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28 

Twå af Mina suenner, 
the skohIa hemma hoos eder blifua, 

dee skohla Eeder till tienst wara, 
i bedie dem gå eller Rijda 

Så fäller hon Lijdhen för honom 

29 
Så glada woro alla dee konungz män 

der de gingo ned till stranden 
föruthan Torckill Truneson 

han bar för Stoltz Adelin wånda, 
så fäller hon lijden för honom 

30 	 136 

Thet war Stolten Adelin, 
hon glimmar alt som gulld, 

hon kände, ingen hoos sigh Stodh 
ty hon war så Sorgefull 

så fäller hon lijdhen för honom 

31 
Dagen Leedh och skeppet skreedh, 

och böllim: dee läggia till borde, 
alt satt Torckill Truneson 

han talte aldrigh ett ordh 
så fäller hon Lijdhen för honom 

32 
Hör tu Torckill Truneson, 

huij sitter du så mödd, 
hafuer tu aldrigh förra segladh, 

Een så högh Een siöö 
Så fäller hon lijdhen för honom 

9 
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33 
Wind? dee vpp det tredje segell 

så högdt i förgyllande Råå, 
så Seglade de till Jislandh, 

i fulle Månader twå 
Så fäller hon lijdhen för honom 

137 	 34 
Jagh will Segla Een siöö medh tigh,. 

om 1000:de gyllen at Tähra, 
Jagh will brytha ett spärr med dig 

om alla Jungfrursz ähra 
så fäller bon lijdhen för honom 

35 
The kastade vth Sin anckar, 

vppå den huijta sandh, 
Torckill och Eszbiörn snare 1  

de sprungo der först vppå landh, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

36 
Mitt vthj den gårdh, 

der Axla dee deras skinn, 
så gå dee uthj höge låfft, 

för Jszlandz konungen inn, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

37 
The helsade Jszlandz konungen 

alt öfuer det breda bordh, 
här hafue i dee sende bref, 

Min herre hafuer sendt eder till 
Så fäller hon lijden för honom 

1  I hdskr. sammanskrifvet med Eszbiörn och möjligen råttadt från 
något annat ord. 
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38 
	

138 
Thet war Jislandz konungen 

han dee brefuen sågh, 
Så togh han Een lijthen knijf, 

och skar them i Stycker små, 
så fäller hon lijdhen för honom, 

39 
Thet melte Jszlandz konungh, 

honom kom så 'nycka i hugh, 
för hafuer han hördt• så fattigh een Suenn 

fått een så Rijker Een Jungfru, 
så fäller hon Lijdhen för honom, 

40 
Melte det Torkel! Truneson, 

det giorde honom i hiertat wee, 
icke woro dee brefuen så illa skrefne. 

at dee måtte dem ju see, 

41 
Tijg nu du Torckill Truneson 

du tagh din ordh till wahra, 
Offta hafuer din fader, 

want Oppå min skada 
Så fäller hon lijdhen för honom 

42 
	

139 
Suarade Torckill Truneson 

när han dee ordh månde höra 
huadh månde iagh det wålla, 

det min fader illa månde göra, 
så fäller, hon lijden för honom 
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43 
Sju Tunnor af det huijta Silf, 

så skatta din fader från migh, 
Otto Tunnor af det rödha gulldh 

will Jagh icke hafua för tigh, 

44 
Höre tu Torckill Truneson, 

hafuer tu detta förra hördt 
Alt skulle Grijsen gälla, 

det gamble suinen hafua giordt, 

45 
Toghe dee Torckell Truneson, 

satte honom i tornet in, 
Så gofuo the honom dricka watn 

Alt [för] thet klara wijn 
så fäller hon lijden för honom, 

46 
Her Eszbiörn och dee danske hofmån, 

skulle till Dannemarck fahra, 
140 	föruthan Torckill Truneson, 

han Skulle i tornet wara, 
Så fäller hon lijdhen för honom, 

47 
Suarade Her Eszbiörn snare, 

war klädd i skarlakan rödh, 
wij skohle hafua Torckill till Dannemarck medh osz, 

eller wij welle medh honom döö, 
Så fäller hon lijdhen för honom, 
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48 

Suarade Torckill Truneson, 
alt både medh Sorgh och quijda 

lijthen macht hafua wij der till, 
wj kunna medh konungen Strida 

Så fäller hon lijdhen för honom, 

49 
Far nu wäll her Eszbiörn Snare, 

och kåre Stallbrodher min, 
Godh natt sägh Stolten Adelin 

hän är Allerkerasten Min, 
så fäller hon lijdhen för honom, 

50 
Det war Torckill Truneson, 

han talade till Suennen Sin 
See i Stolten Adelin, 

i Seyie [ey] af Sorgen Min 
så fäller hon lijdhen för honom 

51 
Finden i Stålten Adeln 

i Seyie ey af min wånda 
J Seyie Jagh tienar i konungensz gårdh 

för gull och godhe lande, 
så fäller hon Lijdhen för honom 

52 
Togo dee Torckell Truneson, 

och vinna honom i Tornet nedh, 
Alla då stodo de danske hofmän 

dee gofuo sigh illa der wedh, 

1  öfver raden. 

141 
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53 
Alla då gingo dee danske hofmän, 

Så sorgeligh neder till Strandh, 
Bortto war Torkell Truneson, 

han war derasz höfuitzman, 
så fäller hon Lijdhen för honom 

54 
Bundo dee derasz Silkesz Segel!, 

så högdt i förgyllande Råå, 
Så seglade dee till Dannemarck. 

142 	 i fulle Månader tuå 
Så fäller hon lijden för honom 

55 
The kasta derasz Ankar, 

oppå den huijta sandh, 
det war Eszbiörn Snare 

han sprangh först på landh, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

56 
Det war Stollten Adelin, 

hon reedh vth medh den Strandh, 
Mötte henne her Eszbiörn snare 

vppå den huijte Sandh, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

57 
War wällkommen her Eszbiörn Snare 

och käre wännen Min 
huar är Torckill Truneson 

käre Stallbroder din 
Så fäller hon lijdhen för honom 

Hdskr. henne. 
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58 

Torkill tienar i konungensz gård 
för guldh peningar och kläder, 

han baadh migh seyia godh natt 
i Ära hansz hiertelig kiera 

Så fäller hon lijden för honom' 

59 
Han badh eder icke quijda, 

j skohle wara i hiertat froo, 
han will innan dagh och åhr 

Medh eder både bygga och boo, 
så fäller hon lijdhen för honom 

60 • 
Thet suarade Stollten Adelin, 

så fager månde hon wara, 
det bättre mig fader i himmelrijk, 

Jagh seer honom aldrigh mehra 
Så fäller hon lijdhen för honom, 

61 
Thet war Stolten Adelin, 

hon wredh sina händer af nödh, 
Gifue det Gudh fader i himelrijk 

at Jagh i werlden woro dödh 
så fäller hon lijdhen för honom, 

62 
Thet Suarade då den lille små dräng 

war klädd i k[i]orell rödh, 
Torckill han Sitter i Jszlandh 

J tornet måste han döö 
Så fäller hon lijdhen för honom 

1  Hdskr. henne. 

143 
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144 	 63 
Torckill i han Sitter i Jszlandh, 

Alt Jnnan så hårde bommar, 
han baadh eder för den öfuerste Gudh, 

J skulle honom ey glömma, 

64 
Är nu Torckill vthj Jszlandh 

alt uthj tornet satt, 
då will Jagh för sanning seyia, 

At migh niuther han det åth, 
så fäller hon lijdhen för honom 

65 
Thet war icke mehr der efter, 

Ähn Månader tuå, 
det war sigh her Jönson, 

han war både lustigh och glad 
så fäller hon lijdhen för honom 

66 
Thet war sigh her Jönson 

han beder Sahla sin häst 
och wij welle Rijda osz op i landh 

her Lage welle wj gästa 
Så fäller hon lijden för honom 

145 
	 67 

Jagh will rijda migh vp i landh, 
her Laghe will Jagh gästa, 

han hafuer så wän en dotter, 
och henne då will Jagh fästa 

Så fäller hon lijdhen för honom 

1  Kustod Torkill. 
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68 

Det war sigh her Jönson, 
han kommer rijdande i gårdh 

Vthe Står Her Lage, 
han war wäll sueptt 1  i Måhl 

så fäller hon lijdhen för honom 

69 
Här Stå i her Laghe, 

i Åre wäll suept uthj skinn, 
J gefuen Migh Stoltz Adelin 

käre dotteren din, 
så fäller hon lijdhen för honom, 

70 
Thet war Her Lage, 

Sueper han sigh i skinn 
så går han vthj höge låfft 

för käre dotter sin, 
så fäller hon lijden för honom 

71 
Hell sitter i Stollten Adelin, 

och kära dotteren min, 
digh bjuder sigh Her Jönson, 

och honom will Jag tigh gifua, 
så fäller hon lijdhen för honom 

72 
Thet Suarade Elin Tärna, 

och Adelin sat och tijgde, 
J gefuen den Jungfrun ingen annan man 

..khn hon will sielfuer hafua, 
så fäller hon Lijdhen för honom 

1  Ändradt fån suepn. 

146 
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73 
Tijgh Stilla Elina Tärna, 

du tala rätt aldrigh ett ordh, 
fullwäll gifuer Jagh min dotter bortt 

så litet rädesz iagh för tig 
Så fäller hon lij.dhen för honom. 

74 
Full Jlla gjorde Her Laghe, 

full illa giorde han då 
gaf han bortt Stolten Adelin 

föruthan hennesz egit ja, 
Så fäller hon Lijdhen för honom 

147 	 75 
Dricka dee der Fästeööl, 

vthj den samma dagh, 
och brölloppet för Månadesz dagh 

de Redde det alt så brått 

76 
Thet war Her Lage 

han begyhte sin dotter, at lära 
först du kommer i her Stigh hansonsz gårdh, 

tu täncker på dygdh och ähra 
så fäller hon lijden för honom 

77 
War du digh godh hustru, 

alt öfuer det breda bordh, 
Älska du wall den fattiga, 

så wijdha förer han dit ordh 
Så fäller hon lijden för honom, 
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78 

Står du dig så Sorgfuldh, 
och tårar falla dig på kinn, 

gack du digh så gladeligh 
för din käre huszbonde inn 

så fäller hon lijdhen f6 honom , 

79 
	 148 

Står du digh Så Sorgefulldli, 
du gitter ey tala ett ordh, 

lät honom aldrigh annat Märkia, 
ähn tu will wara honom huldh, 

så fäller hon lijdhen för honom 

80 
Det war Stollten Adelin, 

hon wredh sin huijta handh 
gifue det Gudh Fader i himmelrijk 

att Jag honom alldrigh får 
så fäller hon lijdhen för honom 

81 
Redde dee till Bröllop, 

i fulla daga Ny, 
Alt greet stolten Adelin 

hon Sörgde Alla dee 
så fäller hon lijdhen för honom 

892 
Bruden sitter på Brudebänck, 

medh Silke flått håår, 
kronan af det rödhe gulldh; 

Inin fäller så Mången tåår 
Så: fäller hon lijdhen för honom 
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149 	 83 
Cronan vthaf det rödhe 

hon fåller så Månge tårar, 
hennesz fader går på golfuet, 

han gifuer henne orden så snede, 
så fäller hon lijdhen för honom 

84 
Gudh nåde digh Arma pijga, 

du kan tigh icke Stilla, 
lät det ingen på tigh see, 

At tu låter så illa; 
så fäller hon lijden för honom 

85 
Så fölgde 1  de Bruden, 

till brudesäng, 
Stoltsz Adelin och hennesz tienstemö 

the gjorde ett tahl så långt, 
så fäller hon lijdhen för honom 

86 
Så fölgde dee vnge bruden, 

alt i det Brudehuus, 
henne fölgde Daner konungen 

och Riddare bar för henne blusz 
så fäller hon lijden för honom 

150 	 87 
Hör tu Elina Tienstamöö, 

willt tu wara brudh för migh 
wiste tu icke af min sorgh, . 

fullnödigt bodo iagh tigh 

1  Hdskr. folgde, 
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88 

Det suarade hennesz tienstemöö, 
och henne Rann tårar på kinn 

nödigt Jagh det giorde, 
wiste Jagh icke af Sorgen din 

Så fäller hon lijdhen för honom 

89 
Sent om en Affton, 

då skiffte dee det så, 
Elina gick till Brudhasängh, 

Stoltz Adelin gick i frå, 
så fäller hon lijdhen för honom, 

90 
Elin gick till brudesängh, 

Stolts Adelin gick ther i frå, 
hon suepte sigh i Een kappa blå, 

och wedh deras fötter lågh, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

91 
	

151 
Sette dee den vnge brudh, 

vthj den brudesängh, 
det war Stigh her Jönson 

han dualde icke heller länge, 
så fäller hon lijdhen för honom 

92 
Thet war Stigh Her Jönson, 

han klappade henne på huijta kind 
i skohlen icke Sörga, 

hiertansz Aldrakieraste Min . 
Så fäller hon lijdhen för honom 
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93 
Thet hafuer want migh så offta sagt, 

