ey mehr, 

nu ther om kan taala. 
4 
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[48 b]  
Lengre iag ey kan förtya nu, 

Swaradhe den skiöna Jungfru, 
och mig iag tigh giffwer, 	. 

in till desz den hårda dödh 1, 
giörer bleek min kinder rödh, 

stadigt fin wän förbliffwer. 

 
Cupido medh sin glödandhe 

then han framsköt medh it y], 
träffte i hennes bryste, 

at hoon mig strax medh sin handh, 
ryckte in utj sin fampn, 

och mig Vteligen kyste. 

 
Finge iagh dock större tröst, 

bekomma utj mit bröst, 
thet dock waar bedröffwat, 

ty iag tenckte margelundh, 
at thet skulle i all stundh, 

mig bliffwa bortröffwat. 

49 	 10. 
Så hialpstu migh från smärtz och pyn 

therföre ästu kiärasten min, 
allena tu på iordhen 

hwar iag är i werlden här, 
ästu dock min hiärtans kiär, 

tu äst mig giffwen worden. 

11. 
Hadhe tu ey medh liuffligheet, 

betedt then stoora kiärligheet, 
then tu migh bewisle, 

hadhe iag elendeligh, 
moste skiljas ifrån tigh, 

thet mig dock aldrig lyste. 
1  Ändradt från döh. 
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12. 

Nu faar wäll -och waar min wän, 
thet samma hoosz rnigh igen, 

skall tu stadigt förnimma, 
Gudh giffue then skiöna Corall, 

myckin frögd utj sin Saal, 
Adieu skiöna Gudinna. 

Finis. 

22. 
1 

Aff nordan strandh aff Swea landh, 
nu ått Virginia fara, 

Siömenner godh medh it friskt modh, 
och frukta ingen farha. 

 
Rätt när Gudh will osz säyer till, 

wy och färdige ähro, 
aff it friskt modh wåga wårt blodh, 

för fäderneszlandet kiärha. 

 
Om thet ähn här tyckes beswär, 

osz mödosarnpt at warha, 
öffwer then Siöö in till then öö, 

som är nya Swerigesz landhe, 

, 	4. 
Neeka ep kan vthan försan, 

nu osz här prsentera, 
medh stycken godh kruut och så lodh, 

osz moot fienden Defendera. 

179 

[49 b] 



180 	1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 	 58 

50 	 5. 
Der till och medh beder jag här, 

haaff Gudh utj tit minne, 
så skall tu see han tig beteer, 

hjälp, uppå reesan tina. 

 
Aldrig förnam nogon försan, 

enom sjöman illa gånga, 
som uppå tigh hafftver sat sin iyt, 

alt på thet hafwet longa. 

 
När wy nu så betenckia må, 

wy gladha åstadh farha, 
och gudh ther hoosz tilskyndar osz 

sin helga Engla skarha. 
 

I medler tidh skolom wy see, 
the stoora haffzens böljor, 

storma och slå dock vndergå, 
moste wy bidha och följa. 

[50b] 
	 9. 

Een redlig sjöman säger jag försan, 
sig icke tå förskrecker, 

fast wädret stoort och myckit swårt, 
mastar och råerna brecker, 

 
Liquäll åstadh lustig och gladh, 

kliffiver han tå fast trygger, 
och är geswin i samma sin, 

then skadan heelar och bygger. 

 
Så welom wy nu i thenna stundh, 

öfftverheetz perszoner alla, 
allom them som osz unna godt, 

uthi Gudz händer befalla. 
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Och Frugor all till it stort taal, 

möör och Jungfrugor alla, 
som osz kenna och wela wäll, 

wy och aldrig förglömma. 

51 

Nu till Valet beder iag medh flyt, 
rät utaff hiärtansz grundhe, 

them som wy haffua brutit emoot, 
förgiäter thet i all stundhe. 

 
Till it beslut befallom wy Gudh, 

wårt kiärha fäderneszlandhe, 
önskom alla i fredh och roo, 

bruka sin näring och wandell, 

 
Faar wäll faar wäll till tyff och själ, 

wy önskom eder tilsamman, 
altidh i werlden triffwasz wäll 

J herranom Christo Amen. 

23. 
1. 	 [51 b] 

Swanen plägar siungha, 
medh ynkeligen thoon, 

når han weet tilstundha, 
sin tidh och sidsta stundh, 

roopar han och quåder, 
kanske föga glader, 

at han medh fart, 
skall skiliasz snart, 

Hädhan och weet ey hwart. 
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Vthi lyka motto, 

gåår thet migh i handh, 
som haffwer förbrutit, 

mit vnga lyft' försan, 
dödhen then grymma, 

then jag ey kan vnrymma, 
ty swane sång, 

den sidsta gång, 
siunger dock icke longh. 

 
Effter iagh haar syndat, 

min herre Gudh emoot, 
52 	 Hasteligen skyndat, 

till at utgiuta blodh, 
moste .iagh draga, 

på denna sorgedagar, 
thet peen och straff, 

mig år på lagdt, 
för domenom aff sagdt. 

 
När sig så tilfogar, 

tu sitter öffwer bordh, 
ackta ej så noga, 

alle förflogne ordh, 
uthan twiffwell tencker, 

han tin ähra kräncker, 
men haff till sedz, 

och blyff till fredz, 
onögd gack ey till stridz. 

 
Ondh är och then wana, 

som dock föga är wärdh, 
fodra och utmana, 

till at fäckta med swärdh, 
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lät wäder hanar, 
holla sielff sin wana, 

see uppå migh 
bedh innerligh, 

Gudh will bewara tigh. 

 
Ja ganska många, 

J öffwer dådigheet, 
giörha thet them ångrar, 

såszom medh mig är skedt, 
wändt igen at låtha, 

see nu hwaelh thet båtar, 
Exempel tagh, 

.för ögon haff, 
Mit straff på thenna dagh. 

 
Offta tigh och töffwa, 

thet längsta Soill tu kan, 
tit sinne ther medh pröffwa, ' 

tu äst een stadig man, 
swärdet lät bliffwa, 

quar sitiandes i slidhan, 
haff ej till sedh, 

tu bliffwer wredh, 
hastigt uthan beskedh. 

 
Här aff tå lähre, 

huar een i synnerheet, 
wördha och ähra 

förmän och öffwerheet, 
fattiga som ryka, 

warnar iag tillijka, 
som här nu stå, 

och see uppå, 
huru medh mig skall gå. 

[52 b] 

53 
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[53 b] 

 
Ach hwadh iagh tencker, 

på thenna sidsta stundh, 
huru werlden skäncker, 

arga list margelundh, 
om tu på henne murar, 

J sanning hoon tig lurar, 
så at tu skall, 

J saaker all, 
Komma på största fall. 

 
Nock haffwer iagh ströffwat 

Jfrån min barndomsz tidh, 
och till hoffwa want, 

nu bleff lyckan oblidh, 
betrod waar iagh ridha, 

för fäderneszlandet stridha, 
Såszom een hiält, 

waar och tilstält, 
förha Cornet i fält. 

 
När sigh mon gånga, 

medh mig alt wäll i handh, 
wåmer badhe iag många, 

som giordhe mig byståndh, 
strax hiulet sig omwändhe, 

sedhan mig ingen kiändhe, 
min wänner kiär 

longt från mig ähr, 
som omsorg för mig bähr. 

 
Jngen tå dömme, 

mig i lätfärdigheet, 
eller sig berömme 

aff min dödeligheet 
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Kroppen tager jorden, 
deraff han är giordher, 

Hoosz Gudh min saack, 	 54 

så menar iagh, 
ähr klart på thenna dagh. 

 
Skolen ey heller sörya, 

min kiäre wänner mångh, 
när som i Må spörya, 

slyck nkelig afgångh, 
stryker bort tårar wåtha, 

låter igen at gråtha, 
mig haan i ej mist, 

men föör eder wist, 
hoosz herren Jesum Christ. 

 
Lyckan snart kommer, 

medh hast och sin koosz gåår, 
then som är fro mm er, 

han henne altidh fåår, 
wandra ty warligh, 

tj tidhen är farlig, 
fly dryckenskap, 

och thet selskap, 
tu kant förföras aff. 

[54b] 
J mine gelyker 

krigzbuszar i gem een, 
fattige som ryke, 

achta thet hwar och een, 
taga sig till warha, 

at komma i sådhan snarha, 
see hwilken dryck, 

är skenckt för migh, 
ackta nu bättre tigh. 
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Nu min hiärtansz modher, 

som högt bedröffwat ähr, 
älskelige brodher, 

Systrar och .wenner fleer, 
edher will iag alla, 

then högsta Gudh befalla, 
wy finnomsz medh frögd, 

J hemmelsz högdh, 
tyt är mit hjärta bögdt. 

 
Der iagh nogon måtta, 

godt folk förtörnat haar, 
55 	 wärdesz mig förlåtha, 

owetandesz deet waar, 
mine blodz förwanter, 

sampt andra mina bekanter, 
mine wenner kiär, 

farer nu wäll, 
bådhe till iytr och själ. 

 
Här kan iag ey meer siunga 

för tårars myckenheet, 
nu staplar och min tunga, 

aff dödzens bitterheet, 
redskaffensz Musqueterer 

luntorna paszerer, 
min baneman, 

lägg ricktigt an, 
Herre Jesu tagh min Andh. 

Den 10 July Endhe Anno 1651. 
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24. 
 

Woll dem der weit von hochen dingen 
den' fues steldt auff der einfaldt bahn, 

wer seinena mutt zu hoch will schwingen, 
der stost gar leichtlich3  oben an, 

Ein Jeder lube seinen sin, 
Jch liebe meine Schäfferin. 

 
Ein hoches Schlosz wirdt4  von den Schlägen, 

desz starcken donnersz mehr berärhdt, 
wer weit will feldt offt ausz den wegen, 

vndt wirdt durch seinen 2  stolt verfärht, 
Ein Jeder lobe seinen sin, 

Ich liebe meine schäfferin. 

3.' 
Auff groszer See sindt grosze wellen, 

viel klippen sturm vnd groszer windh, 
wer klug ist bleibet be y den gnällen, 

die in den gränen6  weldern6  seindt, 
Ein ieder lobe seinen sin, 

Ich liebe meine Schäfferin. 

4. 
Hatt Phyllis gleich7 nicht gott noch Schätze 

So hat sie doch wasz mir gefelhdt.8  

1  Hdskr. der. 
2  Hdskr. seinem. 
3  Hdskr. leuchtlich. 
4  Hdskr. wärdt. 
5  Hdskr. gräne. 

Hdskr. snarast welderm. 
7  Hdskr. gläch. 
8  Fortsättningen, som statt på det bortritna bl. 56, fattas. 

{55b] 
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25. 

	

58 	 Een Annor Ny wysa. 
1. 

Christ giff migh at vtsiunga, 
som iagh haar wilian till, 

regera modh och tunga, 
iagh förtålia will, 

Hwadh mig är fast till meena, 
min wederwärdigheet, 

för androm Gudh alleena, 
bäst kiändh, och jag wäll weet. 