At i war icke möö 
Nu will Jagh eder orsak giöra 

det iagh skall för eder döö 
Så fäller hon lijdhen för honom 

94 
Thet Suarade Elin hennesz tienstemö 

och Suarade hon då så, 
den är icke i all werlden till, 

der blifuer ey lugit oppå 
Så fäller hon lijdhen för honom 

152 	 95 
Arligh 1  om den Mårgon, 

då skiffte dee der så, 
Adelin gick till Brudesängh 

och Elin der i från 
så fäller hon lijdhen för honom 

96 
Arle om den mårgon, 

der dagen giordesz Liuus, 
det war daner konungh 

han går till Brudehuus 
så fäller hon lijdhen för honom 

97 
Jag gifuer digh det hilijta silf, 

vppå tin huijta handh, 
thet queder Stijgh her Jönson 

Om filer är miszfeel iblandh, 
så fäller hon lijden för honom 

1  Kustod Arle. 
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98 

Hafua i sielf det huijta silf, 
, och så det Rödha guldh, 

i getfuen 1  mig Stollten Adelin 
hon war så wänn en möö, 

så fäller hon lijdhen för honom 

99 
Är det sandt du säger för migh 

det Stolt Adelin war möö, 
icke skall Torckell Truneson 

i Ålir på Jszlandh döö 
så fäller [hon] lijdhen för honom 

100 
Det war daner konung, 

han ropar på ridder sine, 
i skulle fara till Jszlandh, 

och hempta Torkell hem, 
så fäller hon lijdhen för honom 

101 
Det war icke längre, 

ähn som månader fem, 
då korn Torkell Truneson 

Af iszlandh hem igen, 
så fäller hon lijdhen för honom 

102 
Det war Torkill Truneson 

han månde i landet fara, 
han foor till det samma landh 

han wiste Stolts Adelin wara 
Så fäller hon lijdhen för honom 

1  Hdskr. gifuen. 

153 
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154 	 103 
Meszan hon war siungen, 

och folcket dee foro hemm, 
Torckill och Stolts Adelin, 

dee gjorde derasz taal så långt, 
Så fäller hon lijdhen för honom, 

104 
Hör du Stollten Adelin, 

och aldrakieraste min, 
huadh war det din fadersz uillie 

eller war det uillian din, 
så fäller hon lijdhen för honom 

105 
Hör du Torckell Truneson, 

och allerkiereste min, 
det war alt min fadersz rådh, 

och alldrigh willian min, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

106 
Hör du Stolten Adelin, 

och Aldrakieraste min, 
Jagh will slå her Stijg Jönson ihiel 

och rymma medh digh af landh, 
så fäller hon lijden för honom 

155 	 107 
Hör i Torkell Truneson, 

det är icke ähn medh min uillie, 
den samme Gudh osz sammankom, 

han kan osz bättre Åthskillia 
Så fäller hon lijden för honom 
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108 

Höre i Torekell Truneson, 
J rijdhen vp under öö, 

i fäste eder Her Pedersz dotter 
hon är så wänn en möö 

så fäller hon lijdhen för honom 

109 
Det war Torkell Truneson 

han kommer rijdande i gårdh 
vthe Stodh her Peder, 

han war wäll suept i måhl, 
så fäller hon lijdhen för honom 

110 
Hell Stånde i herr Peder 

kiere Stallbroder min, 
i gefuen migh Stollten Mettelille, 

aldrakiereste dotter din 
så fäller hon lijdhen för honom.  

111 	 156 
Höre i Torkell Truneson, 

i Stigen af eder häst, 
Jagh rådher medh hennesz moder 

hon weet migh rå dhen bäst, 
så fäller hon lijdhen för honom, 

112 
Det war Her Peder, 

suepte han sigh i skinn, 
så går han i höga låfft 

Till k: dotteren sin, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

10 
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113 
Wäll är tigh min k: dotter, 

wäll att du måtte lefua, 
digh biudesz Torkell Truneson, 

och honom will Jagh tigh gefua, 
så fäller hon lijdhen för honom, 

114 
Torckell hafuer Stoltz adelin kär 

för alla dee i werlden äre till 
hade han kunnat Stoltz Adelin fått 

han hade icke lärdt bedit om migh 
så fäller hon lijdhen för honom 

157 	 115 
Ståltz Adelin unner Stig Her Jönson godt 

den Stundh att dee må lefua 
du skalt hafua Torkel! Truneson, 

och honom will Jag digh gefua, 
så fäller hon lijdhen för honom, 

116 
Det war lust i Frustugun, 

at lyda der vppå, 
Torckell och Stoltz Mettellille 

dee gifua huar annan derasz troo 
Så fäller hon lijdhen för honom 

117 
Det war Torkil], i Truneson, 

han beder Sadla sin häst, 
Jagh will niigh i affton, 

blifua min k: Modersz gäst, 
så fäller hon lijdhen för honom 

Mellan war och Torkill har hdskr. två punkter. 
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118 

Det war Torckill Truneson 
han kom der ridandesz i gårdh, 

uthe Stodh hansz käre Moder 
hon war wäll Suept i Mårdh, 

så fäller hon lijdhen för honom 

119 
War wälkommen Torckill Truneson, 

käre Sonen min, 	 158 
Tala du icke medh Stoltz Adelin, 

käre Fästemöö din 
Så fäller hon lijdhen för honom 

120 
Jagh Talte medh Stålts Adelin, 

Min keraste vp under Öö, 
Jagh hafuer fäst Stoltz Mettelilla 

hon är så wänn Een möö, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

121 
Schrif du ditt Bröllop, 

både medh fruer och möör, 
och rijdh sielf till Stolten Adelin, 

din kieraste under Öö, 
så fäller hon lijdhen för honom, 

122 
Det war Torkill Truneson, 

han Sadlade sin häst, 
Jagh will rijda migh vp i landh, 

Stoltz Adelin will Jagh gästa 
så fäller, hon lijdhen för honom 
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123 
Det war Torkill Trtineson 

159 	 han kom der rijdandesz på gårdh, 
uthe Står Stollten Adelin, 

hon war wäll suept i Mårdh, . 
så fäller hon lijden för honom 

124 
Det war Torkill Truneson, 

klappar hennesz huitha kindh, 
welle i låna migh huus i natt 

hiertansz aldrakeraste min, 
Så fäller hon lijdhen för honom, 

125 
Höre i Torkel! Truneson, 

I Stigen af eder häst, 
i wetten i äre här hemma 

i Åre ingen fremmande gäst, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

126 
Det war Torkill Truneson 

han klappar henne wedh huijta kindh 
will tu stollten Adelin 

kläda bruden min, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

127 
Lenge Stodh Stollten Adelin 

hon torde honom intet suara 
160 	förr Stig H. Jönson gaf sitt Jaord ther till 

hon skulle medh honom fahra, 
så fäller hon lijdhen för honom 
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128 
Hon skar nedh det Silcke, 

och så det rödhe guldh wäfuet 
Jngen Frw till Bröllopet kom 

gaf Bruden så rijker gåfua, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

129 
Jngen Frw till Bröllopet kom 

gaf Brudhen så rijk een gåfua, 
föruthan Stoltz Adelin, 

gaf henne den hon sielf lyste hafua, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

130 
Det war Stolten Adelin 

hon rijdher brudhen emot, 
det war det Suartta Silcke, 

Stodh hästen neder på foot 
så fäller hon lijdhen för honom 

131 
Dee redho igenom dee Wallar 

igenom dee rosende skoghar, 	 161 
aldrigh kom Torkilsz huijta handh 

af Stoltz adelinsz Sadelbogha, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

132 
Höre i Torkill Truneson, 

i rijden migh icke så när 
det kan fruur och Jungfrur merka, 

i hafua migh i hiertat kär, 
Så fäller hon lijdhen för honom 
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133 
Merka det fruer och Jungfrur, 

och möör och höfuiske quinnor, 
Alt ästu min Aldrakieraste, 

och nu i detta sinne, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

134 
Förde dee den unga Brudh, 

uthj den Bröllopsgårdh, 
det war icke det rödha guldh, 

alt för det läger ospardt, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

135 
Satte dee den unge Brudh, 

Opå den Brudebänck, 
162 	före gick Redder och suenner, 

dee buro för henne skänck, 
så fäller hon lijdhen för honom, 

136 
Skienkte dee den brune miödh 

alt medh den gode silfskåål, 
det leedh fast åth affton, 

dee skulle till sengen gåå, 
så fäller hon lijdhen för honom 

137 
Ledde dee den unge Brudh, 

alt till den brudesängh, 
Torkill och Stolten Adelin, 

dee giorde derasz taal så långt, 
Så fäller hon lijdhen för honom, 



157 
	 SAMUEL ÄLFS VISBOK. 	 279 

138 
Hör du Stollten Adelin, 

du Säger migh under öö, 
huadh sade Stigh Her Jönson, 

at du wast icke möö, 
så fäller hon lijdhen för honom 

139 
Jagh Tackar Elina Tienstemöö 

at hon war brudh för migh, 
först frijade hon ähran min, 

och lifuet så för tigh, 
så fäller hon lijdhen för honom 

140 
Melte det Torkel! Truneson, 

hemelig ene wedh sigh, 
J affton skall Jagh mig vachta 

för slijk en quinnestrijdh, 
så fäller hon lijdhen för honom 

141 
Det war Stollten adeln 

hon klappar honom vedh huita kind 
huru togo i det otideligh ordh, 

hiertansz aldrakieraste min 
så fäller hon lijdhen för honom 

142 
Du skynda digh Torckill Truneson 

och skynda digh nu från migh, 
Bruden sitter i Brudesängh, 

längtar effter tigh, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

163 
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14.3 
J Sitten så länge och tala med mig 

164 	 det blifuer ähn hälftena uärre, 
i Må otack af eder brudh, 

och Jagh uthaf min herre, 
så fäller hon lijdhen för honom 

144 
Så hielpe migh Gudh frå öfuan, 

och så den rene Jungfru, 
Jagh wille myckit heller med eder tala 

ähn Såfua hoos min brudh, 
så fäller hon lijdhen för honom 

145 
Så hielpe migh Gudh af himelrijk 

alt både af sorgh och harm, 
migh lyster myckit heller att tala 

ähn såfua på min unge brudz arm. 
så fäller hon lijdhen 

146 
Torkill han gånger till sänge, 

han suckar i så Såre, 
Stoltz Adelin står wedh sängen, 

hon fäller så mången tåår, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

147 
Hon Bredher öfuer det silke 

165 	 och så det Silkepell, 
det huar man må wetta 

hon lågo der heller sielf, 
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148 
Det war Stollten Adelin 

hon skiuther den sparlakan samman, 
hon togh den Sorg näst Vtat lågh 

och giorde der af ett gamman 
så fäller hon lijdhen för honom 

149 
Det war stolten Adelin, 

hon lyckte den brudehuus dörr brått, 
Torckill och edersz unga brudh, 

Christ gifue eder båda godh natt, 
så fäller hon lijdhen för honom, 

150 
Fyretio weckur der effter, 

det war alt om en höst, 
Frw Mettellille går till buren, 

hon födde en Son så tröst 
Så fäller hon lijdhen för honom 

151 
Fru Mettelille går till buren 

hon födde en Son så froo, 
det will Jagh för saning seyia, 	 166 

att hon i Barnsängh doog, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

152 
Lade dee Stolts fru Mettelille, 

uthj den suarta Jordh, 
det war Torkill Truneson 

han sender Stoltz adelin budh, 
så fäller hon lijden för honom 
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153 
Det war Stolten Adelin 

och breder hon sina bänkiar, 
den milde Gudh fader i himelrijk, 

han gifue migh det iagh tenker 
så fäller hon lijdhen för honom 

154 
Den milde Gudh fadher i himelrik 

gifue mig det Jagh tencker, 
lät migh innan dagh och Åhr 

wara så rijker Een Ånckia, 
så fäller hon lijdhen för honom 

155 
Det war och icke mehr, 

167 
	 ähn effter Månader tuå, 

det war Stigh Her Jönson, 
han ladesz i Starka hälsoot, 

så fäller hon lijdhen för honom 

156 
Det war Stigh her Jönson, 

han ladhesz i långan tråå, 
det war Stollten Adelin 

hon går honom till och frå, 
så fäller hon lijdhen för honom, 

157 
Melte det Stigh Her Jönson, 

uthaf så myckin harm, 
Gudh nåde tigh Stolten Adelin, 

wij hafua icke tillsamman ett barn, 
så fäller hon lijdhen för honom, 
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158 

Suarade det Stollten Adelin, 
hon bleknar under sin kindh, 

desz Rijkare är 1  eder fränder 
och Större är skadan min, 

så fäller hon lijdhen för honom, 

159 
Det war Stigh her Jönson, 

han wender till wäggen i duala, 	 168 
det will Jagh för sanningh seyia 

han dödde alt wedh det tale 
så fäller hon lijdhen för honom, 

160 
Lade dee Stigh her Jönson, 

uthj den suarta Mull, 
det war Stolten Adelin, 

hon sender Torckill ordh 
Så fäller hon lijdhen för honom, 

161 
Det war Torkil' Truneson, 

han slår det Taflebordh samman, 
beder Gudh för Stigh her Jönsonz siel 

der öfuer så war hansz gamman, 
Så fäller hon lijdhen för honom, 

162 
Det war Torkell Truneson 

han beder sadla sin häst, 
Jagh will rijdha migh vp i landh, 

her Laghe will Jag gästa, 
så fäller hon lijdhen för honom 

1  Hdskr. har härefter ett felskrifvet skadan (jfr följande rad), 
som genom prickar öfver och under markeras böra utgå. 
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163 
Jagh will rijdha migh vp i landh, 

169 	 her lage will Jagh gästa, 
han hafuer så rijk en dotter, 

och henne will Jagh Fästa', 
så fäller hon lijdhen för honom 

164 
Det war Torkel! Truneson, 

han korn der rijdhande i gårdh, 
uthe war her lage, 

han war uell suept i Mårdh 
så fäller hon lijdhen för honom, 

165 
Här Står i her Lage, 

i Are well Suept i skinn, 
J gifuen migh Stolts Adelin, 

käre dotteren din, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

166 
Wäll är digh min kiära dotter, 

och weil at du måtte lefua 
digh biudesz Torkel! Truneson 

och honom will Jagh tigh gifua 
så fäller hon lijdhen för honom, 

167 
Det suarar Stolten Adelin, 

och på sin fader sågh, 
170 	Alt är den samma suenn 

J suore Jagh aldrigh skulle få 
så fäller hon lijdhen för honom 	• 

så fäller hon lijdhen 

1  Ändradt från giästa. 
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168 

Drucko dee det fästeöhl 
alt i den samma stundh, 

Brölloppet stodh för Månadtzdagh, 
dee' redde det så brått, 

så fäller hon lijdhen för honom, 

169 
Redde dee till det bröllop, 

i fulle Månader fäm, 
Stoltz Adelin och Torkell Truneson 

de gladdesz i alla dem, 
så fäller hon lijdhen för honom, 

170 
Förde dee den vnge Brudh, 

uthj den Bröllopsgårdh, 
det war icke det rödha guldh, 

alt för det läger ospardt, 
så fäller hon lijdhen för honom, 

171 
Satte dee Stolts Adelin, 

uthj den brudhebänck,1  
före går Ridder och Suenner 

the buro för henne 2  skänck, 	 171 
Så fäller hon lijdhen för honom 

172 
Schänkte dee den brune Miödh, 

och så det klara wijn, 
All den långe sommardagh, 

alt för Bröllopsfolcket inn 
så fäller hon lijdhen för honom, 

'1 stället för -bänck har ursprungligen skrifvits -sängh, hvars stryk-
ning anges genom prickar öfwer och under, hvarefter -bänck tillagts. 

2  Hdskr. honom. 
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173 
Sent om den affton, 

der mörkredt kom vppå 
det war stollten Adelin, 

hon skulle till sängen gåå, 
så fäller hon lijdhen för honom 

174 
Fölgde 1  dee den unge brudh, 

alt till det brudehuus, 
före går redder och suenner 

de buro för henne blusz, etc. 

175 
Ledde dee den unga Brudh, 

alt till den brudesängh, 
det war Torkill Truneson, 

han förmåtte icke bijdha länge etc. 

176 
Nu hafuer Stålten Adelin, 

förwunnit både Ångest och harm 
hon Såfuer nu så gladeligh, 

172 	 alt på Torckill Trunesz arm, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

177 
Nu hafuer Stolten Adelin, 

förwunnit bådhe Ångest och quijdha, 
hon Såfuer nu så gladeligh, 

alt wedh Torkilsz Sijdha, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

1  Hdskr. Folgde. 
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178 

Det war icke långt der effter, 
och Månader mehra Ähn Een, 

då gaf Torckill Truneson, 
Elina så rijker en Suenn 

så fäller hon lijdhen för honom 

179 
Så gaf Torkell Truneson, 

Elina så Rijker en suenn, 
det war myckit bättre, 

ähn trytusende Marck, 
Så fäller hon lijdhen för honom 

FINIS 

Alla wijsor hafua Een Ande, 
Men ,om denna begyntte Jagh tuifla, 
at hon någon tijdh skulle lycktasz ' 

1  Af ursprungliga handen; härefter har senare i två. repriser tillagts 
af tvänne händer (af hvilka den första möjligen är hand 4 här nedan, 
jfr inledningen): 

Alla Ting hawer enda men korwen hawer Twa enda, 
ogh när han Skärsz i tu hafuer han fyra. 
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50. 

173 	 1 
Medh sorgh och myckin möda, 

mit hierta thet är klämpt, 
then ther skall pinasz till döden, 

och ligger i Järnen bespänt, 
Ach måtte Jagh så tijden förbijda 

hans dagar skulle Ända få, 
Att han ey länger skulle lijdha, 

then quijda som honom Månde förestå 

2 	• 
Alt thet han monde påtänkia, 

thet war then hårda dödh, 
hansz arma lif månde föruäntta, 

han skulle af thenna öö, 
sådan 1  är och Min pino, 

huru Jagh then lönligh bär, 
för en så höfuisk en piga 

Jagh håller i mit hierta så kär 

3 
Rijdher Jagh eller gånger 

eller huadh min Jdh är, 
Suåra iagh efter henne länehtar 

för henne iagh Sorger bär, 
o måtte 2  Jagh hoos henne såfua 

och drifua rätt Älskogzspehl 
Jagh wäntar ej någon gledie mer 

174 	 Then Stundh Jag är i lifuet till, 

1  Hdskr. sådan. 
2  Hdskr. °måtte. 
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4 

Jagh är för hennesz skull tuingat, 
Jagh kan icke gledie fåå, 

så suåra är Jagh betungat, 
i thenna här stora åtråå, 

at wij ey näpligh kunna tala, 
när wj tillsammansz äre glade, 

så ligger mitt hierta i duale 
af thet quai Jagh för henne alltidh bär, 

5 
Rijkedommar eller dyrbare Stenar, 

Jagh lijthet achtar oppå, 
ey heller thet gullet rödha, 

thet Jagh altsamman försmår, 
ther till både wånner och fränder, 

Vndantagandesz then lilliequist, 
så månge som Jagh rätt känner af wänner, 

af hugh och sinn föruist, 

6 
Jagh weet icke flere min like, 

som älskogzpino bär, 
föruthan florensz then Rijke 

som hade Blanszefloor kiär 
han myckit för henne månde lijdha, 	 175 

i thenne här werldsens nödh, 
både ångest Sorgh och quijda, 

alldehles för ähn han blef dödh, 

7. 
Nu är thet icke flere, 

blandh werldsensz wenner tell, 
föruthan then Rosenblomma, 

then bär både Ähre och pris, 

11 
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kunne wij Samman, på Jordene komma 
osz till fromma, 

Gudh unne osz paradijs 

8. 
Saligheet frögdh och gledie, 

af Gudh fader och hansz enda Son, 
Önsker Jagh nu osz bådhe, 

herre Gudh hör min bön, 
att wij måtte Samman blifua 

Vthj rätt kerlek och tucht 
och alla synder fördrifua, 

FINIS 

51. 

176 
	 1 

Winter och frost thet kommer med ijs, 
et horror hiemalis 1, 

Sommar och blomster thet kommer med prijs 
et decor estivalis2, 

thet gledier sigh alt moot sommarensz tidh, 
est Status in decore, 3  

föruthan then ene migh giörsz oblidh 
Pre nimio 4  dolore 

1  Hdskr. hie Malis. 
2  Hdskr. estinaris. 
3  Hdskr. ducora. 

Hdskr. Prenimio. 
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2 

Nu är kommin then lustige tijdh 
quo herbe floreanturl, 

Marcken blomstrasz och solen giörsz blidh 
et s5H-v floreantur2, 

thet gläder både foglar och diur, 
Jam vario decore3, 

ther till både möör och höfuiske Jungfrur, 
Nos et earum 4  amore 

3 
Jagh hafuer fåt så lönligh sorgh, 

quem Nolo prolongatum3, 
och henne fick iagh i skogen i går, 

Dum ivi 6  spaciatum, 
thet är ingen mestare i werden till 

qui curam Medicabit 
föruthan then ena om hon will, 

Hee Sola me Sanabit 7, 

4 
Min kierast hon boor på et så högdt bärgh, 

qui culmen 8  habet litis 
och [till] thet berget ther ligger een broo, 

De gemmis 9  et Margaritis, 

1  Hdskr. floriantor. 
2  Hdskr. floriantur. 
3  Hdskr. decor. 
4  Hdskr. care. 
6  Hdskr. prolungatum. 
6  Hdskr. ifyis. 

Hdskr. Rec Solame Sonabit. 
8  Hdskr. kullman. 
9  Hdskr. gimmis. 
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Jag stod migh vp iagh gick ther inn, 
Progrediens 1  ad illam, 

hon togh migh så liufligt i fampnen sin 
pie Palpavi 2  Maxillam 3  

FINIS 

kir ähnnu intet ände, 

5 
J waren wällkommin kere herren min, 

Spes Me w Sanitatis, 
J skolen dricka thet goda wijn, 

De cornibus auratis, 
hon lade migh uthj en Silkesz Sängh, 

Carbunculis opressum 4, 
ther Sof Jagh så lustigt på hennesz arm, 

Diei ad ingressum, 

Ammen 

i Hdskr. Pre grediens. 
2  Hdskr. Palpam. 
3  Hdskr. Maximam, 
4  Hdskr. opiestum. 
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52. 

Een Ny wisa. 	 178 

1 
0 högste Gudh och herre boldh. 

till tigh iagh min sak steller, 
iagh weet-  tu haffuer altingh i våld, 

huart we[r]dhen wijker eller uender, 
Säter iagh all min lijt till tigh, 

iag wet at tu kan hielpa migh, 
min klädhie måndhe tu wara, 

 
J werdin hafuer iagh ingen tröst, 

thet westu herre gudh alMna, 
Stoor Sorgh liger vthj mit bröst. 

klaffu[e]ra giöra migh till menna, 
men gudh ähr migh en faster borg, 

ymka migh doch öfuer min sorg, 
Och giör dher på en godh ändha, 

 
Nu måste iagh skiliasz från tigh o uerdh. 

på tigh iagh migh ey mer förlåter, 
aldrigh hafuer tu varit migh kiär, 

migh hafuer tu kornet till at gråta, 
Stor Sorgh och harm har tu mig giort 

thet har iagh offta med ånger sport 
Gudh tröste migh Elendhe, 
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179 	 4, 
Men herre Gudh iagh prisar tigh. 

Som migh en wen doch har giffuet, 
medh tina nådhe styrk dher till mijgh 

at iagh wedh stadigt sinne kan blifa 
Huadh klafra the haffua sagt, 

ther på will iag ej gifa acht 
iagh weet well klaferensz lister, 

 
Deet måste wara een ynkelig lååt, 

Och en stor Vtansz wåndha, 
ingen kierlek ähr ytan klaferensz haat, 

ty måste iagh stort förtreet vt stånda, 
men ther wedh tröster iagh mig mer, 

huad gudh förseer thet viserlig skier, 
Eenn doch dhet dröiesz Länghe, 	. 

 
0 klaffuere ueste tu theta 

huadh uij huar andra hafa låffuat, 
dhet giorde tigh we vthi thit Vta, 

Som thet voro spent i klåfa, 
itt stort förbundh hafa vij giort. 

aldhrigh skall iagh ryga min ordh, 
iagh låter den högsta gudh rådha, 

180 	 7. 
Om dhet en skulle hendha Så, 

at uij skule från uar anan skiliaz, 
doch kan dhet ingen emot gudh stå, 

altingh skier effter hansi willia, 
iagh ueet thet väll tu äst migh kiär, 

ehuar iagh ähr fler eller när, 
kan iagh tigh aldhrig förglömal, 

1  Hdskr. för glöma. 

172 
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Jagh bedher en min Vtansz ween, 
tu uest jag tig mycket godt unner, 

beuisz migh tin troohet i gen, 
och troo ey klafuerensz tunger, 

tu ueet uell huadh iagh lidit haar, 
och lick uell stadigh blifer quar, 

I troheet som tu hafuer förnumitl, 

 
Min wisa iagh nu ändha will. 

hoon ähr giort en godh ven till ära, 
mit VLa frögdar intet speell. 

ingen lust will iag meer begära. 
för än gudh gifuer migh dhen wen, 

Som iagh bidher effter allen, 
Gudh Låte den ween bekoma, 

Finis 

53. 
1. 	 184 

Ach Martz Tu alla Krigzmiinsz Gudh. 
huij har tu migh så höögt bedröffuat, 
min endheste ween emot Veneris3  budh, 
haffuer tu iffrån migh bort röffuat, 
i tin tienest honom tagit aan, 
warföre han hemma ey bliffua kan, 
Och med.h migh kiärlek öffua, 

Hdskr. för numit. 
Hdskr. Krigzmansz. 

3  Hdskr. Venires. 
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Jagh armma Möö och Iungffru klleen 
ähr kommen i högsta wåndha 
att iagh altidh skall såffua allen 
Stoor sörgh är migh komen till handa 
iagh wiszerligh döör aff thena här Nöödh 
Elendigast ähr iagh på thenna öö. 
Om een min brist ey Låter sigh wendha, 

 
Ach dagelig iagh i allan Stundh 
wardher Margffalleligh Plågatt 
När iagh tenker aff hiertans grundh. 
huru iagh måthe honom 1  fåå ägha 
Timma och tidh i hiertat mijtt 
wardher hansz gestalt inympat wijst. 
Mit bröst ähr vp tent aff een letgha,2  

185 
	 4 

Hwadh hielper migh nu thetta meer, 
at iagh tig Så widha insluter 
iagh dhes intet Recompenser 
Som i mitt hierta ingiuter 
ach huilken Sorgh dhet wara måå, 
dhen man elskar. Och ey får medh wmgåå 
här ähr then som ten dom förskuter 

5. 
0 Vervs tu Gudina Stoor 
Cvpido medh glödhandhe pilar 
i andhra gudhar i högden boor 
församblar 3  edher hoos migh så widha 

1  Hdskr. henne. 
2  Hdskr. lagha. 

Hdskr. för samblar. 
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hörer till min klaga rnedh skall 
Som höresz öffner berg och dall 
i Skogar och marker willa 

 
Vee tigh Martz tu krigzmansz regentt 
Taghe tin macht snart en endha 
Vore tu dödh effter mit intent 
Snart måte Olykan sigh omwenda 
all mootgångh Martz tu richtar ann 
emoott Så mången braff madam. 
När tu en Suen i krighet monde senda 

 
Kommer Och faller öffuer migh 
i bergh 1  och höga dallar 
i andhra gudhar skyndher eder Snarligh 
att hielpa migh aff Veneris träffar 
Giörer migh från kierleken frij 
iagh haffuer ey lust at wandra i krigh 
Eller ther förnöta mina dagar. 

 
Adiu min kiära och endheste skaat 
adiu alla braffwa Munserer. 
iagh biudher edher een godh nat 
then högste gudh Recommenderat 
förtenk 2  migh ej i thenna stridh 
men ware migh gunstigh och blidh. 
dhena dicht iagh eder offererer, 

Finis. 
1  Hdskr. ibergh. 
1  Hdskr. för tenk. 

297 

186 
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54. 

187 	 1. 
Perlor Guldh Sölff vpffriskar. 
månget hierta medh glanz och dygd 
alt Så en hiertans kiära 
Som ähra kan bärra 
Redheligh giöör en man frögdh, 

 
Charitas Edhele Gudhinna 
huru ähr tina kraffter Stoor 
att du kiärleken till handha 
vth Sendhe doch behendt 
Enom Som thet ej Troor 

 
Een iungffru iagh aff titt Ståndh 
haffuer lagt på Sinn 
Som ähr i hiertat ingutin' 
inslutin inskutin 
ach Gudh wore hoon min 

 
Lönligh ähr migh slaget aff titt Suerdh 
Slagit och bringat Soot 
ther före iagh med lenchtan 
Och threnchtan nu wentar 
at tu migh giffuer boott. 