92. 
'Herre lät tigh behaga, 

thet iag betracktar här, 
ty iag må tigh beklaga, 

J syndh iag födder ähr, 

	

[58 b] 	 tigh iag och ey fördölier 
Gudh' bättre thet beswär, 

synd migh så lenge fölier, 
iag syndakroppen bähr. 

3. 
Roosz vthan, iagh vprunnen, 

är i Carele landh, 
then nådh mig och tilwunnen, 

aff Ehrbar säng och standh, 
till werlden är iag födder 

min modersz enda barn, 
för mig så swåra mödder, 

stält utj sorgsensz garn. 

1  Före Gudh står ett tecken 1: (half parentes ?). 
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Jagh näppligh frögd affwiste, 

ty effter åhren try, 
min fader godh iag miste, 

så mon mig lyckan fly, 
Dock fast hoon syntesz glimma, 	 59 

till mina fjorton åhr 
mon iag tå först förnimma, 

mig tidhen falla swår. 

 
Sann Kiärleek till mig sände, 

it Martialiskt moodh, 
Gudh thet så widha wändhe, 

iag wardt hansz kiöt och blodh, 
hwadh ärha tienst och lysa, 

iierleek och brooheet stoor, 
iag honom mon bewysza, 

weet Gudh i högden boor, 

 
Then kiörleekz troo vpwäckia 

mig mon; J tysklandh kring, 
Fämhundrat mill at sträckia, 

mig tycktesz mödha ring, 
J sorg och troo iagh söckte, 	 [59 b] 

min hiärtansz kiära mann, 
min sorg thet fast föröckte, 

iag söckte och intet fan. 

 
Jaa meer fick iag änn sörja, 

när thet omsider kom, 
ther till, at iag fick spöria, 

dödh waar min herre from, 
J fält han moste bidha, 

på platzen slagen neer, 
när han moot fienden strydha, 

mon som een Cavaleer. 
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Nu tröst migh Gudh elendhe, 

så snart wir skildes ått, 
try åhr sigh snarligh wände, 

J lutter klagogrååt, 
öffwer all th en schmertz iagh lidit, 

haar effter dagen thenn, 

	

60 	 haar hjärtat offta swidit, 
iaa swyder offta änn. 

 
Alt i then sorgh förflutit, 

haa nu fult nitton åhr, 
som iagh een änckia sutit, 

och fält mång modigh tåår, 
hur högt thet migh bedröffwat 1, 

kan tänckia hwar een wysz, 
som ondt och godt haa pröffwat, 

ja pröffwat samma rysz. 

 
Rundt och Gudz nådh vpwäckte, 

tree blommor aff wåår sängh 
twå döden omildt slechte, 

Een är i liffwet2  ähn, 
ach hwadh i ag säya gitter 

wist är hoon leffwat haar, 
men owisz iagh hår sitter, 

om hoon än leffwer q waar. 

	

[60 b] 
	

11. 
Elende haar iag want, 

i soot och pestilentz, 
på reesor nödh förfarit, 

dyrt kiöpt Experientz, 
1  Hdskr. bedroffwat. 

Hdskr. leffwet. 
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mit godz iag måt förlorha, 
för wådeld bran0h och glödhi  

på haff och watn stoora, 
aff skiepzbrot lijdha nödh. 

 
Gudh mon dock vppehalla, 

mig altidh vnderligh, 
och låtit mig tilfalla, 

min näring rikelig, 
hoosz främmandhe mig wunnit, 

gunst och benägenheet, 
fast iag haar stundurn funnit, 

aff werldz ostadigheet. 

 
Ja them iagh ws- timerat 

för trogna wenner bäst, 
oskyldigt rencontrerat, 	 61 

laa the migh aldramäst, 
medh nytt och practizerat, 

fördempa mig i grundh, 
men Gudh haar mig Saiverat 

från theras falska fundh. 

 
Nempligh hwadh Gudh påjadhe, 

medh mootgång och beswär, 
näst Gudh, min tröst iag hadhe, 

hoosz tig min dotter kiär, 
nu åstu migh beröffwat, 

vtöffrår siö och sandh, 
Gudh tröste mig bedröffwat, 

och tig 1 fierran landh. 
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Ach migh i alla stundhe, 

thet iag ey waar så nåhr 
at iag tigh säya kundhe, 

faar wäll min dotter kiär, 
Iaa moders kysz förärha, 

till it Valet här hänn, 

	

[61 b] 	 och fråga dotter kiärha 
när kommer du igen. 

 
Vthi Gudh står allena, 

iag seer tig nontzin meer, 
dock tröstar migh thet eena, 

han tig alt godt förseer: 
then högsta tig bewarq 

sampt medh tin man så kiär, 
hans änglar ehr försware 

och altidh ware nähr. 

 
0 Gudh mig och bewara, 

från ögnawennersz list, 
Hjälp vndfly theras snara, 

in till min ända sidst: 
Ja herren them förgälle 

som offta för är skedt, 
Och i thet nät infälle 

som the mig haa beredt. 

	

62 	 18. 
Näpplig till lust iag t&ickte 

men all frögd uthelykt, 
sään mig den sorgen kränkte, 

min man wardt hädan ryckt, 
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J siuttan åhr tilsamman 
iagh slog utur mit sin, 

all werldzlig lustl och gamman, 
Ey föll ther nogor inn. 

 
Behändt iag dock befinner, 

nu för tu åhr igen, 
mit hjärta öffwerwinner 2, 

Een ädel vngerswän, 
Hwilkom iag tenkte giffwa, 

min troo i kierleek bögd 3  
then iag förtrodde -bliffwa, 

min tröst och hiärtansz frögd. 

 
Jnnerst aff hiärtansz grunde, 

iag honom vnte wäll, 
thet högsta som iag kundhe, 

ja som min egen själ, 
högt öffwer hansz begäran, 

osparde iag mit godz, 
dock Gudj loff för ähran 

fast.  annat är sin koosz. 

 
Rät ingen må mig speya, 

kierleek betog mit modh, 
så swag må iag mig säja, 

ty iag är kiöt och blodh, 
stor kierleek till mig draga, 

then ädling mon förwist, 
dock lät han sig intaga, 

aff arga tungors list. 

1  Ändradt från något annat ord (leek?). 
2  Hdskr. offwer-
B Hdskr. bogd. 

5 
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Christ huru falska wänner, 

haa giordt mig till förtreet, 
fast thet mitt Vta bränner, 

i sorg och ifrigheet, 
skall iag dock aldrig sänckia, 

then wän utur mit sinn, 
63 	 Jag hoppasz Gudh betänckia 

mig för all trooheet min. 

 
Höfflig iag mig all stundhe, 

till honom godt förseer, 
och troor han allalundhe 

mig trogen wänskap teer, 
iag önsker dock han flydde, 

alting gåå honom wäll 
Emanuel beskyddhe, 

till ähra, iyff och siäll. 

 
Ensam är iag nu bliffwen, 

må iag beklaga wist, 
och så plat öffwer giffwin, 

som turtur på een gnist, 
på jorden finsz ty werre, 

een wanckelmodig tröst, 
mit hopp ästu o hörre, 

styrck mit sorgfulla bröst. 

 
Nu tig alleen iag klagar, 

min Brudgum andelig, 
[63 b] 
	 förkorta mina dagar, 

och tag mig hän till tigh, 
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iag mechtar ej utståndha 
then iemmerfulla werld, 

vpfylt medh wee och wåndha 
medh falskheet, sweek och flärdh. 

 
Bort då o werld medh alla, 

iag plat " försakar tigh, 
ey mon tu mig befalla 

medh tit prackt ypperligh, 
min tidh mon tu förnöta 

förtretlig i beswär, 
vnder tin honung sötha, 

tu bitter galla bähr. 

 
Ade will iag nu tänckia 

Ade du snödhe werld, 
du haar så myckit skånckia 

J ondsko så förhård, 
medh sorgsensz brödh tu spysar 

och skåncker tårar på, 
Jag tig ej myckit prysar, 	 64 

iag lengtar tig ifrå. 

 
Vnn mig o Gudh tilbringa, 

then tidh iag leffwa kan, 
at hjärtat sig må swinga, 

till tig i frucktan san, 
låt hoppet altidh lysa, 

sampt een lyffacktig troo, 
min nästa tienst bewysa, 

lät kiärleek hoosz mig boo. 
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[64 b] 

29. 
Min sorg hiälp öffwerwinna, 

medh it fast tolamodh 
medh frögd at iag må finna, 

min himmelsk brudgum godh, 
blandh herransz änglar skiära, 

at frögdasz uthan brist, 
Ach kom min brudgum kiärha, 

Kom snart herre Jesu Christ. 
d: 224 Julij A .2 1651. 

26. 
1 

Wärck och stoor plåga brinner 
vthi mit vnga bröst, 

at iag näpligen finner, 
här i werlden nogon tröst, 

ja roo kan iag ej finna, 
ey nat ey dag ej timma, 

ty sorg i hjärtat boor. 

 
Eld giör kroppen stoor plåga, 

Charitas fast större giör, 
ty han plågar fast hårdar, 

till döden nästan för, 
ja rödh blodh giör han bleeker, 

när han i liffwet 1  leeker, 
alt medh sit tSrrannij. 

 
Nu will iag fryt bekienna, 

kiära Jungfru Vtansz kiär, 
Jag i mit Vta vnga, 

tig dag och timma bähr, 
1  Hdskr. leffwet. 
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och när iag skall gånga 	 65 

. om afftonen till sänga, 
på tig iagh tänckia må. 

 
Då ligger iag i dwala, 

alt öffwer midnatz tidh, 
och synesz medh tig taala, 

J dröm kiär Jungfru blidh, 
ja tin rödha kin smeckia, 

sampt liuffligt medh tig leeka, 
och kysza tin mun rödh. 

 
Enär iag aff sömpnen wacknar, 

ach Jungfru Vtansz kiär, 
Hwad frögd iag tå först sacknar, 

kan ey beskrifwas här, 
Cicero om han sielff siundhe, 

woro, dock han ey kundhe, 
beskriffwa thet i grundh 

 
Therföre iag bekienner, 

min stoora pyn och qwaal, 
som för tig i migh brinner, 	 [65 bl 

o Jungfru principal, 
ty amor medh mig handlar, 

till grymheet sig förwandlar, 
och acktar ingen böön. 

 
Ther medh må tu roosz wetha, 

iag älskar storlig tigh, 
therföre iag tig bedher, 

tu giör thet samma migh, 
0 roosz och skiöna Damma, 

om tu ey giör thet samma, 
steen hiärta tu wist bähr. 
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8. 
Lät skee o Rosenblomma, 

o philomela kiär, 
iag tin wänskap bekommer, 

ty tu then samma ähr, 
som iag utj mit hjärta 

medh stoor sorg wee och smerta, 
dagh natt och altidh bähr. 