177 	 SAMUEL ÄLES VISBOK. 	 299 

5. 

Jngen Ten kiärlek iagh nu har 
läka kan och giffua trööst 
förwthan tu migh wennen 
alena iagh menar 
Medh tin liuffliga rööst 1, 

62. 

Een Skön Ny wijsza vnder then Melodie 	 189 
Daphnis gick för: 

.1 verse. 
Venus Then edla gudhinna 
venus hela werldzensz pracht 
Thet haar en skiön 2  he[r]derinna 
vtj kärleeks plåghan bracht 
Floris henne rätt at nemna 
Ty hon plägbar medh sin Stemma 
Sjunga vtj een grön daall 
Lyke szåm en nechtergal. 

.2. 
Lyka szåszom Solen glentzer 
när hon medh szit skeen vpgår 
Så giör floris2  medh szin krenszer 
på szit gylende gåla håår 

1  Som kustod: 6; ett blad fattas. 
2  Hdskr. skion. 

Hdskr. har parentes omkring namnet. 
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Mångha herdar henne achta 
Ja på henne altydh wachta 
åm the kunde laga szå 
at the hennes szamtaal få. 

.3. 
Coridon uppå szin pipa 
blåzer artight många dantz 
Menar %ris ther medh Suika 
bindar åffta många krantz 
Then han will Floris tillszända 
Menar henne ther medh hempta 
at hon håller honom kiär 
effter han szå vnger ähr 

[190] 	 .4. 
Myrtillo pläghar och Sjunga 
om Floris then edle Möö 
achtar ey sitt lYff thett vriga 
ytan will för henne döö. 
Säger sigh Lycksaligh wara 
åm han kunde utan fahra 
kyssa hennesz rödha mun 
then han elskatt i all stund 

.5. 
Mospos let sin fåår utdrifua 
huart the wille her eller ther 
kärleeks dight till at beskrifua 
war allenast hans begiär 
Bark och trää mondhe han skafwa 
Floris nampn till utj begrafua 
Ther han skreff Floris nampn 
Then han elskar i sin fampn 
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.6. 

Ty-trius then ingen trodde 
Skulle haffua sådant modh 
huilken vtj en lund boodde 
wydh en skiön och lustigh ' flodh 
Then och haffer lärdt at Siunga 
Pallas medh sin egen tunga 
funitt på et lustight sweek 
Ther medh han Floribus greep. 

7. 	 [191] 
TYtrius gick szigh till fromma 
genom en lundh Lustigh och grön 
Ther fru Venus plågher kåmma 
medh sin Sån fager och skiön 2  
Titrius medh tucht och ähra 
Månde aff them straxt begära 
at hon honom unna må 
åm han kundhe Flods få 1  

i Hdskr. möjligen lustugh. 
2  Hdskr. skion. 
8  Visan afbrytes här med siffran för nästa vers: 8. Senare har en 

betydligt yngre hand på den lediga återstoden af sidan påbörjat en ny visa, 
som dock redan i begynnelsen afbrytes: 

Tindaris i marcken gick att fånga, 
medh bösza, näåt och annat gewähr 
finner där Een 
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Ach hwadh qwidha och iemmer 	  40 
Ach mig som nu skall wandra, 	  38 
Aff nordanstran aff Swea landh,  	50 
Är nogor till att finna i kierleckz 	 1 
Ach wee och wee min iemmer stor 	  73 
Ach Mars tu krixmans gudh 	  184 

 
Betenck hwadh pyna iemmer och smärta  	9 

 
Christ giff migh at Utsiunga  	58 

 
Daphnis gieng för wenig tagen,  	15 
Daphnis gick för några dagar,  	8 
Du hiärtansz tröst och Lilia,  	22 
Dhet waar en gammall man 	  87 

 
Een stoer tortur een ädell Figur,  	26 
Een Jungfru haffiver mit Vta quelt . ..... , 	123 

 
Falsker herde är thet rät  	 5 
Frögda tig tu Christj brudh 	81 
Flavia flavia nun ist die stunde da  	84 

 
Gierna thet skeer fast man är wredh,  	35 



181 
	

203 

H. 
Hwy skulle iag icke klaga, 	  
Hwem hiälper mig beklaga, 	  
Herre Jesu Christ Gudh fader &c 	  
Herr Herreman fäste fru M ....... • 
Herre som äst begynnelszen 	  

1. 
Jagh weet een ört så dägelig och skiön, 	  
Jag hörde fogell necktergall, 
Jemmer stoor utj mig boor, 	  
Jag storlig bekymbrat är, 	  
Jagh stodh mig up een morgonstundh 	  
J himmelen i himmelen 	  
Jagh haffwer di•ömt een dröm om nat 	  
Jag weet wäll hwarest den Swenen är 	  

L. 

4 
19 
57 
96 

118 

30 
31 
48 
68 
70 
83 

101 
108 

25 
17 
75 

Löhnlig sorg och smärta, 
Laszt vnsz vnsM• tagh genieszen, 
Lärckians sång är icke longh 	 

 
Min hiärtans lilia är thet tin wilia,  	11 
Medh pylar skiecktor och brinnandhe låga,  	14 
Medhan iag bedröffwat leffwer  	46 
Modren sporde hoon sonen godh 	  110 
Medh sorg och mycken mödha 	  173 

 

Nat och dagh iag tenker vppå,  	28 

0. 
0 Herre frelsz mig och döm min sak  	82 
0 Högsta Gudh och herre boldh 	  178 

P. 

Perlor Guldh Silff vpffriskar   187 

1  Hskr. drom. 
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R 
Floppa Till Gudh min Siel med flijt, 	  181 

 
Swanen plägar siungha  	52 
Såszom effter watnet kalla  	85 
Swennen leeker skacktaffel 	  104 
Stoor ångest tå måste i  jag bärha 	  106 

 

Till tig aff hiärtansz grundhe  	82 
Thet worho een så stoor glädie  	95 
Thet boor een änekia i breden by 	  115 
Then winter nat bådhe kall och long 	  124 
Torkell han är then ypperste Swän 	  129 

W. 
Wo11 2  den welcher 3  seine tagh  	20 
Wäll then som widt aff höga klypper 	  23 
Woll dem der weit von hohen dingen 	  56 
Werck och stoor plåga brinner  	65 
Warer nu gladh mine fiender all  	78 
Widrich han ståår på Bårtingens borg  	88 
Winter och frost deet kommer medh ijsz 	  176 

V. 

Vnderlig ästu werldsens swik   102 
Venus then ädle gudinna 	  189 

1  Hdskr. tåmåste. 
2  Ändradt från WO? 
3  Hdskr. werleher. 



1. 

Skur lur lejas visa 	 39 

(Egenhänd., UB V 1, bl. 39-39 b.) 

1 
	

här boor een jungfru i vårt land, 
trim Tramelin, 

hvar nat vill hon såfva hoos man, 
skur lur leja. 

hvar nat vill hon såfva hoos man, 
trim Tramelin, 

och dansa mö om mårgonnen 
skur lur leja. 

3 
	

dhet ryckte gick så vida om land, 
trim Tramelin, 

dhet kom til kungens Son af Engelandh. 
Sku etc. 

4 
	

Du dreng du sala min rennare röö 
trim etc. 

iag vii bort och vitia een mö etc. 

5 	Du dreng du sala min Gångare grå etc. 
jag vill een Smålans mödom få etc. 

6 	När ungersven kom tu l borgare ledh, 
trim: 

dher stod dhen jungfru, och hon borde lee, 
1 
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När ungersven kom til borgar Pårt etc. 	7 
hon sade herrel vij riden i så fort etc. 

här 2  boor een jungfru bå fager3  [och] skiön, 	8 
trim. 

jag ventar hennes mödom tu l löön 

j följe mig up för höge loffts bro, 	 9 
trim tram etc. 

nembst sku i bli4  om min ära och tro. 

hon lade på sengen dhe lakanen blå 	 10 
dhe rame runer skref hon der på 

Ungersven satte sig i Sengen nidh. 
trim 

han sombna för än han lade sig. 

han såt een dag han såf uti två 
trim tramelin 

dhen tridie giorde han lijka så. 
Skur lur leja 

[39 b] 
	

Vaak up vack up ungersven fijn, 
trim tramelin 

du såfver ut båda ögonen din 
Skur lur leja 

1  Härefter i hdskr. ett öfverstruket ord: kom (?). 
2 1 hdskr. börjar denna strof: Han sade, öfverstruket. 
3  bå fager öfver raden. 
4  Ursprungligen har hdskr. haft: så sku i bli nembst. 

11 

12 

13 
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14 	Når' ungersven skulle reesa sig up. 
han orkade knapt at röra sin krop, 

15 	jag gier dig Gulsadel och Rennare Röö, 
du säg du slap ey från mig möö, 

16 	Behålt du sielf din gångare grå 
trim tramelin 

Skam få den sig liuger uppå 
Skur lur leja. 

2. 

H. Bos vijsa. 	 44 
(Egenhänd., UB V 1, bl. 44-44 b; renskrift af obekant hand i KB, 

Suecia-manuskripten 2.) 

H. Boo han tala tu l Tienare sins, 
j 4  Sala mig up mina hästa, 
jag vill mig ridas af landet ut, 
dhe fremmande kungar° at gesta, 

så gyllane voro dhe Skieppen 7  

Före detta ord står i hdskr.: jag, öfverstruket. 
2  Då denna renskrift — i det följande betecknad som B -- antag-

ligen blott utgör en »uppsnyggning» af uppteckningen i V 1 (jfr inledningen), 
upptas här endast de märkligare afvikelserna. 

8  Senare ändradt till Svenarna små af Rudebeck själf synes det, 
B har Svånnerna små. 

4  Saknas i B. 
5  Senare af R. ändradt till fara; B fahra. 
6  B Kongar. 
7  Hela omkvädet senare tillagdt; efter gyllane ett öfverstruket för-

gyllane. 
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Han rider sig nedh tu l Siöastrandh, 
hans Skiep dhe voro så' raska, 
dhe bäste Sjömän i landet var, 
dhe månde sig med honom hasta. 

Så gl.a  

J hiszen nu segel på mine härskiep 3, 
i hafvet vill iag utsegla, 
min Far iag fölgde så mången dag, 
han lärde i bölgian mig spegla, 

hr Boo han seglar af landet ut, 
med 9 härskiep så bålle, 
han felte mången Siörörvarekung4  
dheras kinder giorde han kålle5  

han slog på flyckten hr. Botamus, 	 5 
med 15. Skiep så stora, 
dhen jrlanske kung6  han ble uti Sjön, 
stor vånda han honom då giore, 

3. kiempar han slog på Hordafiell 	 6 7  
dhe värste i Norgess rijke, 
dhe ville mörda sin egen kung, 
och tyckte ingen sin lijke. 

iindradt, förmodligen från al. 
2  Dessa två ord senare tillagda. 
3 10 här skiepp och så äfven nedan, t. ex. i str. 18 och 20. 
4  Rudebeck har först skrifvit så mången räfvare, men omedelbart 

strukit så och tillskrifvit Sjö öfver raden; vid den senare revisionen har 
Sjö öfverstrukits och kung tillagts; B har emellertid mången Siö 
röfware Kong. 

5  B kalla. 
B Kong; så äfven nedan i str. 6, 7, 9 o. s. v. 
Denna strof har ursprungligen skrifvits efter 10 (dock säkerligen 

skriften samtidigt med de öfriga); numreringen af stroferna 7-10 har 
därför från början varit 6-9. 

Norriges B. 
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7 
	

för honom flydde dhe Siökungar mest, 
dhe kunde sin' skiep icke värja, 
hvar helst h Boo han seglade fram, 
alt månde han under 2  sig härja, 

8 
	

hr Boo han seglar tu l Spanielands, 
han lade dher in mycken ära, 
han kiörde der ut Siu 4  Reesar försan, 
stor prijs han månde hembära 

9 
	

först slog han een. och sedan slog han femb. 
dhen 7d.e skammel. flydde, 
deras fina Sölf, och rödaste Gul, 
dhet gaf honom kungen tu l byte, 

10 	Seen Segla5  han 6  tu l Grekeland, 
hvar han sporde kiempar då vara, 
för dhem så reddes" hvar evige man, 
och boro8  för dem een stoor fara, 

11 	dhe våltogo mången qvinna och möö, 	 [44 b] 
stort öfvervåldh allom dhe6  gjorde, 
illa så stod i landet till 
Hvart ut man hörde och sporde, 

1  sin skrifvet senare öfver raden. 
2  Senare förtydligadt; möjligen ändradt från undan. 
3  Hispanieland B. 
4  Ändradt, förmodligen vid själfva utskrifningen, ovisst från hvilket ord 

(dhe?); B har sju. 
5  Senare ändradt till Seglade; B seglade. 
8  Härefter har hdskr. ett fort, som öfverstrukits (kanske samtidigt 

med ändringen af Segla?). 
räddes B. 

8  buro B. 
9  AndrAdt från dhc allom, 
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dhen störste' kiempe han Germer2  heet, 	12 
han var så leeder een buse, 
dhen stugu var 2  vehl temel. högh 
der han fick rum 4  uti huse', 

han trådde6  först i spetzen fram', 	 13 
hans värja va som största stake, 
han miste först sin högra hand, 
sen hufvu på jolan lå gapa8. 

dhe andre han lönte på sama vijs, 	 14 
fast dhe än hiskelig grinte, 
han lade dhem alla uti een ring 
sin värja i blodet han brynte, 

Hvar man han priste dhen ährlige boo, 	15 
för han ur faran dhem frelste, 
så Skinnade han dhe kiempars boo, 
mi 2  gladdes båå unga och äldste, 

Han neder tu l Skieppet föra lät, 	 16 
dhen Skat som han måndl° finna, 
uti dhe resars kiellare" och huus, 
med äran han månde dhen vinna, 

i Synes vara ändradt från förste; B har förste. 
2  Så snarast (väl ej Hermer), B har också Germer. 
3  hon war B. 
4  B tycks i stället för fick rum ursprungl, ha haft will, som dock 

ändrats. 
5  huusa B. 
6  trodde B. 
7  Hdskr. fråm; fram B. 
8  13 snarast gapa. 
9  öfver raden, ursprungl. här; B har nu. 