	

66 	 9. 
Dagelig iag myckit lyder, 

ja heela nätter långh, 
och för tig i sömpn qwidher 

vtgiuter tårar mång, 
om tu min ängzlan hördhe, 

till sinnesz tig wist fördhe, 
thenna min Jämmer stoor. 

 
Om tig kundhe förtållias, 

min hiärtansz stoora twång, 
Vtur tin ögon falla, 

Skole thå i tårar mång, 
tu skulle medh mig quidha, 

för mig och myckit lidha, 
dagar och nätter långh. 

 
Om min äng[s]lan förnumme, 

phcenix then fogell snäll, 
till tröst han mig wist komme, 

medh Swan och nächtergall, 
Ja skulle Swalan lilla, 

	

[66h] 
	

komma till mig och wilia, 
Lindra min hiärtansz quaall. 

1  Synes vara ändradt från thu. 
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lEolus som een herre, 
ähr öffwer wåder all, 

vpwäck min hiärtansz kiära, 
filen sööta necktergall, 

hoon kundhe sig påminna, 
hwadh iag utj mit sinne, 

för henne bähr i Lön, 

 
Men iag år spändt i kloffwa, 

vpgifftver snart min andh, 
ach när skall iag få soffwa, 

utj tin hwijta fampn, 
ach' när skall iag den dagen, 

få see och warda tagen, 
till tig utj tit skiöt. 

 
Ach at iag kundhe winna, 

tig lilla liliegreen, 
tå skulle sorg förswinna, 

ja iemmer och stoor meen, 
ach' at iag kundhe bekomma, 

tig ädla rosenblomma, 
till min kiäraste brudh. 

 
Endock iag synes ringa, 

för tig o Jungfru kiär, 
falskheet dock tu ey finner, 

at iag i hjärtat bähr, 
iag trogen är i döden 

och för will iag på glöden, 
brinna åhn swyka tigh. 

1  Möjligen och. 

67 
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16. 
Rättelig iag denna wysan, 

nu glader ändha will, 
iag troor tu mig bewysar, 

troo och kierleek ther till, 
iag troor at tu skiön 

bewekesz aff min wilia, 
nähr tu här sjunga will. 

[67 b] 	 17. 
Här medh faar wäll skiön Damma, 

farwäll tu skiöna roosz, 
far väll o Rosenblomma, 

tu skiönaste turcos, 
godh nat min hiärtansz kiärha, 

farwäll min roosz och ähra, 
Kom snart och blijff mig hoosz. 

D: 25 Jul: Finis. Anno 1651. 

27. 
• 68 	Een wysa siunges Såszom, Frögda tigh 

tu Christj brudh. 

1. 
Jagh stoorlig bekymbrat ähr, 

aff then sorg iag dagelig bähr, 
för eder min hiärtansz kiärha 

som iag ey kan ombärha, 
then stoora sorg och möda, 

twingar mig wist till dödha. 
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Wist haffwer iag eder så kiär, 
ehwar iag stadder ähr, 

mit hjärta i haffwen at giöma, 
iag kan eder aldrig förglömma, 

then stoora sorg och mödha, 
twingar mig wist till dödha. 

 
Edert ansickte dägeligt och täckt 

thet haffwer mit hjärta vpwäckt, 
till eder i alla stunder 

medh kiärleek margelundhe, 
iagh luster hoosz eder bliffwa, 

j kunnen min sorgh fördriffwa. 

[68b] 
Ja när wy senast taltes widh, 

fick iag een hiärtansz qwidh, 
utj mitt hjärta och sinne, 

dock skolen i ey annat förnimma 
ähn trooheet dygd och ähra, 

som een trogen wän böör warha. 

 
Ty alt som een örtegårdz sängh, 

som är medh rooser bemängd, 
så låter i eder finna, 

medh enligt tuckt och sinne, 
alt som een Jungfru böör warha, 

emoot sin hiärtansz kiärha. 

 
Jtt troget hjärta förwist, 

till tig min lilieqwist, 
skall iag altidh draga, 

J alla mina lifzdagar, 
ty ingen skall osz åtskilia, 

altså är thet gudz wilia. 
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69 	 • 7. 
Then kiärleek iag till eder bähr, 

ther öffwer Gudh witne ähr 
som allesz hjärta ransakar, 

löhnlig och uppenbarlig, 
låter, ingen eder förförha, 

eller moot mit' sinne giörha, 

 
Thet bliffwer stoor sorg och gråt, 

om wy skolom skiljas ått, 
iag måtte alleena bliffwa, 

utj stoor sorg och qwijdha, 
Gudh styrke thetta elendhe, 

och giffwe min sorg een godh endhe. 

 
Dock önsker iag lenge skee, 

hwar annan kierleek betee, 
Gudh hiälpe osz snart tilsamman, 

at lefwa medh frögd och gamman, 
och sedhan effter thetta liffwet 

Ewigt hoosz herren bliffwa. 
Finis. 

1  m ändradt från ett felskrifvet s. 
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28. 

Een Wysa Vnder thoon, 	 [69 b] 
Hemlig stodh iagh Een morgon. 

1. 
Jag stodh migh up een morgonstundh, 

vppå een löhnlig stadh, 
iagh hördhe it så nkeligt klagh, 

huru een skiön jungfru badh, 
hoon badh sin kiärha godha wän, 

ty han wille bortfarha, 
och aldrig komma igen. 

2 Virgo. 
bon spordhe honom till medh qwidha, 

så ynkelig waar hennesz lååt, 
om the skulle samman bliffwa, 

eller entelig skiljas ått, 
thet wille hoon nödigt see, 

ty badh hoon honom lysa, 
sin hiärtansz sorg och wee. 

3 Juvenis. 
bon drog honom thet i minne, 

thet han tilförne hadhe sagdt, 
och straffadhe hansz hårda sinne, 

han skulle ther på gifwa akt, 
hoon wille hona thet fast, 	 70 

han henne skulle troloffwa, 
och haffwa uthan last. 

4 Virgo. 
Hwar ähr then stoora loffwen, 

som tu sadhe migh till, 
migh tyckte thet wäll doga, 

ty luste migh bliffwa hoosz tigh, 
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nu wiltus wyka migh, 
thet gåår mig aldrig aff sinne, 

huru iag haffwer älskat tigh. 

5 Juvenis. 
Mit wäsendhe är nu förfallit, 

iag moste aff landet fly, 
öffwergiffwa medh allo, 

bådhe folk huusz och by, 
ångest giörs och qwaal, 

farer nu wäll skiön Jungfru, 
wy ändom nu wårt taall. 

6. Virgo. 
Ach hwadh gåår eder till meena, 

till honom taalar hoon så, 
at i låter mig alleena, 

stoor ångest gåår mig uppå, 
[70b] 	Ach bliffwer när migh een tidh, 

hwadh eder helst kan fattasz, 
will iag skaffa medh flyt. 

7 Juvenis. 
Hörer till min hjärtans kiärha, 

thet ingalundha skeer, 
om iag nu hoosz eder worho, 

thet giorde mig sorg och wee, 
ty wy skolom skiljas ått, 

om iag edert godha förslöste, 
fingen i sorg och gråt. 

8. Virgo. 
Skall thet så äntelig wara, 

at i skolen fiy aff landh, 
så will iag medh eder draga, 

ehuru mig går i handh, 
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antingen illa eller wäll, 
och' om i mig thet neeka, 

så giören i mig oskiääl. 

9. Juvenis. 
Thet må tu intet åstundha, 

thet tu faller uppå, 
thet dock ingalundha, 

effter tin wilia gåår, 
tagh tigh it annat sinn, 

wy måste nu åtskilias, 
räck mig hytt handhen tin. 

Virgo 
Ach är thet tin troo och ähra, 

som tu haar loffwat mig, 
at ingen osz skulle skilja, 

uthan döden wiszerligh, 
wee mig then tidh och stundh, 

som iag bleff så bedragen, 
vtaff tin falska mundh. 

Juvenis. 
Lät aff medh thenna klagan, 

ynkelig sorg och gråt, 
torka bort tina tårhar, 

tag tigh een annan lååt, 
thet kan dock litet förslå, 

thet fins wäll många i werlden, 
som löösa tin hiärtansz åtråå. 

Virgo. 
Wee mig then stundh och timma, 

then iag bleeff tig så kiär, 
men nu kan iag besinna, 

huru trogen tu ähr, 

71 

1  Hdskr. om. 
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[71 bl 
	

för kundhe iag ey troo, 
flera finnasz på jorden 

som giörha migh oroo. 

13. Virgo. 
Ty will iagh lydha dödhen 

nu strax på denna stundh, 
och skiljas från all mödha, 

som mig twingar margelundh, 
tu ähr migh mycket falsk, • 

ryck utt tit swärdh skarpa, 
hugg ther medh aff min halsz. 

 
Will tu nu öffwergiffwa, 

tin brist så wäll som min, 
ty må tu ey fördröya, 

wår skildnat på thenna tidh, 
then tu giör uthan skiäl 

och tala och begära, 
tu faar nu här medh wäll. 

 
Thetta och annat merha, 

som longt woro taala om, 

	

72 	 thet ware nu öffwertalat, 
vppå thetta rum, 

ther medh the skildes ått, 
han faar sin koosz med sorge, 

hoon stodh och qwaar medh gråt. 

 
Ty will iag alla rådha, 

ehoo som warha kan, 
at för älskog' sig wackta, 

bådhe Jungfrur och swen, 

1  Hdskr. alskog. 
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hwar finner man större twång, 
ähn thet älskogz bekymber, 

som dagelig gåår i swångh. 
Finis. 

29. 
Een Andelig wysa om wårsz herresz och 

frelszaresz Jesu Christj inridandhe. 

1. 
Frögda tigh tu Christj brudh, 

emoot tin herre och Gudh, 
för handen är hans nådhe 

som the propheter spådde, 
Hosianna hedher och ähra, 

skall thenna wår konung warha. 

92. 
Een åszna honom baar, 

som dock een konung waar, 
hansz pråål är ganska ringa, 

dock kan han dödhen twinga, 
Hosianna heder och ära, 

skall denna wåår konung warha. 

3. 
Han åhr sacktmodig och godh, 

bådhe i sinne och modh, 
saligheet haffwer han at förha, 

thet skall hans brudh tilhöra, 
Hosianna heder och ärha, 

skall thenna wåår konung wara. 

[80 b] 
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4. 
Lät vp tina portar wydh, 

Christum biudh hem till tigh, 
han acktar tig at giästa, 

tin saligheet till thet bästa, 
Hosianna 

81 	 5. 
Gak utt aff tin Paulun, 

och see een dägelig syn, 
hår ridher ähronesz konungh, 

glädh tig tu dotter Zion, 
Hosianna heder och ähra, 

skall thenna wåår konung wara, 

6 
Ströö qwijstar på hans wägh, 

och spaar tin kläder ey, 
bekien tig uppenbarligh, 

ty werlden är så farlig, 
Hosianna heder och ähra, 

skall thenna wåår konung warha. 

7. 
Tin barn store och små, 

skola giörha lyka så, 
then ganska heela skara, 

skall siunga uthan farha, 
Hosianna heder och ähra, 

skall denna wåår konung warha. 
Teo. 
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30. 

Een Psalm Konung Davidz. 	 [81 bl 

 
0 herre frelsz mig och döm min saak, 

moot then oheliga skarha, 
och för then menniskia som är beslagen, 

medh swyk och ondsko så swåra, 
ty tu ä'st all min styrckia och rådh, 

hwy låter tu mig så bedröffwader gå, 
förtryckt aff mina owänner. 

 
Vtsändt tit liusz och tin sanningh, 

som mig kan styra och rådha, 
och föra mig till tit helga berg, 

och till tin boning och säthe, 
så will iag ingå till Gudz Altaar, 

till Gudh som frögdar min Vngdom medh glädie, 
och tacka honom medh stoor ähra. 

 
Hwy ästu nu så bedröffwat min själ, 

hwy giör tu tigh oroo och sorger, 
hoppas på Gudh Immanuel, 

han kan tig bäst hogswala, 
så will iag honom medh ähra bestå, 

och för hans ansikte salig ingå, 
ty han är min Gudh och min herre. 

6 
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4 
Arha warj Gudh fadher i Ewigheet, 

som alting haffwer styra och rådha, 
hansz enda Sohn warj loffwat medh, 

som osz haffwer frelst aff all wådhe, 
then helge andh wåår tröstare from, 

skee loff och prysz i alle Landh, 
medh tack och wyrdigheet, Amen. 

31. 
Een annor andelig wysza. 

 
Till tigh aff hjärtans grundhe, 

J min nödh roopar iagh, 
thet är nu tidh och stundhe, 

herre Gudh min böönl vptagh, 
lät upp fin milda öhron, 

nähr jag roopar till tigh, 
ty nådelig will tu höra, 

alt hwadh som feelar migh. 

 
Ty om tu effter skulle, 

min saak nu dömma så, 
hoo warder tå befunnen, 

som för tigh kan bestå, 
men dock ästu barmhertigh, 

till wredhen myckit seen, 
nähr man giör sig bootfärdigh 

från synden hwar och een. 

 
Min troo och hopp jag ställer, 

uppå Gudz helga ordh, 
Ehwart som min saak hwälffwer, 

alt vppå thenna Jordh, 
1  Hdskr. boon. 

82 

[82 b] 
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min själ vppå Gudh acktar, 
altidh på honom seer, 

alt som then wäcktare waaker, 
nähr dagen sig beteer. 

4. 
Jsrael på then herren, 

tit hopp tu stell och wändt, 
Han år bådhe när och fierran, 

then allestädz bekiändh, 
hoosz honom ähr all helsza, 

J hans barmhertigheet, 
Jsrael will han frelsza, 

aff syndh och farligheet. 
amen. 

32. 
 

J Himmelen i himmelen 
ther är glädie stoor, 

ther frögda sig Gudz Englar 
vthi thet Engla Choor 

Heligh Heligh Heligh helig 
hoosz herren Zebaoth 

 
J Himmelen i himmelen 

ther är glädie stoor, 
ther skolom wy Gudh skodha, 

rät som han sielffwer boor, 
Ansickte moot ansickte 

hoosz H. Zebaoth. 

83 
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J Himmelen :,: 

deer ähr klarheet fyn, 
så at den klaraste Solen, 

hoon aldrig så klart skyn 
som then klaarhedh i himmelen är :,: 

hoosz H. Zebaoth. 

 
Then glädje som i himmelen är 

ingen vtsäya kan, 
ey heller nogor Seribenter, 

thet beskriffwa kan, 
hwadh för een glädje, i himmelen är. 

hoosz herran Zebaoth. 

 
Till then glädje i himmelen ähr, 

hiälp osz herre Jesu Christ, 
genom tin dödh och pyno 

förlåt osz all wåår brist, 
Amen Amen, :,: 

o herre Zebaoth. 

 
Sannerlig sannerlig 

säger iag förwist, 
Jngen skall bliffwa förtappat, 

som troor på Jesum Christ 
vthan få, it Ewigt lyft ytan få it Ewigt [lyff], 

hoosz herranom Jesum Christ. 
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33. 

Flavia flavia. 
nun ist die stunde da, 
dasz ich musz wiszen, 
Ob mir' dein rohter mundt, 
Flavia se y vergunt 
Ein mahl zu kiiszen 2. 

Deine bleib ich allein, 
wilstu mein eigen sein, 
sag liebste Sehle, 
wasz ist esz dasz ich mich, 
alszo Elendichlich, 
mit hoffnung qwehle. 

 
Sag Allerschonstes Bildt, 
Ob du mich lieben wilt, 
sag ohn verweilen, 
helstu mich lenger auff, 
musz ich mit voile& lauff, 
zum grabe eilen. 

 
Jch liebe dich du pflagest, 
ich bette versagest 4, 
wasz soll ich machen, 
du sprichst von lauter nein, 
ich seuffz ich klag' ich wein, 
dich5  sehe ich Lachen. 

1  Hdskr. mich. 
2  Hdskr. kuszen. 
3  Hdskr. voller. 
4  Vers 1-2 ohjälpligt förvanskade. 
5  Hdskr. dier. 

84 
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5. 
Jch tuhe wasz' ich kan, 
dier bin ich vntertahn, 
dier will ich dienen, 
doch ist esz nur vmsonst, 
mir ist noch keine gunst, 
Jehmahls erschienen 

Kaum i ich wasz noch bei 2  dier, 
vndt will dich schonste zier, 
Einmahl =barmen, 
so stosest du mich hinn, 
vnd sagest dasz dein sinn, 
se y unerbarmen. 

 
Wasz zeit zum Vatter hatt, 3  
vndt wasz an der4  mutter statt, 3  
die erde ehret, 
esz kan nicht immer stehn, 
wasz kompt dasz musz vergehn, 
nichtz ist dasz wehret. 

 
Dein hertz von Deamant, 
bleibt stetz vndt ohn verWandt, 
vndt meine s[c]hmertzen, 
die nehmen immer zu, 
ich finde keine ruhe, 
in meinem hertzen. 

1  Hdskr. Kam, åndradt från Kan (?). 
Hdskr. zu. 

3  Ändradt från statt. Versen i sin helhet obegriplig. 
4  Hdskr. am. 
5  Hdskr. hopskrifvet mutterstatt. 

[84 b] 
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85 9 
Darumb o Schönstes liecht, 
halt still dein angesicht, 
lasz dich eins kiiszen, 
vndt liebe mich wie ich dich, 
wo nicht so werde ich, 
gleich sterben miiszenl. 

Endhe. 

34. 
Den 42 Konung Davidz Psalm. 

 
Såszom effter watnet kalla, 

hiorten skryar medh högt liudh, 
altså giör min siäll medh allo, 

ropar till tig herre Gudh, 
till tig hoon nu lengtar först, 

ther hoon lyder mycken törst, • 
nähr skall iag der till komma, 

tit ansichte skodha medh fromma. 

 
Dageligh mig mina tårhar, 

spijsa såszom maat och brödh, 
nähr som iag hörer the dårar, 

säya hwar är nu tin Gudh, 
mit hiärta tu brista må, 

men iag will i herrans huusz gåå, 
medh tit folk tig ther loff sjunga, 

prysz giffwa medh min tunga. 

1  Hdskr. muszen. 

[85 b] 
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Min själ hwy wiltu tig så plåga, 

och ängslas så iemmerligh, 
troo på Gudh aff all förmåga, 

then iag tackar jnnerligh, 
som mig altidh biståndh giör, 

och iag medh min ögon seer, 
Gudh min själ sig hårdt bedröffwer 

grämmer och giffwer sig öffwer. 

 
Men iag tencker på tig o herre, 

J thet landet widh Jord aan, 
86 

	

	Widh thet berget Hormon fierran, 
på thet lilla bergetz plaan, 

diupen hwar andra och så, 
sin mening låtha förstå, 

theras böljor högt brusza, 
och öffwer mit huffwud Susza. 

 
Tine wattuströmar alla, 

och thes böljor alla slät, 
högt öffwer mit huffwud falla, 

dock hogswalar mig just thet, 
Gudh hielper mig om dagen så, 

iag om natten säja må, 
och honom stoorliga prysa, 

som mig alt godt bewysar. 

 
Gudh min klippa will iag kalla, 

och säYa hwy förgätesz iag, 
fienderna mig öffwerfalla, 

och förfölia dag från dagh, 
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deras håån iag aff them fåår, 
som swärdet in i Vtat gåår. 

thet splijt the dagelig driffwa, 
skodha hwar tin Gudh mon bliffwa. 

7. 
Min siäll hwy wiltu tig så plåga, 

och Engslas så iemmerlig, 
troo på Gudh aff all förmåga, 

then iag tackar innerlig, 
som mig hiälp och biståndh giör, 

genom sit ansichte klaar, 
Gudh min själ sig hårdt bedröffwer 

grämmer och giffwer sig öffwer. 
El 1. Aug: Finis. ii en el Aiio de 1651. 

35. 
Een Lustig wysa, Om Een Gubbe 

och Een Jungfru. 

 
Deet waar. Een gammall man, 

grå håår och skägg tå hadhe han, 
Han frya till een Jungfru vngh, 

ty hoon waar honom ledz och tung, 
höör 1  huru widare kom 

 
Jungfrun waar it vngt blodh, 

saken hoon ej,' förstoodh, 
föräldrarnas begeran waar, 

at hoon toge den gamble 2  man, 
Dock ga-  ff hoon honom godt swar. 

1  Hdskr. hoor. 
2  a ändradt från 1. 

[86b] 

87 
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3. 
Bröllopet stodh medh hast, 

afftonen nalkasz fast, 
Gubben skulle till sängen gå, 

Jungfrunes sorg be gyntesz tå, 
att hoon den gubben skulle nåå. 

[87b] 	 4 
Denn Gubben ten ekte så, 

J sängen ther han lågh, 
Een iungfru skiön låg honom nähr, 

på Lutan slå waar hansz begiär 
Qvinten stoodh thå ej wäll. 

 
Han Stälte een Octav, 

Han meente deet skulle taga lag, 
men pläckten för den gamble man, 

slanek twefalt kring om Luthan, 
honom till een fanersz skam. 

 
Jungfrun hoon wende sigh, 

logh och så hiärteligh, 
tig skall iag Lä rha spehla kort, 

Gubbe när du från hem draar bort, 
hoosz tig är alt förtort. 

7 
Then wysan är betänckt, 

Jun gfruer till wahrning skänekt, 
att the sig wäll betänekia kan; 

för ähn the taga een gammall man, 
som ey merha spehla kan. 
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36. 