1° mond' B. 
" Senare ändradt till kamrar, B har Camrar. 
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17 	Sju Cameler dhe boro 1  nedh, 
tu l Skieppen dhe Gulsäckar tunga, 
dhe alla på vägen trotnade vedh 
dhe börder fast dhe voro unge 

18 	dhen Skatt han lade på sine härskiep 
och sade tu l tienare sina, 
nu vill iag segla tu l Småland igen, 
besöka vennerna mina, 

19 	hans Segel dhe voro af silke giord 
gulsticka i alla sömmar3, 
hans skiep dhe voro så mycket rijk. 
vehl lasta Med många gu[I]töner, 

20 	/ När han kom hemb, alt til sin gårdh, 
een 4  torn han bygde å nyo, 
der lade han in sit myckna roof, 
Gultönnerna voro vehl tie, 

förgylte voro härskieppen. 

1  buro B. 
2  Så har Rudebeck ursprung!. skrifvit. Senare har framför vedh 

tillagts ett der, som dock strukits; orden dhe börder ha öfverstrukits, 
och ett så har tillskrifvits öfver raden framför unga. B har: trottnade 
wed, fast dhe ån woro så unga. 

3  sömma B. 
4  Senare ändradt till ett; B har också ett. 
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3. 

45 	 Palle BOOsons vijsa. 

(Egenhänd., UB V 1, bl. 45-46 b; renskrift af obekant hand i KB, 
Suecia-manuskripten1.) 

1. 

Ärla om een Mårgon, 	 1 
dhet första lerkan sång 
up stod' Palle Booson, 
han klädde sig för sin Seng 

j ridhen uth, 

Han kläder sig i Silke, 
så och i ädel Päll, 
dhet råde Gud af Himmelrijk, 
hvar iag skal gästa i qväll, 

i riden uth 

Han rider tu l Halland i Skåne, 	 3 
dher var han då vehl kiender, 
dher gäste han hemma sin moderbroder, 
han hade ingen närmer skyld frende, etc. 

Dhet var Palle Boeson, 	 4 
han rider i sin Morbroders gårdh, 
ute står hans Morbroder, 
han var vehl sveept uti mårdh, etc. 

1  Samma som i nästföregående visa, här betecknad B; om ifråga-
varande renskrift, här anförda varianter in. m. gäller detsamma som an-
förts ofvan s. 349, not 2. 

2  uppstod B. 
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5 
	

Ute så stånder hans Morbroder, 
han var vehl svept uti Skin, 
hvar hafver du din reesa stelt 
män du är så lustig i Sin, 

i riden uth, 

6 
	

Rida skal iag i konungens gårdh, 
och vinna skal iag dhen möö, 
jag håller dhet för ingen kiempel vara 2, 
som redder är han skal döö. 

hörer du Palle Booson°, 
du är min närskylte frende, 
iag ber dig för dhen ävige Gudh, 
at du vill här återvenda. 

8 
	

jag skal aldrig återvenda, 
för än iag har vunnit dhet vijf, 
iag håller dhen 4  för ingen hårman vara, 
som redder° är om sit lijf, 

9 
	

dhet var Palle Booson, 
han rider i Rosenelundh° 
dher mötte honom dhen lille smådrengh7, 
uti dhen samma stundh. etc. 

10 	 hörer du liten smådreng°, 
hvad iag nu sejer för digh, 

1  (Vyer raden, ursprung!. har stått håfman; B har kiämpe. 
2  B har ursprung!. haft god, som sedan ändrats till wara. 

Boeson B. 
4  Ändradt från dhet. 

rädd B. 
6  Rosen lund B; så äfven nedan i str. 16. 
7  små dräng B; så äfven i str. 10. 
8  Härefter har ursprung!. stått som hafver dhe hästar i bete 

(jfr nästa strof). 
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hvad som tijdes i Konungens Gårdh, 
du dölg dhet icke för mig 

i riden uth, 

[45 b] 
	

jag är mej' een liten små dreng, 
och hafver dhe hästar i bete, 
dhet skier så mycket i Konungens Gårdh, 
som iag icke får at 2  veeta, 

i riden uth, 

han tog een Guldkiedh2  af sin hals, 
och Gulring at sin handh, 
så gaf han åt dhen lille4  smådreng, 
du säg mig sanningen fram. 

hestarna stånda i stalle 
dhe voro reda för dagh, 
konungen gick i Frustugun in, 
han ärnar tu l kyrkian dra, 

i riden uth, 

j Lundz kyrkia i Skåne5, 
dher siunga dhe Prester Tie, 
Biskopen skal sielf 6  mesza i dag, 
dher skal dhen jungfru vijas, 

J töfva här qvar een liten stund, 
dhet är icke mycket lenge, 
så få i se dhet myckna fålk 
uti dhe gröna Engar, 

' mig B. 
I  Fattas i B. 
3  Synes vara ändradt från Guldring. 

Hdskr. snarast 
Schåne B. 
$ ändradt från d. 

12 

13 

14 

15 
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16 	 dhet var Palle Boeson i, 
han red i Rosenelundh, 
dher fick han se dhet mykna fålk, 
at komma P' samma stundh, 

17 	 dhet var då dhen skiöna jungfru, 
hon såg sigh öfver Grön heda, 
hvad år nu dhet för mycket3  fålk 
iag seer i Engarna rida 

18 	 Svarade henes kiöresven, 
som hade Gultömar 4  i hender, 
dhet är hr. Niels' eder Fästeman, 
jag icke rettare kienner, 

19 	 jntet är dhet Niels min fästeman, 
iag kiener hans höök och hundh, 
intet rider han j järn och ståhl 
moth mig i dhenna stundh. 

20 	 jntet är dhet Niels min festeman, 
så grant iag honom kienner, 
men dhet är Palle boeson 
som iag har älskat så lenge 

21 	 Och dhet var Palle boeson, 
han red tu l förgyllene6  Karm, 
så hiertel. helsa han dhen jungfru, 
han tog henne i sin fambn, 

i riden uth. 

Booson B. 
2  Härefter följer i hdskr. ett öfverstruket dhen. 
3 1 hdskr. understruket med öfverskrifning: raskt et; B har genom 

missuppfattning af det öfverskrifna raset ett. 
Guldtömmar B. 

5 1 hdskr. understruket, med ett NB i margen. 
förgyllane B. 
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46 	 Rider bort rider bort Palle boeson, 	22 
i giöra osz ingen harm, 
först giöra i danske kungen' emot, 
seen Niels min fästeman, 

jag achtar ey danske Kungen, 	 23 
ey Niels eder fästeman, 
men i sku följa te° Småland i dagh 
om hästen osz bära kan, 

dhet var Palle boeson3, 	 24 
han tager ti[1] brynian 4  blå, 
så löffte° han jungfrun ur Karmen ut, 
och satte på gångare grå, 

dhet var Palle Boeson 	 25 
han rider i sin moders gårdh, 
ute stå hans Systrar två, 
dhe voro vehl svepta i mårdh, 

Svarade då dhen äldsta, 	 26 
hon var så vän een mö, 
jag fruktar° Palle Boeson, 
för hennes skull skal du döö, 

Svarade då dhen andra, 	 27 
hon var så vän et vijf, 
jagh fruktar Palle Boeson, 
för henne du mister dit lijf, 

1  Kongen B; så äfven nedan i str. 23, 29, 33. 
2  till B. 
3  Booson B. 

böllian B. 
5  lyffte B. 

truchtar B; så 'Arven i sir. 27. 
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28 	dhe åte och druke een liten tidh, 
dhet vara icke mycket lenge, 
stå up i qvehl mina Systrar två, 
och följa min kiärsta tu l Senga 

29 	Hon var ey för i Sengen kommen, 
uppå hans arm at ligga 2, 
dhen danske kungen kom ridandes, 
med 2  många raska knekta 

30 	dhe stötte på dörren med blankan4  Skiöldh, 
så och med skarpan spiuth, 
ästu här inne Pålle Boeson, 
du kom för dören uth, 

31 	hören5  i dhet min Skiöna jungfru, 
i ginge mig altidh i drömma, 
iagh beder ehr för dhen Evige Gudh, 
i villen migh aldrig förglömma. 

i riden uth, 

32 	dhet var Palle Boeson, 	 [46 b] 
han tog sin båga och spente, 
så skiöt han danske konungen, 
så stålet i hiertat vende6, 

i riden uth, 

1 sänga B. 
2  liggia B. 
8  Hdskr. har härefter ett öfverstruket så. 
4  Ändradt från skarpan; B har blankan. 
5  Ändradt (eller möjligen blott förtydligadt). 
6  d är osäkert, möjligen ändradt till t, så att det bör läsas vente; 

13 bar vände. 
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dhet skal mig intet ångra, 	 33 
fast iag i dagh skal döö, 
iag har nu slagit' danske kungen igehls, 
och vunnits dhen väna mööt 

Dhär tu l Svara Niels hennes fäste man' 	34 
han håller unders hielmen rödh, 
så kier håller iag henne Enka, 
som hon hade varit möö 

dher tu l så svara dhen skiöna jungfru, 	35 
hon var både hyijt och rödh, 
i skolen mig aldrig Enka 7  få, 
eys heller om iag vore 9  möö, 

Jaghl° hafver under mit belte, 	 36 
een så liten kindh, 
vill Gud dhet blifver til verden" fött, 
han hembnarls vehl faderen sin, 

jag bär under mit belte. 	 37 
dhe raske söner två, 

1  Slaget B. 
2  i hiäl B. 
8  vunnet B. 
4  Rudebeck har härefter af misstag skrifta början af strof 35, t. o. m. 

bå[de], men omedelbart strukit öfver det. 
fästeman B. 

8  öfver raden; på raden både, öfverstruket. 
7  Änckia B. 

Före detta ord har handskr. ett öfverstruket fast. 
9  woro B. 
o Ändradt från Jungfru. 
" verlden B. 
1-2  hämnar B. 
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dhe sku hembnasi sin Faders dödh 
dhen stund dhe lefva må, 

i riden uth. 

38 	jungfrun2  gaf sig i klostret, 
med all .sit Gull så rö3, 
aldrig så lefver iagh dhen dag, 
iag glömer hr. Palles dödh4. 

4. 

Hymnus Societatis5: 	 47 
(Obekant hand, UB V 1, bl. 47-48.) 

1 	Stallbroder 6  tala till stallbroder6  sin, 
will du intet rijda bort och gifta tig än7, 

Men wij skolom föra wåra Runer med ähran: 

92 	Dey will jag wijsa så wänt ett wijf: 
men beder tu om henne thet gäller titt lijf: 

Men etc. 

hämnas B. 
2  Framför detta ord har hdskr. ett NB. 
3  Ursprung!. har stått dhet röda, sedan ändradt genom strykning af 

dhet och -da i röda och öfverskrifning af så; B har alt sitt guld så 
röd. 

4 1 B har Rudebeck med egen hand tillagt: i riden uth. 
5 1 innehållsförteckningen (bl. 112-113) anges visans titel bl. 113 som: 

Vij sku föra våra runer med äran. 
e Hskr. har på båda ställena; -bröder, men på senare stället synas 

prickarna öfver ö vara öfverstrukna. 
Härefter ett öfverstruket tig. 
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Tig will iag gifwa Gångaren hwit, 	 3 
ästu min stallbroder fölg mig dijt: 

men wij: etc: 

Tig will iag gifwa Gångaren gråå, 	 4 
ästu min Stallbroder fölg medh mig då' etc: 

När som de kommo till Borgare Broo 	 5 
så ginge dher 7 qwarnar i Manne blod2, 

Men etc. 

Stallbroder talar till Stallbroder sin, 	 6 
nu wille wij rijda hem igen 

men etc: 

Ahre wij nu kombne så långt upp i lann, 	 7 
ästu min stallbroder fölg8  mig fram etc: 

När som dhe kommo i Rosende lund, 	 8 
dher mötte4  dhem en varg medh manna Lår i mun etc 

Stallbroder tala, till Stall broder sin 	 9 
wille wij wända om rijda hem igen etc. 

Ahre wij kombne så långt upp i land 	 10 
ästu min Stallbroder fölg mig fram etc: 

När som dhe kommo till Giärde, 	 11 
dher Stafwana woro utaf Swärde etc: 

' Hdskr. har: fölg mig då medh. 
2  Denna rad står i hdskr. inom parentes. 
8  Hdskr. folg. 
4  Hdskr. motte. 
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121 	Hwar den Stafwer i den Gärdesgård2  stod, 	 [47 b] 
der war ett Blodigt mannehufwud på etc: 

13 	StallBroder tallar till Stallbroder sinn, 
nu wille wij rijda hem igen etc: 

14 	Ähre wij kombne så långt upp i Landh, 
iistu min stallbroder fölg mig fram etc: 

15 	Så Rijda the sig i Jungfrunes Gårdh, 
så funne dhe på hwar wächtaren låg etc: 

16 	Wächtare wächtare släpp mig inn, 
tig will iag gifwa min röda Gullring etc 

17 	Ehr Röda Gullring wore godh att äga, 
om iag torde för Jungfrun wåga etc: 

18 	Ungerswän Slår till Gångaren Gråå, 
så rijder han sig upp i Jungfrunes Gårdh etc: 

19 	Jungfrun sig igenom windelat såg, 
hwad ähr för främmat uti min Gårdh etc: 

20 4 	Jungfrun står ute och kiämmar sitt hår 	 48 
Een Röd gullChrona iag sätter der på 

1  öfver denna strof, som står öfverst å sidan, står rubriken: 
Versus: 12:mus: 

2  Hdskr• Gärdesgard, 
3  Ändradt från åga, tycks det. 
4  Stroferna 20 och 22 äro i hdskr. tillskrifna sist utan nummer, men 

med hänvisningstecken för att ange deras ordningsföljd. Numreringen är 
därför ändrad här och i det följande. Handen synes vara den ursprungliga 
(Arwidsson, D. 2. s. 193, antar, att dessa strofer tillagts af annan hand). 

92 
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[47 b] 	Jungfrun roopte om all sin Gårdh, 	 91 
mina håfmän i klådan eder i Jern och Ståhl etc: 

48 	Jungfrun ropade Swerd och Swårdh 
	

22' 

J läten denna riddare fara samma färdh 

	

[47 b] 	Min skiöna Jungfru i sägen icke så, 	 23 
dhet ähr dhen Unger swän som i skolen få etc: 

Wore dhett dhen Unger swän som iag skulle haa 24 
Så förde han dhett Gullet på Gångar ens baak etc: 

Dett Plä wabra krijgzmanna sed, 	 95 
låta Gullet wahra hemma när man, drager i krijg. etc: 

Jungfrun roopte på Små drängar 2: 	 26 
nu sku i Ehr ått kiällaren gåå etc: 

	

48 	Och Tappen så inn Både Miöö och wijn, 	27 
ty dhet ähr dhen Ungerswän smil bli kiäresten min etc: 

Så drucke dhe uti Jungfrunes Gårdh, 	 28 
dhe drucke i dagar dhe drucke i twå2  

Men wij skolom föra wåhra Runer medh Ähran 
De LaFein: 

' Se not 2 å föregående sida. 
2  Hdskr. har härefter etc: öfverstruket. 
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5.1 

Om Ståltz Gunnil. 	 49 
(Egenhänd., UB V 1, bl. 49-49b.) 

Ståltz Gunnel, Stålz Gunnel, dn leek een leek för Mej, 
två Silfspenta2  Sko, så vill iag gifva dej, 

Ståltzan va hon Gunnel, och bonnans vijf 

två Silfspenta Sko dhem kan lag fuller få, 
men intet iag på mine Gulharpa slår, 

ståltzan var hon Gunnel och bonnans vijf ,  

Ståltz Gunnel, Ståltz G. du leek een leek för mej, 
två SilkestiCka strumper dbem vii iag gifva dej 

Stålter var hon Gunnil, och bondans vijf, 

två Silkesticka strumper, dhem kan iag kan fuller få, 
men intet iag på mina gulharper slår 

Stålter var hon Gunnel etc. 

5 	Ståltz Gunnel. St Gul. du leek een leek för mej 
een Silkesömma kiortil så gifVer iag dej, 

Stålter var hon 

Som öfverrubrik öfver detta parti af handskriften står: Någre gl. 
hedniske Smålenske vijsor, och denna visa betecknas Såsom no. 1 af 
dessa. 

2  Det andra s ändradt från ett p. 
a I hdskr. har äfven denna strof blifvit betecknad söm 3, hvarför num-

reringen här och i det följande måst ändras. Älven siffran 9 har felak-
tigt upprepats två gånger. 
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Enl Silkesömma kiortil. dhen kan iag fuller få, 	6 
men intet, iag på mine Gulharpa slår 

Stålter var hon etc. 

Ståltz Gunnil Ståltz Gl. du leek een leek för mej. 	7 
eena långa gulkiedie så gifver iag dej etc. 

Eena långa Gulkiedia, så kan jag fulle få 	 8 
men intet iag på mine Gulharpa slår etc. 

Ståltz Gunnel. St: Gul. du leek een leek för mej. 	9 
een skiöner häst och Sadhel, så vii iag gifva dej etc 

Een skiöner häst och Sadel, den kan iag fuller få, 	10 
men intet iag på mine Gulharpa slår etc. 

Ståltz Gunnel, St Gul. du leek een leek för mej 	11 
Een Sätesgårdh 	Småland2  så vill iag gifva dej etc. 

Een Sätesgårdh i Småland2  så kan iag fulle få, 	12 
men intet iag på mine gulharpa Slår etc. 

Ståltz Gunnil St. Gl. du leek een leek för mej, 	13 
et gångande Skiep i Sundet, dhet vill iag gifva •dej, 

och stålter var hon Gunnel och bondans vijf 

[49 b] 	Ett gångande skiep i Sundet, dhet kan iagh fulle få, 	14 
men intet iag på mine gulharpa slår. 

stålter var hon etc. 

1  Ändradt från något annat. 
2  Dessa ord (från radens början) ändrade från något annat, som ut- 

raderats. 
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15 	Ståltz Gunnel, Ståltz Gunnil. du lek een leek för mej, 
et Steenhuus i Skåne, dhet vii iag gifva dej. etc. 

• 
16 	Et Steenhuus i Skåne dhet kan iag fulle få 

men intet iag på mine gulharpe slår etc. 

17 	Ståltz Gunnel St. Gul, du leek een leek för mej 
eena röda Gulerune, dhen vil iag gifva dej etc. 

18 	Eena röda Gulerune, dhen kan iag fulle få 
men, intet iag på mina Gulharpa slår etc, 

19 	Ståltz Gunnel, St. Gul. duu leek een leek för mej' 
och helfften af mit rijke så vii iag gifva dej etc. 

20 Ståltz Gunnel Slogh2  på Strengarna med fingrarna små, 
dher dansåde Sticker, dher dansade strå, 

Ståller var hon Gunnil och bondens vijf. 

21 	Ståltz Gunel tog på Strengarna, med fingrarna femb, 
dher dansade Konungen 3, och alle hans håfmän 

Stålter var hon etc. 

22 	Ståltz Gunnel tog på Strengarna med fingrarna Siu, 
dher dansadhe Konungen, och så hans unga brud, 

stålter var hon etc. 

23 	Ståltz Gunil tog på Strengarna med fingrarna nije4, 
der dansade Konungen och så hans unga vijf, 

Ställer var hon Gunel och bondens vijf. 

i Hdskr. upprepar detta ord med ett mig. 
2  Synes vara ändradt från Togh. 
3  Synes vara ändradt från Kånungen. 
4 e  synes vara senare tillagdt. 
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Senare tillagdt, tydligen icke af ursprungliga handen: 

Stoltz Gunnel Stollz Gunnel du leek een leek för mey 
Tolff tuszend gylden will iag gifva dey 

Så stolter war hon gunnil för bondens Son att eya 

6. 

50 	 Unge Hr Svedendahls wijsa: 

(Obekant hand, UB Vi., bl. 50-51.) 

Dett war dhen unge Hr Svedendahl 
han skulle dhen Bålden leka, 
så trilla han dhen för Jungfrunes Buur 
dhet giorde hennes kinder så bleka: 

du lär och bär din ord wäll: 

Han trilla dhen Båld för Jungfrunes foot, 
sielfwer han effter geck; 
så feck han sorg i sinnet 
för än han Båldent feck: 

du leir2  etc: 

Hörer du Unge Hr Svedendahl 
hwad iag sägr dig, 
du trilla till Båld för din fästemö, 
och trilla honom intet för mig 

du lär etc: 

1  Hdskr. Balden. 
2  Hdskr. lar. 
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J Sittien här alla mina män 
i dricken miödh uhr Sölfskåhl, 
Emädan iag går på hårda Stallbärg 
och gifwer min Moder måhl 

du lår' etc: 

J Sittien här alla mina män 
i dricken miöd uhr Sölfhorn, 
medan iag går på hårda2  Stallbärg 
och talar med min moder 3 ord: 

du etc: 

Dett wahr den Unge Hr Svedendahl 
han begynte på sin Moder att kalla: 
der rembna dhe Muhrar 
och så dhe hårda Hallar. 

du etc: 

Hwem ähr dhet som mig wäcker 
eller hwem ähr dhett som mig kallar: 
medan iag må intet Sofwa med roo 
alt under dhe hårda Hallar 

du: etc: 

Jngen på Eder wäcker3  
och ingen dher till Swarar 
utan dhen Unge Hr Svedendahl: 
han will med sin Moor 3 ord tala: 

du etc: 

1  Hdskr. lar. 
2  Hdskr. harda. 
3  Hdskr. har härefter eller, öfverstruket. 

[50b] 
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Hörer i min k: Moder 	 9 
Hwad iag säger ehr, 
weten i hwar min fästemö ähr 
i döllien dhet intet för mig: etc 

Ja så Män det wet iag nu 	 10 
dhet säger iag för wist, 
hon sitter i Nionde konungarijk: 
hon' wäntar så effter tigete: 

Tig will iag gifwa2  hästen god 
	

11 
som bära skall dig fram, 
han löper så lätt öfwer Salta watn: 
som öfwer dhet löfgröna land etc: 

tig will iag gifwa ett Swärd så gott 
	

12 
som glima skall ved tin sijda: 
hwar den tijdh dhu tänker på mig 
med freden skall tu rijda: etc 

tig skall iag gifwa Gullet så röd 
	

13 
som glima skall i tina händer, 
när tu korner i Jungfrunes Buur 
så grant skall hon tig kienna etc 

dhet war dhen unge Hr Svedendahl 	14 
han rijder på främmande land 
så fick han see dhen herde 
som kiörde dhet fä på strand etc 

1  h ändradt från S. 
2 	hdskr. felaktigt upprepadt, öfverstruket. 
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51 15 	Hörer du lilla fäherde 
hwad iag nu säger dig 
hwem äger dhett fä du kiörer 
till Strand för tig: etc 

16 	Jag tör intet för eder höga häst 
eller för eder Gull så röd, 
dhet sitter en Jungfru i Buuren 
hon hårt för böd mig dhet. etc: 

17 	Hör du lilla fä herde 
hwad iag säger tig: 
blef' iag konung på dhetta land 
en Riddar gör iag af tig: 

18 
	dhet sitter en Jungfru i Buren 

hon wefwer gull i Laa: 
hon wäntar en riddar från Skånes landh 
som heter Hr Svedendahl: 

19 	Alla dörar ähro utaf Jiärn 
och låsarna utaf ståhl 
dher ligga 12: Snöhwita Biörnar 
dhe hålla om Jungfrun wård etc: 

20 	dhet war dhen unga Hr Svedendahl 
han rijder i Jungfrunes Gård, 
Alla dörarna öpnades 
och låsarna föllo ifrån' 
stilla låg alla 12: Biörnar 
dhe rörde sig icke ett hår etc: 

i Eller möjligen blefwe (blifwer?). 
2  Härefter ett öfverstruket etc. 
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dhett wahr unge Hr Svedendahl 	21 
han steg inom 1  dörana tree 
Men dhet war Jungfru Spegelklar 
hon honom men ögona Neg: etc 

Hören i Unga Svedendahl 
	

22 
Hwad jag säger ehr 
mötte eder någon fäherde 
som kiördes dhet fä för sig: etc 

Ney så men dhet giorde dhet ey 	 23 
dhet säger iag nu förwist .  
utan en lijten Nechtergal 
han sjunger så wåkert på qwist etc 

dhet war Jungfru Spegelklar 	 24 
hon tog Hr Svedendahl i sin fambn 
dhetta land och rijke 
skall wahra Bägges wårt gagn 

du lärs etc: 

7. 
52 	 H Grönborgz4  vijsa 

(Egenhånd., UB V 1, bl. 52-52 b.) 

1 
H Grönborg han salade sin gångare grå, 

dhe unge tu dhe äro sammankombne, 
så ville han rida i konungens gårdh, 

vaka up min roosz och ädel. bloma 

1  Möjligen inn om. 
2  Hdskr. kiördet. 
3  Hdskr. 
4  Möjligen GrönBorgz; så äfven i det följande. I innehållsförteck-

ningen (bl. 112 b): Grönbergz. 
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2 
Grönborg han rider tu l Borgare ledh, 

dhe unge tu dhe 
dher stodo två starka väcktare vedh, 

vaka up min rosz etc. 

3 
Hören i väcktare, slep mig fram, 

dhe unge tu etc 
eder vill iag gifva, mit röda Gulband, 

vaka up. 

4 
dhetta vij gierna eder giorde, 

dhe unge tu etc. 
om vij dhet för konungen torde. 

 
H Grönborgl hög sin häst medh spåra, 

dhe unge tu etc. 
så rider han öfver dhe höga Slotzmurar etc. 

 
H Grönborg han2  går tu l höga loffts broo etc. 
med Silkesticka Strumper, och Silfverspenta Skoo, 

 
Han knappa på dörren med fingrarna små etc. 
står up Skiöna jungfru, ta låsen ifrån, 

Dher kom buden för konungen in, etc. 
jungfru jngebor har slept Grönborgen in, etc:  

1  Hdskr. snarast Grönberg. 
2  öfver raden. 
8 

 
1 margen: fattas NB. 
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Konungen roopa ärver heela sin gårdh. etc. 
står up mine häfmän, klär eder uti Ståhl. 

 
Står up mine håfmen klär eder icke falsk. 
H. Grönborg han är een vågehals etc. 

11 
Dhe stötte på dören, med Skiöldh och Spiuth, 

dhe unge tu dhe äro sammankombne, 
Grönborg ästu inne, så kom nu här uth, 

vaka up min roos och ädel. blomma. 

[52 b]  • 
Mine kiäre håfmän i töfva i dagh, 

dhe unge. etc. 
jag kan icke naken frå min fästemö dra. etc. 

 
Mine kiäre håfmen i töfva een stundh 
mädan iag kläder mig annorlundh, 

 
H. Grönborg tog på sig een Silkeskiorta Skiön 
dher åfvanpå tar han een Silketröja gröön, 

 
Grönborg han såg sig genom fönsteret uth, 
han såg icke himmel, för Skiöldh och spiuth, 
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Grönborgh han sig utom döören Språngh 
han giorde rum, dher före war trångt, etc. 

• 
Först hög han Een, sedan högg han femb. etc. 
så hög han 50. af kungens håfmän, etc. 

18 
H. Grönborg', Il. Grönborg', håll nu up at slå, 
Min dotter jungfru jngebor, dhen ska du gierna få, 

vaka up etc. 

19. 
H. Grönborg togh jungfrun uti sin fambn, 

Dhe unge tu dhe äro sammankombne, 
Nu ska du veeta, at dhu och fåt man, 

vaka up min roosz, och ädel. blomma. 

8. 