	

Een gammal Kämpewijsa, 	 88 

 
Widrieh han ståår på Bårtingens bårg, 

han seer sigh Vth så wijda, 
Och aldrigh sågh jagh kempen den, 

Som dosten tordhe medh migh rijda, 
Det ståår een bårgh i Berneby 

Och der inne boor kongh dirick. 

 
Swaradhe dhen Vnge Förwifferlingh, 

han swaradhe för kempar alla, 
Och aldrigh ästu så Rasken kämpe, 

det du winner seger Öfwer alla, 
Det ståår Een bårgh i berneby etc. 

 
Widrich han tager honom i sin handh, 

han tager och till sin knijff, 
Flyr du migh icke kiempen dhen, 

Så skall det kåsta ditt lijff, 
Det ståår een bårgh i Berneby etc, 

 
Jsingen heeter then samma Kongh 

som Rådher Öfwer borgh och fäste, 
Siwer heeter Märckiezman, 

honom stack aldrigh ingen ifrå heste 
Det ståår een bårgh i Berneby etc 

5 	 891 
Och hörer tu Vnge förwifferlingh, 

Och hwadh iagh säger för tigh, 

1  Fr. o. m. blad 88 (där hand 2 tar vid) är handskriften ej 
längre folierad utan paginerad (jfr inledningen). 
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Och will Tu wara min Märckezman, 
Och Rijda för migh i strijdh, 

Det ståår een bårgh i Berneby etc, 

 
Jnthet will iagh för tigh rijda i strijdh, 

Ej heller på någon herres marck, 
Det ligger ett Troll på Bortingens skogh, 

thet är bådhe stoort och starckt, 
Det ståår een Bårgh i Berneby etc, 

 
Widrich han SPringer på Skymblingens baak, 

han låter sigh glafwen hempta, 
Och kommer iagh icke här i Affton igen 

Så tårfwen i migh aldrigh wänta, 
Det ståår een bårgh i Berneby etc 

 
Widrich han rijder åth Wägen fram, 

dee skogar giordhe honom så trånga, 
Der fann han på thet samma Troll, 

det war bådhe bredt och långt, 
Det ståår een bårgh i Berneby etc 

90 	 9. 
Och det war Widrich Willamszonn 

han stötte på högbeen medh skaffte, 
tu statt opp högbeen Resare, 

Migh Lyster medh tigh snacka, 
Det står een bårgh i Berneby etc, 

10. 
Och thet War höghbeen Reesare, 

han Lyfte Vpp sitt Öra, 
Och hwadh är thet för Een lijten fogell, 

Som iagh Vthi skoghen hörer, 
Det ståår Een bårgh i Berneby etc, 
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11 

Det är Jngen lijten fogell 
Som du uthj Skoghen hörer, 

här Är kommen kempen den, 
Som tigh tårff Wäckia och bijda, 

Det ståår een bårgh i BernebY etc, 

 
Här hafwer iagh legat i fempton åhr, 

Alt på min Wenstre sijda, 
tu Rijdh bort fager Vnger swenn, 

Om tigh lyster längre at Lefwa, 
Det ståår een bårgh i Bärneby etc 

 
Widrich han kastar sin hest omkringh, 

Alt på Högbeens sijdo, 
Fempton Reeff frå Ryggen brast, 

Der om begynte de kiffwa, 
Det ståår een bårgh i Bärneby etc 

 
Höghbeen tagher till sin stoore ståålstångh 

han slogh till Widhrickz fäste, 
Fempton alnar i det hårda bergh, 

Vtaff hans ståålstång brister, 
Det ståår een Bårgh 1  i Berneby etc, 

 
Widrich war snar, och Skymbli[n]gen blef war, 

Och han sitt swärdh Vthrychte, 
han högg honom 8:ta2  finger ifrå, 

Och der till så stoort ett Stycke, 
Det ståår een bårgh i Berneby etc, 

1  Ändradt från något annat ord, ovisst hvilket. 
ta skrifvet öfver raden. 
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16. 
Hörer dhu fager unger 1  swänn 

will du grijpa migh till fånga, 
tu giör [het på tin Hoffmans Eedh, 

Tu sägh migh aff tino nampne, 
Det ståår een bårgh i Bärneby etc, 

92 	 17. 
Skymbli[n]gen heeter min godhe hest, 

Och fallen aff grymme stodhe, 
Min Brynia heeter mitt godhe swerdh, 

Dedh är hårdt i kempa blodhe, 
Det ståår een bårgh i Berneby etc: 

18. 
Skymblingen heeter min godha hest, 

och fallen Vndher grymme stodhe, 
Och sielfwer heeter iagh Widrich Willamszonn 

Jagh bäär mitt nampn till Hoffwa 
Det ståår een bårgh i Berneby etc 

19 
Widrich han redh och Reesaren •Kröp, 

de woro bådhe lijka höga, 
han wijste honom till så stoort ett slått, 

besatt medh förgylla flögar, 
Dedh ståår een Bårgh i Berneby etc, 

20. 
Han Wiste honom till een så stoor steen 

den Widrich orkadhe ey röra, 
Höghbeen han tager på medh fingrar twä, 

han lyffter honom till sitt öra, 
Dedh ståår een bårgh i Berneby, etc, 

1  Senare tillagdt öfver raden af annan hand. 

100 
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93 
Och hörer tu fager Vnger swänn, 

Tu äst wäl stoor at nämpna. 
Och starkare är iagh i fingrar twå, 

än du äst i bådhe händher, 
Det ståår een bårgh i Berneby etc 

 
Swaradhe Widrich Welamszonn, 

han Swaradhe honom icke till meena, 
Jagh håller tigh icke för någon hoffman 

som lägger tin Mach' på een steen, 
Det ståår een bårgh i Berneby etc 

 
Och det war Widrich Wellamszonn, 

Och han sitt swärdh Vtdrogh, 
Så högg han högbeen Reesaren 

så han för hans fötter dogh, 
Det ståår een bårgh i Berneby etc, 

 
Så tagher han det grymma hofwuclh, 

han sätter på förgylte spiut, 
så Rijdher han till Bråttingens borgh, 

Och maanar dhe kämpar Vth, 
Det ståår een bårgh i Bärneby etc, 

25, 	 94 
Och alle dhe kiämpar dher inne woro, 

Måndhe åth skoghen ränna, 
Föruthan dhen Vnge Förwifferlingh, 

han mondhe sin Båga spänna, 
Det ståår een Bårgh i Berneby etc, 

26. 
Och dedh war Widrich Wellamszonn, 

han begynthe till at lee, 
huru willien i emoot Kempar strijdha 
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i tordhen icke the dödha see, 

Det ståår een bårgh i Bärneby, 
Och der boor inne kongh dirich. 

Finis. 

37. 
95 	 1 

Thet woro Een stoor gledie vthj werlden till, 
Wore icke så myckin falsk eller swick, 
thet liknasz moot sommarsens 1  gröde, 
Min kierasten hafuer Migh sin troo wänskap låfuat, 
then gledien bär Jag till döden. 

2 
0 Tu ädle Rosende quist, 
Jagh vnner tigh godt af allt mitt hierta, 
alt bådhe i dygdh och i Ähra, 
thet skall ey Annat befinnasz med mig 
thet är min Sanna begäran, 

3 
För Sunnan hörde Jagh en Nächtergaal sångh, 
migh tyckte then stunden hon war icke långh, 
Jagh achtadhe min keraste At finna, 
hon baadh migh wara wedh en godh tröst, 
Min sorgh skulle migh snart försuinna, 

4 
Hennesz kinder ähre huijta, hennesz finger äro små, 
thee röde Guldhringar bär hon ther oppå, 
besatte medh dyrbare Steenar 

96 	vthöfuer sitt hufudh bär hon en guldhkrantz, 
thet är Min kerast iagh mehnar. 
1  Hdskr. sommarsems. 
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5 

Jagh Irakier henne i mitt hierta så kär, 
för alla the Jungfrwr i werlden år 
blandh Fruer och höfuiske quinnor, 
hon liknasz alt wedh then Morgonstierna, 
hennesz lijke iagh aldrigh kan finna, 

6 
Tu klaffar alt Medh tin onda mundh, 
tu achtar thet rätt af hiertansz grund, 
tu achtar twå wenner åthskillia, 
Tu måtte wäll hafua thet omak för dragh, 
Christo låter tigh icke främja tin willia 

FINIS 

38. 

[1] 
Her Herman fäste Frw Margreta, 
och Florentz henne Miste, 
Så hierteligh sörja the vnge tw, 
som Fogell på willande quiste, 
i hafuen thet wäll hördt 
at suennen sofuer på Jungfrwnesz arme. 

2 	 97 
Thet war Stollten Frw Margreta, 
hon skulle till kyrkia Rijda, 
ther mötte henne Florensz Benedietz son, 
allt vnder then gröna linden, 
J hafuen thet wäll hördt, 
suennen sofuer på Jungfrwnesz arme. 

7 
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3 
Och hören i Stålten Jungfrw Margreta, 
huij hafua i låfuat eder annan Man, 
thet weet så Gudh fader i himelrijk, 
Jagh i eder af hiertat Gott vnner, 
i hafuen thet wäll hördt, 
suennen såfuer på Jungfrunesz arme. 

4 
Thet wullte min Fader och Moder, 
och så min frender slecht, 
och tå gick gledien vthaf mit bröst, 
hon kommer ther aldrigh mehra, 
i hafuen thet wäll hördt, 
suennen såfuer på Jungfrwnesz arme. 

5 
Hören i Stållte Frw Margreta, 

98 	huru kan thet eder behaga, 
om Jagh slogo gamble her herman ihiel, 
then j wellen så nödigt at äga, 
i hafuen thet wäll hördt, 
suennen såfuer på Jungfrwnesz arme 

6 
Och herre Gudh fader i himmelrijk, 
förbiude eder then willie, 
Jagh hoppasz till honom så innerligh, 
han kan wäll osz bättre åthskillia, 
i hafuen thet wäll hördt, 
suennen såfuer på Jungfrunsz arme 

1 a ändradt från någon annan typ, ovisst hvilken. 
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7 

J Riden bortt Florentz Benedict son 
mina möör the hålla vnder skogen, 
skall iagh nu länger meclh eder tala, 
af kerlek blifuer iagh mogen, 
i hafuen thet wäll hördt, 
suennen såfuer på Jungfrwnsz arme. 

8 
Thet war Stolten Frw Margreta, 
hon redh vthj sin egen gårdh, 
vthe och then gamble her herman, 
på gårdenom för henne står, 
i hafuen thet wäll hördt, 
suennen såfuer på Jungfrwnsz arme 

9 
Hören i Stolta Frw Margreta, 
huij hafua eder ögon så runnit, 	 99 
hafuen i sportt eder fader dödh, 
eller hafuen i Florentz funnit, 
J hafuen thet wäll hördt, 
suennen såfuer på Jungfrwnsz arme 

10 
Ey hafuer Jagh spordt min fader dödh, 
ey hafuer iagh Florensz funnit, 
Men iagh hafuer spordt min Moder dödh, 
ty hafua mina ögon så Runnit, 
i hafuen thet wäll hörd etc. 

11. 
Woro thet ey för tin fader och Måder, 
och för tina Rijka frender, 
så för all then sorgh iagh på tigh seer, 
Jagh gåfue tigh Florensz i hender, 
i hafuen thet wäll hördt etc. 
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12 
Florensz Moder togh sigh ett stoort Berghtrull, 
hon skaffte i diurelijke, 
thet förde hon vthj her hermansz gårdh, 
ther medh månde hon honom besuika, 
i hafuen thet wäll hördt, 
suennen såfuer på Jungfrwnsz arme 

13 
Vthgår och then gamble her herman, 
han achtar thet diuret at skjuta 

100 	Men skottet wendesz tillbaka igen, 
sielf monde han skadan Niutha, 
i hafuen thet wäll hördt, 
at suennen såfuer på Jungfrwnsz arme 

14 
Jnkom och then lithen smådrengh, 
war klädd vthj skarlakan rödh, 
och hören i Stolten Frw Margreta, 
her herman ligger nu dödh, 
i hafuen thet wäll hördt 
suennen såfuer på 

15 

Och thet war Florensz Benedict son 
han hörde the klockor Ringa, 
Gudh gifue then gamble her herman woro dödh, 
wist skulle min gångare springa 
i hafuen thet etc. 

16 

Thet war Florensz Benedict son, 
han lät sigh så Snart betänckia, 
och så rijder han sigh op i landh, 
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han fäste then rijka änkia, 
i hafuen thet wäll hördt 
suennen såfuer på Jungfrwnsz arme 

FINIS 
Ende, 

Gudh osz sina Nåder sende 

39. 

1 
Jagh hafuer drömt en dröm om natt, 
han gånger migh seent af hogen, 
så brått blef iag af sömpnen vpweckt, 
iagh snackade medh en skön Jungfrw 
och ther kom gångande the Jungfrur twå, 
the wiste migh then stijgen gå, 
som Jagh icke förre kunde 

2 
Ähn iagh reedh migh till Borgareleedh, 
ther brunno waxlius i loga, 
så starke tå Ståndar the kämpar, ther wedh 
the hade både Strålar och boga, 
och the bodo migh i fredhen fahra, 
the sade iagh skulle min willie få hafua, 
iag snackade medh en skön-  Jungfrw 

3 
Jagh kom mig till så wällbygdt ett hws, 
och ther war min keraste inne 
ther fann iagh en dantz medh Frwer och Möör, 
och så medh the höfuiske quinnor, 

101 
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the bådo migh i dantzen gå, 
the Sade iagh skulle Een wijsa quäda, 
Jagh quedde wäll om iagh kunde. 

4 
Jag gick i dantzen, iag för them quadh, 

102 	Som herren Gudh gaf migh till rådhe 
sigh glede huart thet barn i Stugun war, 
the gjorde sigh lustig och glade, 
så giorde then Jungfrw som mig trodde näst, 
och henne tå unte Jagh aldrabäst, 
och helst vthöfuer them alla 

5 
Hon rächte migh sin huijta handh, 
hon gaf migh sin willia tillkienna, 
Gudh skillie osz både från laster och skam, 
från klaffer och onda wenner, 
hon önskade migh godt i samma stundh, 
och henne iagh prisar af hiertansz grundh, 
och helst vthöfuer them alla 

FINIS 

40. 

1 
Wnderlig ästu werdzsensz Suick, 
ther öfuer tå må iagh klaga, 
tu hafuer migh giordt så myckin suick, 
ther till så långa dagar, 
tu skillde mig i från min wänn så godh, 

108 
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then mig lyste helst hoos wara, 
thet weet så Gudh, thet war migh storligh emoot, 
Jagh skulle min wän vmbära 

103 

Klaga må Jagh migh både dagh och nått 
wiste iagh någon hugsuahla, 
ty iagh skildesz ifrån min wähn så brått, 
then mig lyste helst hoos wara, 
ty görsz migh wägen ganska långh, 
thet kan jag sielf besinna, 
hon hafuer lagdt mitt hierta i twångh, 
min hugh och så mitt sinne. 

3 
Måtte Jagh lefua i femtusendh åhr, 
och huar then dagh mig till gledie, 
en sådana wånn iagh aldrigh fåår, 
förr ähn hon kommer sielf tillstädesz, 
then är och icke vthj xverlden till, 
antingen Man eller quinna, 
then iagh min hugh förre säyia will, 
eller huadh migh kommer i sinnet, 

4 

Nu will iagh lefua wedh ett sådant hopp, 
iagh achtar henne snart at finna, 
o herre i Gudh min gledie ware 
hon går migh seent af sinne, 
mina kinner the bleekna min mundh och så, 
Jag kan thet hälst besinna, 
Jagh befaller henne min Gudh vthj wåldh, 
huar hon är mehra vthe eller inne 

FINIS 

1  Hdskr. oherre sammanskrifvet. 
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41. 

104 	 1 
Suennen leeker skaaftafuell, 

then långe sommardagh, 
han leekte alt medh then sköne Jungfru, 

then honom måst behagar, 
Nu längiesz migh till min Jungfru, 

2 
Mitt vppå Mediegården, 

ther axlar han sin skinn, 
och så gånger han i Frustugun in, 

till kiera Modher sin, 
Nu längiesz migh till min Jungfru, 

3 
Höre i Min kära Moder, 

i lähra migh godh rådh, 
alt huru iagh skall migh en Jungfrw troolåfua 

föruthan alt håådh, 
Nu längesz migh till min Jungfru 

4 
Ahrlige kläden skall tu tigh skära, 

J rooser och i lillior 
tu spar och icke thet röda guldh bära, 

then Jungfrun till willie, 
Nu längesz migh till min Jungfru 
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5 

Tu lät tigh ährlige kläden skära 
lät springa tin häst 

tijt som tu seer tin kårest hon är 
tijt rijdh icke först, 

Nu längesz migh till min Jungfrw 

6 
Hiorten han löper i lunden, 

han kröker sin halsz 
huar tu förnimmer en fulltrogen wän 

war honom ey falsk, 
Nu längesz migh till min Jungfrw 

7 
Hiortten han spälte J hagan, 

han kastar sin been 
och achtar tu tigh en Jungfru trolofua 

tå war ey seen, 
Nu längesz mig till min Jungfru 

Rjidh tu tigh i Rosenelundh 
tu bindt ther tin häst 

tu troo fullwåll lin. Stallbroder 
tu troo tigh sielfuan bäst, 

Nu längesz .migh till min Jungfru 
FINIS 

105 ' 
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42. 

106 	 1 
Stor ångest tå måste iagh bära, 
ty görsz migh tijden långh, 
alt för min kära, 
lägger Jagh mitt hierta uthj tuångh, 
Jagh kan migh ey vppenbara, 
ty klaffer äre månge, till, 
för them bär Jagh stoor fahra 
the taga migh så myckit till wahra, 
min gledie the föruända willie, 

2 
Woro icke för klaffarensz munne, 
min gledie föruända will, 
för then wänn som iagh godt vnner 
medh trooheet och kerlighets späl 
af hugen och alt mit sinne, 
ther skohlen i fast lijta oppå, 
icke skohlen i annat befinna, 
itt troofast hierta af alt mit sinne, 
then stundh iagh lefua må, 

3 
Ach måtte iagh min käresten 'at finna, 
som mitt hierta efterstår, 
till henne står all min begäran 
Alt sedan Jagh henne först sågh 
För hennesz dygdh och ähra 
med trooheet så Margefall, 
icke skall hon annat befinna, 
troofast hierta af Alt mitt sinne 
både hu och i allan tijdh, 
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4 

Wij willia wår gledie ey öfuergifua, 
för falske klaffarensz .suick, 
wj willie tillsammansz at blifua, 
i troofast kerligheet, 
medh troo måtte iagh edher finna, 
vthj wärlden ther i ähre, 
Mitt hopp till Gudh allena 
mina tankar kan ingen förmehna 
lät säja huem som säya will, 

5 
Thet sidste sinne wij skildesz åth, 
thet war medh gledie och frögdh, 
Jagh räddesz för klaffarensz munne, 
iagh bödh henne tusende godh natt, 
Jagh will henne Gudh befalla 
ehuarest hon helst wara må, 
han kan osz bäst hugsuahla 
från Sorgh och alskönsz quala 
Gudh gifue wij måtte finnasz brått 

FINIS 

43. 
1 

Jagh weet wäll huar then Suenn är, 
han har Een Jungfru i sitt Vta så kär, 
af hugen och alt sitt sinne, 
hon är . thet wäll wärdh, Ehuar hon i werlden kan finnasz, 

108 
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Så Jnnerligh tencker then suennen på sin wähn 
Allena Rijder han ifrå alla sine män 
och till Jungfrun som han hafuer kärast 
I hugen hon är thet wäll wärdh. then ädeliga Jungfru. 

3 
Suennen går för then Muren at stå, 
han wiste wäll huar then wächtaren lågh, 
han böödh honom medh sigh tala, 
om tu wilt, mit Via kan tu hugsuala 

4 
Tu gack tigh så när tu hör ther till, 
när Jagh i hornet blåsa will, 
När Jagh seer dagen af himmelen nederkomma, 

såfuen tå ey länger thet kan eder lijtet fromma 

109 	 5 
Tillsamman tå kommo the vnge tw, 
medh gledie och frögdh thet säger iag nu, 
the hafua huar annan kär i-  hugen och all sin sinne 
som then är icke till som them kan båden åthskillia, 

6 
Then wächtar begynte Een wijsa och qväda, 
i waker op min herre thet dagasz vppå Stundh, 
ty iagh seer dagen af himmelen nederskrijda, 
the foglar the siunga i willande Marken vijda 
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7 

Jungfrun vth genom fenstredh sågh, 
thet år icke dagh ty. then wächtar blås 
thet är itt skeen som plågar för dagen komma, 
then wächter liuger thet skall honom lijtet fromma 

8 

Hade iagh nycklar till thenna dagh, 
iag skulle then kasta vthj willande haaf, 
thet skulle nattasz och aldrigh dagasz mehra 
the skulle nu åthskilliasz som gerna willia samman wara 	110 

9 
Suennen tager Jungfrun i fampnen sin 
then Efuige Gudh befahller iagh tigh, 
som alltingh hafuer i gömme, 
för all then älskogh wij hafua hafft samman i lönde, 

FINIS 

44. 