Noch om liten Kierstin 2  och H. Päder 	[53 b] 

(Egenhänd., UB V 1, bl. 53 b-54.) 

1 	Hr Påder han låter sig lysta, 
ty nu går Sommaren in, 

så läcka han Konungens Syster 
alt som kiäreste min, 
för dagen dagas up under östan. 

i Hdskr. Grönberg. 
2  Möjligen Kirstin, 



376 	1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 	 38 

Han låcka henne bå löndelig och länge 
ty nu går Somaren in, 

han läcka henne i buur och i Senge. 
ty dagen dagas up under östan, 

liten Kierstin lät sömma 1 Skjorta af Gull. 
ty etc. 

så sende hon tu Påder så frögdefull. 

Tu töör2  intet [hal behof at Söma dhen skjorta så ny, 4 
för iag trolåfvat mig et annat vijf; 

jag skal draga mig så långt up i land,- 	 5 
ty der ska stå brölop med ena lilie vand, 
Aldrig ingen ståltz jungfru der raka vägen fram3  

sku i draga eder så långt up i landh. 	 6 
blir4  iag buden iag rider vehl frani. 

Päder han låter sin Snecka vehl boo, 	 7 
liten Kierstin hon låter sin småkläder två 

Hon rider ut med byar, hon rider ut medh två, 	8 
te hon kom i H. Päders gårdh 

När som hon kom i H. Päders gårdh5 
	

9 
der går hon sig åt bruahuus 
så tender hon up dhe Sörgeliga juhsz. 

1  Hdskr. somma. 
2  Osäkert; möjligen kan läsas töer, töre eller törr: 

Osäkert; möjligen bör läsas råka. Tydligen hör denna rad till en 
ny strof (i hdskr. har siffran 6 också först satts här), hyars början saknas; 
jfr förhållandet med strof 9 här nedan. 

Ändradt från något annat. 
Denna rad är antingen en oriktig upprepning eller möjligen början 

på en ny strof, hvars fortsättning saknas; jfr strof 5 här ofvan. 

2 

3 
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10 	liten Kierstin hon tittar i hvarie vrå. 
fick hon see hvar bru och bruggume låg 

11 	så setter hon eldh i hvarie vrå, 
mest der bru och bruggumme låå 

12 	dhet var deras störste Harm, 
hon brende up bruden på bruggumens arm, 

13 	dhet var deras största qvida, 
at bruden ble död vid bruggumens sida. 

14 	Hon brende up bå Hertigar och Grefva, 
dhet var än då litet mera, 
hon brende up 30. Grefva, 

dagen dag[a]s up under östan 

9. 

Jsa lilla möö, 

(Egenhänd., UB V 1, bl. 54-54 b.) 

1 
	dhet var jungfru isa lilla möö, 

hon låter ingen vara sin like, 
för utan dhen höge Hertjgen •båldh, 
honom önska hon höga himelrijke 

1  öfver raden, möjligen nu. 

54 
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jntet kunde hon på gålfvet gå, 
när hon hörde unga Hertigen nembnas, 
intet kunde han i sengen såfva, 
så lekte hans håg tu l henne 

Hören i jungl jsa lilla mö, 	 3 
huru lenge vill i vara min venta, 
mädan jag drager mig up i land, 
at strida med dhalleby kiempa. 

Eder vill jag venta i 8. åhr, 	 4 
och lengre om på trenga skulle, 
dhet skal ingen lefvandes mig få, 
om än2  konungen budes mig si[e]ffver. 

dhet är intet gåt at dra långt up i land 
	

5 
och strida med dhaleby hie/tar 3, 
när kroppen är4  hufvudet ifrån 
så är icke lifvet at venta 

dhe feckta i dagar dhe feckta i två, 	 6 
dhen 3 dag ut emot qvelle, 
så högge dhe hertigens hufvud ifrån, 
så hertigen föl döder på felte.6  

dher flö2  een2  fogel öfver isa6  lillas buur. 	7 
han månde ha så mycket at seja7, 
visten i jungfru jsa lilla mö, 
så mycket, som iag månde veeta 
vist ginge i fil Siöastrand, 
effter eder Hertig at leeta. 

1  Ursprungligen blott j, af senare hand åndradt till jung. 
2  öfver raden. 
3  Hdskr. hiertar. 
4  Härefter ett öfverstruket nu. 
5  öfver raden, där tu l jorden öfverstrukits. 
6  Hdskr. lisa. 
7  Dessa två rader utgöra tydligen början af en strof, hvars två öfriga 

rader saknas. 
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dhet var jungfru jsa lilla möö, 
hon månde sig tu l Siöastrand gånga, 

	 [541)] 

så hette hon dhen ungal Hertigen så båldh 
var fluten på Snövijta Sånde. 

9 	dhet var j. jsa lilla mö, 
hon giorde i een så storan een harme, 
sticker hon sig sielf igehl 
och legger sig på Hertigens arme, 

10 	dhet var jungfru jsa2  lilla mö 
hon giorde i een så storan een qvida, 
så sticker hon sig sielfver igehl 
och legger sig vid hertig sida 

11 
	

dher komme een fogels af himmelen ned 
han4  bude Gud om sina nåde 
så vekte dhe up jsa lille möö, 
så vekte dhe up dhent både 

hafv du stor tack du lille vackre fogel 
du haf nu stor tak, för dit omak5  
som har vekt osz af vår Goda söta sömbn, 
wij såfvo på hvar andras arm 

öfver raden; ursprungligen har stått skiöna. 
Efter a ytterligare en a-liknande bokstaf, förmodligen uppkom-

men genom att skrifvaren omedelbart fortsatt med början af följande ord 
lilla, men åtrat sig. 

8  öfver raden; på raden har stått två dufvor, öfverstruket. 
4  öfver raden; på raden dhe, öfverstruket. 
5  Dessa tre ord öfver raden. 

3 
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jntet skal du på jorden gå 
	

13 
ey heller skal du valmaret slita. 
om  Silketyg dhet fins i land 
dhet är du vehl verdig at bära 

jntet är iag någon fogel fast än i tycken så, 	14 
fast' mindre är iag ehr like. 
iag är een Engel tu l eder sent 
skicka& af höga himmla rijke. 

10. 

67 
	 Hr Lagmans vijsas. 

(Egenhänd., UB V 1, bl. 67-67 b.) 

dhe lekte gultaffel pås bredan bord 
	

14  
under lida 

h Tor6  han tapa h. Lagman vant 
så vehl torde hon honom bida. 

jnga lilla jnga lilla under een öö 
under lida 	• 

huru lenge vilia i bia mig mö, 
så vehl torde hon honom bida, 

Eder vill iag bida i 15. åhr 	 3 
under lida, 

och sedan så lenge iag lefva må, 
så vehl torde hon honom bida. 

1  Före detta ord har hdskr. iag, öfverstruket. 
2  Tillskrifvet öfver raden. 
3  I innehållsförteckningen (bl. 113) kallad: Hr Lamans vijsa om 

jnga lilla. 
4 1 tidskr. står strofen 1 efter de två följande (hvilkas numrering 

sedan ändrats från 1, 2 till 2, 3). 
5  öfver raden, där ursprungl. har stått under, öfverstruket. 

Hdskr. bror; men jfr stroferna 6 och 29-31. 



43 	 PETTER RUDEBECKS VISUPPTECKNINGAR. 	 381 

4 	när dhe 15. åhr dhe voro gångna' förbij 
under lida 

intet kom h. lagman tu l Festemö Sin etc. 

jnga lillas bröer dhe lade up råd 
under lida 

huru dhe skulle giffta sin Syster i åhr, 

6 	henne gifva vij dhen rika h. Tor 
under lida 

han hafver mera Gul, än h. Lagman hafver jordh, 

7 	han2  hafver mera Gul på fingrarna små 
under lida 

än h. Lagman2  han nånsin ega får, 

8 	han hafver mera Gul alt under sin hat etc. 
än h Lagman han hafver i all sin Skatt, 

9 	dhe laga hennes bröllop een hehl månadz dag 
och aldrig sade jnga lilla der til ja, 

så vehl. 

10 	dhe drucko hennes bröllop i dagarne 24  etc 
intet ville jnga fil sengen gå 

11 	dhen tridie dagen emot qvellen 
så logo dhe dhen bruden, med veldhe 

i Hdskr. gangna. 
2  Senare tillskrifvet, dock af ursprungliga handen, synes det. 
3  Före detta ord har hdskr. ett felskrifvet 
4  Synes vara ändradt från 3. 
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dhe leda dhen bruden öfver höga låffts bro 	12 
hennes ögon dhe lekte åth dhen salta flo. 

nu ser iag segel bä bruna och grön 	 13 
dhem har iag virkat med min fingrar i lön 

nu ser iag segel bå gula och blå 	 14 
ähr H Lagman i lifve, vist är han der uppå 

H. Gud gifve iag hade een fultrogen vän 	15 
min bud ville föra tu l h. Lagman i qvehl 

så vehl torde hon honom bida. 

[67b] 	svarade jngas, lille Smådreng, 	 16 
under lida 

Edr bud vill iag föra tu l h. Laman i qvell 

aldrig någen 1  fogel han flyger så fort 	 17 
som lille små dreng på gångaren sprang, 

och aldrig någen fogel flyger så fort2  under skye, etc. 18 
som lille små drengen til hr Laghman red/0, 

h. Laman h. Laman i skynda i ]and/s, 	 19 
jnga lilla låfvar sig een annor man, 

H. Gud laste dhe Stenar 	 20 
som månde mig landet förmena 

1  Möjligen ingen (snarast nigen), men jfr nästa strof. 
2  Därförut ett öfverstruket högt. 
3  Möjligen ridh. 
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21 	h. Gud laste dhen bölian blå 
såm månde min' Snäcka i stycker slå 

221 
	

h. Lamman h Lagman i skynda under öö etc. 
jnga lilla biar ehr i affton möö. 

23 	h. Laman han kom intet förre fram, 
än jusen uti brudehuset bran, 

24 	h. Lagman går i dansen med Stöfla på been 
så spåsk een vijsa han siungde dhem tu l meen, 

25 	h. Lagman går i dansen med spåra på foot 
så spåsk een dans han siungde dhem emot 

26 2 	ret som dansen gick j3  rullan dus 
så dansa h Latnan med sin unga bru uth 

27 	ret som dansen gick som aldra bäst 
så löffte Lagman bruden på högan häst, 

28 	h. Lagman han löffter henne alt under sin hielm4  
i faren nu vehl mina bruqviner tre4  
i bida dhem dricka och sedan rida hemb, 

1  Hdskr. har för denna strof och nästföljande tre haft felaktig num-
rering 21-24, som dock rättats förmodligen af ursprungliga handen. 

2  Hdskr. betecknar denna och nästföljande strof felaktigt såsom 16, 17. 
(Vyer raden; på raden har stått unde öfverstruket. 

4  Osäkert. Strofens första (eller sista?) rad hör väl till en särskild 
strof, hvaraf resten saknas. 
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h. Tor han såfver i Silke Seng 	 291  
under lida 

h. Lagman han vilar i blomster Eng, 

h. tor han Såfver i ångest och harm 	 30 
h. Laman han såfver på brudens arm, 

hr tor han Såfver i ångest och qvida 
under lida 

hr Laman han såfver vid brudens sida, 
så vehl torde hon honom bida 

11. 

80 	H Lages och joens trätta om een fästemö, 

(Egenhänd., UB V 1, bl. 80-80 b.) 

Lage han låter sig bröllop2  reda, 
i varen vehl moo • 
joen hans låter sina kläder skiära, 
skier vehl sa joen, 
så vinna dhe hielmen af röda Gull oms 
i följe medh joen. 

Lage han låter sig bröllop tilreda 
i varen vehl mcro, 
joen låter sina hästar skoo 
sko vehl sa joen, 
iag vånnar dhen jelmen af röda Gull komme 
i följe med joen, 

1  Denna och två nästföljande strofer betecknas i hdskr. felaktigt som 
27-29. 

2  Hdskr. brollop. 
Hdskr. snarast an men jfr nedan i str. 3 o. 15. 

31 

1 

2 
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3 	Bruden gånger på kyrkiogårdh 
i varen vehl mo, 
med hög gul Crona och utslagit hår 
lät gåna sa' joen, 
så vinna dhe hielmen af röda gull om,2  
i föllie med joen. 

4 	Bruden gånger i kyrkian in, 
i varen etc. 
med höger GulCrona och rödblomat kin, 
lät gåna sa joen, 
jags våna dhen hielmen af röda Gull komme 
i följe med joen. 

5 
	Når som de komme på sin gårdh, 

i varen etc. 
bössorna smullo i varie vrå, 
lät dundra sa joen, 
så vinna etc. 

6 
	dhe drucko i dagar dhe drucko i två, 

intet ville bruden tu l sänga gå, 
lät sittan sa joen 

7 
	tridie dagen om qvellen blå, 

i varen vehl moo 
ville bruden til senga gå, 
iag går med sa joen 

1  Hdskr. så. 
2  Hdskr. antingen om eller snarast om. 
2 Andradt från något annat ord (möjligen att). 
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Lage klappar på dör med Silfver Ring 	8 
i varen vehl mo, 
min k.' brud i sleppen mig in 
låt ståen sa joen, 
iag vånar dhen hielmen af röda gull kome 
i följe med joen. 

[801)] 	Omm du icke vill sleppa in mej, 	 9 
j varen vehl mo, 
så skal ia dra te kungen och klaga på dey, 
så vinna dhe hielmen etc. 

När som dhe komme tu l konungens gårdh 	10 
ute konungen för dhem står. 
Gudz fred sa joen2  

jagh hafver mig een jungfru fäst etc. 	 11 
andra ungersvenner såfva henne näst, 
dhet giör iag sa joen 

hafven i både een jungfru kiärs, 	 12 
i varen etc. 
så ut på backen med 2. skarpa sverdh, 
iag går med sa joen. 

dhen första resa dhe samman red, 	 13 
h lage utom Sadelen skredh, 
skrid sakta sa joen. 

i Hdskr. kanske snarast ki. 
2  Denna rad är måhända senare tillagd. 

Rudebeck har först skrifvit fäst, som dock tydligen 
verstrukits och ersatts med kiär. 

omedelbart öf- 



49 	PETTER RUDEBECKS VISUPPTECKNINGAR. 	 387 

14 	dhen andra dust dhe rede i kamp, 
i varen etc 
h lage ner tu l marken dampi 
ligg der sa joen. etc. 

15 	dhet spordes i Städer dhet spordes på land 
i varen vehl MOD, 

dhet var een grefve som jungfruna vant, 
dhet giorde iag sa jon 
så vinna dhe hielmen af röda Gull om2, 
i följe med joen 

12. 

Om Vid. Verlanson. 	 8> 

(E genhänd., UB V 1, bl. 81-81 b.) 

1 	Konungen titta sig utom vallen, 
han såg sig ut så vida, 
är här någon i verden till, 
tår öfver Bertingz Skog Rijda, 

der står een borg för Berne der uti boor Kung tidrick. 

2 	Dhet Svarade Vid: Verl: 
på vallen der han stod3  
alt tår iag vara et seningebåd 
och dra4  öfver bertingz Skog, 

dher står etc. 

1  Härefter i hdskr. ett par öfverstrukna ord. 
2  Hdskr. snarast an. 
3  Orden på vallen der han stod öfver raden. 
4  och dra tillskrifna öfver raden, hvarvid orden at rida efter Skog-

öfverstrukits. 
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[81 b] 
	

Vill du vara et seninge bud 
	 31 

och dra öfver bertingz Skog, 
så skal iag gifva dig så mycket gull, 
som du lyster at åga, 

81 	Vidrik red i rosene lund 
	

4 
begynte een vijsa at qväda, 
hvad är nu dhet för liten små fogel 
som sjunger så vehl på lilieqvist etc. 

dliet2  är ingen liten små fogel 
	

5 
ty du seger så, 
iag är een af Stockholms håfmen. 
som stod på vallen igår. 

Rid boort rid bort fager ungersven, 
du vinner här intet prijsz, 
skal iag stå up i denna dag 
så sliter iag på dig risz. 

Trollet dhet tog sin järnstång i hand, 	 7 
dhet månde åt Vid: kasta, 
så kasta dhet i een storan grå hall, 
at stången röök i 7. stycke. 

Vidrik var vahr, hans hest var snar, 	 8 
han kunde sit Sverd omvenda, 
så hög han då' te, bengt resare åsar, 
fempton par ökar kunde icke stycket omvenda. 

Denna strof har råkat bli öfverhoppad vid skrifningen och därför 
tillagts sist (bl. 81 b), med NB och Verfe. Men ehuru den betecknats 
såsom nr. 3, har numreringen af de följande sex stroferna ej ändrats i 
hdskr., hvilket däremot skett här. 

2  öfver raden; på raden står Och Vid: jag, öfverstruket. 
8  Hdskr. då då. 
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9 	Dul giör nu på din hommans åra, 
du säg mig dit retta nampn: 
Skimning heter min goda hest 
han är af konung Allis2  sto, 
Vid: Verlanson är mit retta Nampn 
och dhet bär iag [till] hofve etc. 

	

10 	hör du Vid: Verlanson 
vii du låta mig lenger lefva 
alt mit fädernes guld dhet gifver iag dig, 
som du har lenge effter lengtat etc. 

	

11 	och Vidrik red och trållet kröp, 
dhe voro alt lijka höga, 
som komme dhe tu l dhet vehlbygda huus, 
som stod med 2. förgylta flöja. 

	

12 	hör nu Vi[drik] Ver[lanson]3  
löfft nu op dhen stora grå hall. 

här står gullet aldra mest. 

	

13 	Vid, tog med sine hender två 
han orka icke dhen stenen kny, 
trollet tog med sine fingrar två 
han löffte stenen up tu l sit öra, 

	

14 	Trollet4  dhet steg åt kulona ned, 
dhet skulle dhet gullet uphenta 
Vidrik han hög dhet hufvudet af 
du har ey nå betre at venta, 

1  D synes vara ändradt (från dh?). 
2  Mycket osäkert. 
8  I hdskr. äro orden hör nu Vi Ver. skrifna öfver raden. 
4  T ändradt från något annat. 

[81b] 
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Och dhet var alla konungens män 	 15 
dhe stode och såge dher på, 
dhe bytte i dhet gullet med hattar, 
dhe kunde icke Skålar Må, 

13. 

82 
	

Luses vijsa 

(Egenhänd.; UH V I, bl. 82.) 

Så lustelig går dansen på turlans öö, 
dher dansar lusa väna möö, 

trå så letteliga 2. 

konungen dansa män lusa qva, 	 23  
hvad ska lusa för vijsan ha, 
dhet skal nu lusa för vijsan ha, 
hon slipper intet möö från Turlans öö 

trå så letteliga.2  

h. Ola min broder du 4  hielp mig nu, 	3 
hielp mig möö, från Turlans öö, 

så lettel. 

h. Olof tog brynian uti sin hand, 	 43  
så fektade han ret som een man, 
så bloden om hans panna ran, 

h. Olof kasta brynian utaf sin hand 	 5 
min kiära Syster då5  hielp dig sielf. 

1  Synes vara ändradt från fylte. 
2  Hdskr. lettelida, men jfr str. 11. 
8  Säkerligen två strofer sammanslagna. 
4  Ändradt från nu. 
5  Möjligen du. 
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6 	Lusa tog brynian uti sin hand, 
så hög hon 30. kungens män, 

7 
	

Så fort gick Sverdeti i Inses hand 
som klingan2  uti Spåran ran, 

bråt kom in för konungen ordh, 
åken af mina Svenner ha giort dhet mordh 

9 
	

dhet var ingen Sven dhet var et vijf 
för dhet låter jag mit unga lijf. 

10 	konungen tar Lusa uti sin fambn 
han gaf henne Gulkruna och drotninge Nampn, 

drotninge Nampn är intet ont at bära, 
säl är dhen iungfru dhet viner med ära, 

trå så letteliga.3. 

14. 
(Obekant hand,4  UB V 1, bl. 83-83 b.) 

Swän fötlingli an setar i hälsingh ör 
han rosar af sinos wälfärd,. 
där siter Han både mildh och blid 
han giurade sig6  mäd sitt swärdh, 

1  Före detta ord har hdskr. ett öfverstruket klingan. 
Ofver raden: på raden står Spåran, öfverstruket. 

3  Härefter har hdskr. en påbörjad siffra för en följande strof. 
4  En mycket oöfvad hand, jfr inledningen. 
*43114dskr. sim°. 
6  (kvar raden. 

11 

[1] 83 
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Han kallar sigh En peerg,rim', 	 [2] 
Enna romare resa att draga, 
hwilka2  svärma som följa wilia mäijs 
härbärge4  skolla de fånga 

dän första nat de hieste, 	 [3] 
dhe gäste9  under härtingens9  ö 
dher fäste han sigh Ena stolsan jungfru, 
de höle var andra så tiära, 

däd var frual Riteinmaij9 	 [4] 
hon säter de svänna hvid9  bord 
de redare hos de swenna, 
hon" sät svän fötling" i främste ruin, 
hon" tänkte ded var Conungen af dane mark" 

däd hvar fru riten maij 	 [5] 
hon seiter" sigh på Enn stol 
hwita silket hon sömmade" 
hwar den gång hon sömade 
och hon på svän fötlingh såg 
hennes ögon rune i strömma 

' Härefter i hdskr. ett öfverstruket wara. 
2  Ändradt, ovisst från hvilket ord. 
3  Hdskr. har wilia följa mäij, men detta har — möjligen af Bude-

beck — ändrats genom öfverskrifna siffror. 
4  g ändradt från ij. 

5  Dessa två ord äro skrifna öfver raden, förmodl. af  Rudebeck; på 
raden ett öfverstruket åp. 

6  Ändradt möjligen till bårtingens. 
7  Hdskr. fruar. 
8  R ändradt från r. 

Understruket; öfver raden ta. 
'° öfverskrifvet af annan hand, på raden ett öfverstruket de. 
" Hdskr. svänfotling. 
12  öfverskrifvet af annan hand; på raden di, öfverstruket. 

Härefter har hdskr. en krumelur, som kanske anger strofslut. 
14  Hdskr. sater. 
15  Hdskr. sommade. 
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hören nu mini tiera jungfru 
wad sörien ni' så svåra 
aldri hafver ni Ena så stora såni 
mer än ni häpne för mig må upen bara 

här är Ett trål uti wår stadh 
däd läger vå[r] stad [slå öde 
utan här" fins En Christrogen man, 
som hiostena torde uttrida 

föler kunne4  ni få en Christrogen man 
som hiosten tör utrida, 
om här finns fålen den, 
som sviin fötlin[g] torde på litta 

fru riten maij lede ut fåmtan föla 
der i blan war snöwit 
swän fötling° han lade sina tömma° på7  däm 
di fiffta° som andra sintika 

	

[10]° 	fram kom där En moleman 	 [83 b] 
så siämtelig orade han 
alt hafver iag en brunbläset fåle 
hvilken honom rida torde 

	

[11] 	når som fölenl° han kom fram 
så war han såm möleman sad 
han h[v]ar så hwäl° 
hva hög och breder uti sin bringa 

1  Hdskr. snarast mim. 
2  Hdskr. Mi. 
8  Hdskr. har. 
4  Hdskr. snarast kume. 
5  Hdskr. fotling. 
6  Hdskr. tomma. 
7  Hdskr. bå. 
8  Osäkert. 

Genom denna och följande strof är draget ett groft vertikalt streck. 
10  Kanske snarare folen. 
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15. 
(Egenhänd., UB V 1, bl. 83 b-84.) 

1. 
dher bodde een kiempe vid Helsingbo[r]g 
kung Speleman månde han heta, 
vist hade han mera boda Silfi 
.än andra2  fläsket dhet feta, 

Uren drifver noran, och håfven sunnan för floran. 

dher bodde een annan vid davidz kiers 
han hade fast mind[r]e velde, 
11 Söner hade han, 
.och dhe voro4  kiempar så snelle, 

uren drifver etc. 

dhet var kiempe Tyreson, 	 3 
han förde sit sverd i hände, 
antingen vii du gifta mig k doteren din 
eller vill du ryma af lande, 

K. Speleman svara et ord så brot, 
lijka som han ha varit vredh, 
intet vill iag gifva dig k. doteren min 
dy du är een kiempe så ledh 

Hdskr. snarast Solf. 
2  öfver raden; ursprungl. har stått bönderna, som öfverstrukits. 
8  öfver kier har skrifvits skierf, dock utan strykning af det förra. 
4  Före detta ord har hdskr. ett öfverstruket hade. 



Ärg. 1925: TIBERG, Dagösvenskarna. HERLENIUS, Religiösa rörel-
ser i Falun på 1850-70-talen. HERLENIUS, Några fästmansbrev 
från Särna. GEIJER, Underskningen av Svenska folkmål 1924-
1925. Landsmålsföreningarna Lund 1924. Institutet för ortnamns-
ock dialektforskning i Göteborg , 1924. 

Bilagor: BOETHIUS, Orsamålet, s. 67-146 (IV. 4 = h. 166). 
BANNBERS, Malungs skinn'armål (IV. 5 = h. 166). 
RUTBERG, Häxprocesser i norska Finnmarken (XVI. 4 = h. 
167). 
TYDEN, Vok. U ock 0 i gammal kort stavelse i upp- ock 
mellansvenska folkmål (B -23 = h. 168). 

Ärg. 1926: HÖGBERG, Fiske i Lule skärgård. GEIJER, Undersök-
ningen av svenska folkmål 1925-26. Landsmålsföreningarna i Lund 
1925. Institutet för ortnamns- öck dialektforskning i Göteborg 1925 
odk 1926. 

/3i/cigör; H. & E. Folkminnen. s. 533-596. (IX. 1 h. 170). 
FREDIN, Gotlandstoner s. 369-496 (h. 171). 
MÖLLER, Äldre Hallandsspråk (B. 12 = h. 172). 
Samuel Älfs visbok, s. 1-134 (Bih. IV. 3 h. 173). 

Ärg. 1927: GEIJER, Undersökningar av svenska folkmål 1926-27. 
Landsmålsföreningarna i Lund 1926. Institutet för ortnamns- och 
dialektforskning i Göteborg 1927. Landsmålsundersökningar i Finland. 
L. JOHANSSON, Om renlighetsförhållanden i Frostviken. ENEQUIST, 
Adjektiviska avledningsändelser i Lulemålet. 

Bilagor: KALLSTENIUS, Värmlands svenska dialekter XXI. 2 (h. 171)* 
LINDERHOLM, Signelser och besvärjelser, 3. 1-96 (h. 176). 
Landsmålsarkivets frågetexter 1-13, s. 17-112 (h. 178). 



Förslag till tidskriftens bindning. 
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar 

tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v. 
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda 

nr 1-5, 6-10 o. s. y. 

Av den äldre serien äro följande band kompletta till 
bindning: 

I: 1878-81. 
hh. 1881 ABF, 1882A, 1883 AB, 1884 C E 
1885 A, 1886 C. 
hh. 1881 D, 1882 B, 105, 156, 166. 
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41. 
hh. 23, 28, 32, 33, 35. 
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44. 
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126 
hh. 54, 57, 58. 
hh. 43, 46, 48, 87, 144. 
hh. 49, 50, 51. 
hh. 55, 97, 101, 135. 
hh. 59, 62, 66, 68. 
hh. 63, 150, 155, 167. 

XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117. 
XX: hh. 80, 82, 89, 94. 

Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A. 
hh. 16, 30, 52. 
hh. 71, 85, 98, 134. 

Övriga band äro under arbete ock skola bliva fär- 
diga så fort som möjligt. 

Av den yngre serien B äro nr 1-15 kompletta, att 
binda i tre band (1-5, 6-10, 11-15). 

SVENSKA 

LANDSMÅL 

11 - 15 

Asker 

Hall, -hål 

Fryksdalsmål 

Mal, kultur 
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