1 

Moder sporde hon sonen godh, 
medhan löfuet faller nedh, 

huij är tu vthj titt hierta så Modigh 
medan sorgen fäller mången Stolten Jungfrw i sin fägerleek, 
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2 

Aldrigh tu leeker och aldrig tu leer, 
medan löfuet faller nedh, 

och aldrigh tu mig någon gledie beteer, 
medan sorgen fäller mången Stolten Jungfrw i sin fägerleek, 

3 
Aldrigh tu dantzar och aldrigh tu quäder 

medhan löfuet faller nedh, 
och aldrigh mitt hierta tu gledier 

M. S. F. M. St. J: j sin fägerleek, 

111 
	 4 

Och min k. Moder i settien eder neder 
Medan löfuet faller nedh, 

och alla mina sorger iagh säger för eder, 
Medhan sorgen fäller mången Stolten Jungfru i sin fägerleek, 

5 
Min fader satte migh på fremmande landh 

medhan löfuet faller nedh, 
och Een så Rijker Een Grefue tillhanda, 

Medan sorgen fäller E. St. J. J s. Fägerleek 

6 
Och Grefuen Åtte han döttrar tree, 

Medhan löfuet faller nedh, 
the fägerste man wille medh ögonen see, 

Men Sorgen F. E. St. J. j sin Fägerleek, 

7 
Then Ena hon migh Mantelen baar, 

Medan löfuet faller nedh, 
then Andra hon migh Lijnkläden skaar, 

Men sorgen F. Een St. Jungfru j sin Fägerleek 
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8 

Then andra hon migh lijnkläden skaar, 
Medan löfuet faller nedh, 

then tredje hon .min kerasten war 
Men S. F . Een St. J: j sin fägerleek 

9 	 112 
Och ther Tiente Jagh så längie, 

Medhan löfuet faller nedh, 
Att Grefuen wille låta migh hängia, 

Men S. F. M. St. Jungfru i sin fägerleek, 

10 
Men Seent om Een Afton, ther Rijm faller af, 

Medhan löfuet faller nedh, 
så Sadlade Jagh min gångare gråå 

M. S. F. Een St. Jungfru i sin fägerleek. 

11 
Så Sadlade Jagh min gångare grå, 

Medhan löfuet faller nedh, 
Jagh satte min kerasten ther ofuan opå 

M. S. F. M. St. Jungfru i sin fägerleek, 

12 

Och som wij kommo till siögestrandh, 
Medhan löfuet faller needh, 

Så woro alle skeppen lagde ifrå land 
M. S. F. M: St. Jungfrw i Sinn Fägerleek. 

13 
Ther Stoodh icke annat ähn Een lithen bååt 

Medan löfuet faller needh, 
Och suaga tå woro ther åranar åth 	 113 

Men S. fåller M. St. Jungfru j sin fägerleek 
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14 

Jag gånger migh i Rosendlundh, 
Medan löfuet faller nedh, 

ther gjorde Jagh ådror så lijthen Een Stundh, 
M. S. F. M. Stolts Jungfru i sin fägerleek 

15 

Jagh Satte min kärest 1  i effterstampn 
Medan löfuet faller needh, 

Och sielfuan migh för ådrarna fram 
M: S: F: M. St: Jungfru i sin Fägerleek. 

16 

Och som wij kommo osz Mitt oppå Sundh 
Medan löfuet faller needh, 

wäxte op wäder thet rörde i Grundh, 
Men S. F. Mången St. Jungfru i sin Fägerleek. 

17 
Ther wäxte vp wäder och wästan windh. 

Medan löfuet faller needh, 
114 Och slogh migh then lille båthen omkringh, 

M: S. Fäller Mången St. Jungfru j sin Fägerleck 

18 

Min kerasten Sanck vthj skarlakan rödh 
Medhan löfuet faller nedh. 

och Jagh slapp vthj landh medh stor nödh 
Men Sorgen F. M. St. Jungfru i sin Fägerleek. 

19 
När andre suenner the dricka vin, 

Medan löfuet faller needh, 
så Sörjer Jagh aldrakärasten Min 

Men S. F. M. St. Jungfru i sin Fägerleek. 

1  Hdskr. min kärest öfver raden i st. f. ett öfverstruket migh. 
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20 • 
När andre suenner the göra sigh gladh 

Medhan löfuet faller needh, 
så Sörjer Jagh thet Rosendeblaadh, 

Men Sorgen fäller Mången Stolts Jungfrw 

FINIS • 

45. 

1 	 115 

Thet boor och Een Ånckia i bredan by, 
hon Åtte Een Son karskan, 
Een son och han war ey fulle 15 åhr, 
Alt förr Ähn han leekte i Löön, 
Men Solen Rinner neder vthj fageröö 

2 
Han leekte medh Ridder och riddersz månn, 
the boro för honom blodige kinner 
Men brott kom boden för herren inn 
och thet giorde hellemannen vnge, 
Men Solen rinner neder vnder fagerö 

3 

Thet war hellemannen vnge 
han spenner sin häst medh Ringe, 
och så rijder han vthj bredan by 
till keraste Moderen sina, 
M. Solen rinner neder v: Fageröö 	

8 
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4 

Höre i käre Moder min 
och huad iag nu säger till teder, 
huart bleef min fader medh wållen tagen, 
Eller wardt han slagen i Stridh 
Men Solen rinner neder vnder fageröö 

116 	 5 
Ej?- blef tin fader medh wollen tagen, 
och Ey blef han slagen i Strijdh, 
Men thet war suennen vthj wallantzö 
han Slogh honom medh sin Silfslagna knijf 
Medan solen rinner neder v. Fageröö 

6 
Och thet war hellemannen vnge, 
han spenner Sin häst medh Ringe, 
och så rij[der] han vthj wallantzöö, 
han Stämmer then suennen till tinge, 
Men solen Rinner neder v. Fageröö 

7 

Höre tu Suennen vthj wallanzö 
Alt huadh Jagh nu säger till tigh, 
huadh skall iagh hafua för min fadersz dödh. 
Tu Sägh thet nu för migh, 
Men Solen rinner N. vnder Fagerö 

8 
Och thet war Suennen vtj wallanzö 
han rycker vth sitt gyllande Suerdh, 
och thet skall tu hafua för tin fadersz döödh, 
ej?- pening eller peningz ~d, 
M. S. R. N. V. Fager[ö] 
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9 
	

117 
Och thet war hellemannen vnge, 
han rycker vth sin brune brandh, 
så hugg han then suennen vthj wallantzöö 
frå hufudh och hans högre handh, 
Men S. Rinner neder v. fageröö, 

10 
Thet war hellemannen vnge, 
han wänder sin häst omkringh, 
så Rijder han vthj bredan by, 
till keraste Moderen sin, 
Men Solen rinner neder vnder Fageröö 

11 
Höre tu hellemannen vnge 
alt huadh Jagh säger till tigh, 
huadh war för tionde på tinget i går, 
tu dölg thet intet för migh, 
M. S. Rinner Neder Vnder, Fageröö 

12 
Och thet war titt opå tinget i går, 
som Jagh aldrig förre nam, 
och Jagh hafuer huggit suennen vthj wallanzöö 
från hufudh och högre handh, 	 118 
M. Solen Rinner neder vnder Fageröö 

13 
Och Jagh är konungensz Syster son 
till honom sätter Jag Min tröst, 
Jagh hoppasz till Gudh fader i himmelrijk, 
han hielper migh aldrabäst 
Men Solen rinner neder vnder Fageröö 

FINIS 
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46. 
1 

Herre som äst Begynnelsen, 
till ächtenskaps Stadgar och lagh, 

Tu som och gifuer wällsignelsen, 
lät skee th et samma i dagh, 

Så willie wij tigh hembära, 
Tackseyielse som osz bör, 

för tin Gudhdomeligh ähra 
som tu Medh osz här gör 

119 
Lofligt 1  Medel tu Stichtade, 

Alt mannen till biståndh, 
När tu af hansz Sijdo annammade, 

Ett been alt medh tin handh, 
then Sorgh wille tu förmehna 

genom tins wiszdomsz krafft 
honom war ondt wara allena, 

som tu wijsheet hade skapt, 

3 

Morgonstierna klara, 
0 Jesu frelsar kär 

som här medh wilt vppenbara, 
huadh som tin willia är, 

at the så skohle bli fua samman 
Såsom ett kött och blodh, 

1 Nödli Sorgh lust och gamman 
medh kerlek och troheet godh, 

1  Kustod Låfligt. 
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4 

Then som och här till will weta, 
huadh thetta innebär 

tå will Jagh ey förgäta, 
honom thet förkunna här, 

at Såsom mannen Sin quinna, 
beteer all kerligheet, 

så gör Gudz Son then reena, 
Sijn brudh i Efuigheet, 

5 
Christenhetenesz Samfundh, 

tå är hansz käre Brudh, 
then han så kär hafuer såå Margelund, 

när hon är beprydh i sin skrudh. 
Medh huilka hon sigh förenar, 

J dopet och ordzsensz krafter, 
henne skärar och Reenar 

will henne q hafua förtapt, 

6 
Jcke Floden then grymma, 

som gick öfuer werlden all, 
ty Adamsz Syndh then slemnia, 

then honom kom på fall, 
kunde thetta förwandla, 

Såsom Gudh hade begynt, 
Ahndoch therom Sathan handlar 

hansz krafft blifuer doch förminskat, 

7 
Ach Gudh alzwoldiger Herre 

ansee svår bön och röst, 
Then wij till tigh frambära 1, 

lät skina tin nådh och tröst, 
öfuer thenna tin tienarinna, 

120 

121 

1  Ofvanför denna versrad (å sidans början) har hdskr. en felaktig 
verssiffra 8 (el. 6?). 
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som nu gifz i Manszensz wåldh, 
lät henne tin tkögdh förnimma, 

0 Jesu konungh boldh. 

8 

J kerlek frögdh och welsingnelse, 
lät ,henne wäxa till, 

dagliga i tin helga Åminnelse 
Medh tin Anda henne opfyll, 

At hon Gudhfruchtigh må wara, 
kärkommen Såsom Rachell, 

lenge lefua och trogen som Sahra, 
0 Gudh hielp henne ther till 

9 

Margfalligh list och hinder, 
som diefulen hafuer upsatt, 

lät henne öfueruinna, 
alltidh både dagh och natt, 

lät henne tillfredz at blifua, 
Medh sinom egnom Man, 

All syndh och last fördrifua 
igenom then helge Andh, 

122 	 10 

Sij så hafuer tu wällsignat, 
all Christenheeten omkringh, 

Medh Efuigh och timeligh hungnat, 
tin kära församblingh, 

som tu vthlåfuat hafuer, 
genom Dafuidh then helige psalmist, 

wij bedie at tu och gifuer, 
theszom Samma skänck föruist, 
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11. 

Döttrar och Söner karska, 
lät kringh om therasz bordh Stå, 

Såsom ollioplantor friska, 
at the sin frögdh see må, 

ther efter Een efuig Saligheet, 
gif them 0 herre 1  blidh, 

thet gör tu wist iagh thet wäll weet 
Gudh ware medh eder alltidh. 

FINN1S 

47. 
1 

Een Jungfru hafuer mitt Vta qualt, 
alt medh sitt aldraliufligaste Sinne, 
hon är then skönaste blandh them andra vthwaldh, 
blandh Fruer och höfuiske quinnor, 
ty görsz migh dagh och natt så långh, 
ehuar Jagh är uthe eller inne, 

Ångest och wee, Stor längest och tuång, 
thet bär Jag för then lillia, 
Jagh fruchtar här är några klaffer iblandh, 
som wänder henne från min Villie, 
the läggia sigh efter bådhe Rijke och arme 
thet må migh harma, 
the willia svår wänskap åthskillia 

1  Hdskr. Oherre. 

123 
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3 

Rödhe är hennesz kinner, 
hennesz håår som Gulldh 
hennasz ögon som Steenar klare 
hennes Ansichte är och alltidh blidt, 
hennesz Sinne migh wäll behagar, 
hon hafuer mig medh sitt kerlighetz band 
grijpet till Sin handh, 
Gudh bägges wår ähra beuara 

124 	 4 

J Gifuen migh tröst min Vtansz wän 
låter Migh Trooskap befinna, 
Jagh skall eder göra thet samma igen, 
then Stundh Jagh kan lifuet at winna, 
woro i ähn tusende miler ifrån migh, 
thet Säger iagh tigh, 
i går migh rätt aldrig af sinne 

FINIS 

48. 

1 

Then wintersznatt både kall .och långh, 
ther yppasz min högeligh käre, 
ehuar Man finner sin fulltrogen wähn 
alt både medh heder och ähre, 
Jagh rijder för borgh medh myckin sorgh, 
Bedröfuat af alt mit Sinne, 
Jagh beder tigh wächtar så innerligh, 
hielp migh then Säger at winna 
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0 wächtar 1  godh, tu war migh troo 
Förnummit hafuer min tahle, 
kan tu migh gifua något godt Rådh, 
rijkeliga will Jagh•tigh betahla, 
Min gåfua skall wara för tig ospard, 
lät Migh troskap at finna, 
tin Rikedom skall Jagh göra så stoor 
försmå skall tu Murar och tinne2, 

3 
Then wächtar går så hemlig bortt, 
han klappar på dörren medh lister, 
i Stånden vp min Stolts Jungfru, 
J låthen migh in till edher, 
Eders gledie Jagh opreesa will, 
och rått så margefall, 
här håller Een Suenn alt för eder portt 
hansz gledie hafua i vthj wålde 

4 
0 wächtar godh föruara tin ordh, 
titt tal haf tu i förwahringh, 
Then Suennen ligger uthj mit Vta så kår 
thesz bär Jagh dageligh fahra, 
han är från migh så lång en leedh, 
thet bör iagh dageligh röna, 
o wächtar 3  godh tu war migh troo 
Rijkeligh Jagh tigh löhner 

5 
Then wächtar blef i hugen så oredd, 
han begyntte till at • truga, 
Jagh hafuer eder tient Så mången godh dagh 
Migh lyster ey för eder at ljuga, 
I ålsken then gäst som i kunnen bäst, 
om i willia rätt besinna, 
0 Jungfru godh war widh godt modh, 
godt rådh willia wij påfinna, 

1  Hdskr. sammanskrifvet Owächtar. 
2  Hdskr. timme. 
3  Hdskr. sammanskrifvet owächtar. 

125 

126 
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6 
Samman tå komme the vnge tw, 
vthj then samma Stunde, 
Medh gledie och frögdh och myckin dygdh, 
therasz Sorgh blef öfuerwunnen, 
ett frefindtligt taal begynte the ther, 
thet ingen Mästar kan afskrifua, 
Medh gledie och frögdh och myckin dygd 
then lyster tillsamman att blifua. 

7 
0 Wächter godh haf 1000 god nat, 
Jagh will tigh ähra och prisa 

127 	och när tu seer then dagh vprinna, 
tu qväd för migh en wijsa, 
förgäter tu tigh tå geller thet migh, 
Mitt godz lif lefuerne medh allo, 
o, o, wächtar godh, tu war migh troo, 
Jagh will tigh wäll betahla, 

8 
Then wächtar begynte Een wijsa han quadh, 
hon hördesz öfuer murar och finner 1  
och År här någon fremmande gäst, 
som för dagszensz kommo bär fahra, 
bruke sin förwaringh som han kan bäst, 
om han kan rätt besinna, 
förgäter han sigh, så gäller thet migh, 
mitt godz lif lefuerne med allo, 

9 
Then Jungfrun fick så Stor Een sorg, 
alt på then vngersuensz Arme, 
hennes röde kinner the blecknade ther wed 
ther öfuer må Gud sigh förbarma, 
o wächtar 2  godh huij bedröfuar tu migh 

128 	thet kan tigh så lithet fromma, 
then wintersz natt ey förledin är, 
Sedhan wij tillsamman kommo 

1  Hdskr. timer. 
1 lldskr. sammanskrifvet owächtar. 

128 
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10 

Jungfrun lät vp ett Fänster och vthsågh, 
thet giorde hon föruthan all gamman, 
hon Sågh then Morgonstierna opgå 
hon skeen öfuer werlden alla 
Nu kommer sorgh vthj gledienesz rum 
wi skohle rättnu åthskilliasz, 
Ehuarest wi finnasz uthj werlden till, 
skall Jag Eder aldrig vndfalla 

F.I.N.I.S. 

Anno 1659: ENDE 
gudh osz szina nådher szändhe. 
den 18 Julij: ut Supra:2  

49. 
1 	 129 

Torckill han är den ypparste Suen, 
som Suärdet kan binda wedh sijdo, 

huar den dagh som östan dagasz, 
tå lyster Torckill vthrijda, 

Så fäller hon lijdhen för honom 

Han war så waan at Rijda, 
för sunnan vnder öö, 

till then Stollte Adelijn 
hon war så wän Een Möö, 

så fäller hon lijden för honom,. 

i Ändradt från allena, synes det. 
2  Detta är tillagdt af annan hand (hand 4 här nedan? jfr inledningen), 

som också satt till punkterna i Finis vid diktens slut. 
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3 
Gilliade han henne i wintrar, 

och gilliadh han henne i twå, 
Jngen Man det uiste, 

och ingen det förstodh, 
så fäller hon lijdhen för honom, 

4 
Jngen Man det wiste, 

och ingen det förstodh, 
föruthan Adelinsz tienstemöö, 

och Torckilsz suenner tuå, 
Så fäller hon lijden för honom 

130 	 5 
Torckill låter henne kläder skära, 

huru hon will dhem hafua, 
huar den sömm der war oppå, 

lät han medh röde gullet draga, 
så fäller hon lijden för honom 

6 
Melte det Stollten Adelin, 

när hon dee kläder sågh, 
Christ gemme alle dee skreddare, 

som der hafua lagt arbete på 
så fäller hon etc 

7 
Christ gemme alla dee skreddare, 

som der lade winningh på, 
och först och sidst 2  hoos Torckill Truneson 

Som allan kostna nionde Stå 
så fäller hon etc. 

Kustod Torkill. 
1  Skrifvet öfver raden. 
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8 

Konungen låter Een Herredag hålla, 
medh Riddare och gode suenner, 

icke kom Torckill Truneson, 
förr ähn herredagen war ändat, 

så fäller hon etc. 

9 
Det war om Een H. dagh, 

Så helig war den tijdh, 	 131 
då lyste Torckill Truneson, 

hem till konungen rijda, 
så fäller hon lijden för honom, 

10 
Han kunde icke i stugun wara, 

så woro honom orden gifuin, 
Åthsporde Daner konungen 

alt huart han war Rijdhin, 
Så fäller hon etc. 

11 
Medh min höök och medh min hundh, 

war Jagh rijdhen i grönen lundh 
huilken suenn som diuren will beta 

han skall ähn töfua en Stundh, 
Så fäller hon etc. 

12 
Jagh war migh at beta diur, 

vthj Her Lagis hage, 
huilcken rijdder der lyster at Rijda, 

han fånger wäll diuren at laga, 
så fäller hon etc. 
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13 
Tu Rijdher digh at beta diur, 

vthj Her Lagesz haga, 
det samma diur du effterletar, 

132 	 det lägger dit Lif i grafuen 
så fäller hon lijden för honom 

14 
Jagh skall få dig annat at göra, 

Ähn beta dee diur uthj haga, 
du skalt fahra till Jslandh, 

alt medh Her Esbiörnsz Snara, 
så fäller hon etc. 

15 
Melte det Torckill Truneson, 

det gör honom i hiertat wee, 
herre det är stor wådhe, 

At fahra så långt af leedh, 
Så fäller hon etc 

16 
Du skallt fahra till Jszlandh, 

her Esbiörn snare medh digh 
hempta skall tu alt det sielf 

All Jszlandh Står till för wijdh 
så fäller hon etc. 

17 
Melte det Torckill Truneson, 

sin ordh kunde han wäll wända, 
i Ähre min herre Jag är eder suänn 

Ehuart i wele migh Senda, 
så fäller hon lijden för honom 
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Adelijn och hennesz Fostermoder, 
dee sittia i höga låfft Suala 

huilke äre dee sendebudh, 
som till Jszlandh skall fahra, 

Så fäller hon lijden för honom, 

19 
Melte det hennesz Fostermoder, 

hon blecknar vneler sin kinn, 
det skall Torckill Truneson uara, 

aldrakeraste wennen din 
så fäller hon lijden 

20 
Hören i det min k. Fostermoder, 

i gören migh ingen guida, 
icke vnner Jagh Torckill bettre, 

Ahn som Een annan godh Suenn, 
Så fäller hon lijden 

21 
J cke vnner Jagh Torckill Truneson 

bättre ähn en annan suänn, 
Men Gudh låte mig lefua then dagh 

han kommer fullgladh igen, 
Så fäller hon lijden för honom 

22.  
Arlighl om den Morgon, 

der klåckorne begynte at ringia, 
Torckill går i kyrkian, 

han låter der Meszan siunga 
så fäller hon lijdhen för honom, 

134 

Kustod Arle. 
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23 
Meszan hon war siungen, 

och folcket det foor heem, 
godhnatt bjuder Torckill Truneson, 

Alle gode wenner sina, 
så fäller hon lijden för honom 

24 
Han bjuder dem alla godh natt, 

the bodho honom fulluäll fahra 
både först och Sidst Stolsz Adelijn, 

ty hon war kärest. öfuer alla 
så fäller hon lijden för honom 

25 
Det war Torrkill Truneson, 

han klappar henne wedh huijt kindh, 
J Sörge icke Stoltz Adelin 

i Åre Allrakeraste min 
så fäller hon lijden för honom 

26 
Suarade Stolten Adeln, 

och henne Rann tårar på kinn, 
det weet Gudh fader i himmelrijk 

At sorgen är henne till mehn 
Så fäller hon lijdhen för honom, 

. 27 
Sörgh icke Stollten Adelin, 

i bära icke för migh quijda, 
will Gudh at Jagh kommer igen 

och gledie skohlen i förbijdha 
så fäller hon lijden för honom 






