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5

Antingen vii du på vatnet med mig
dhet rödaste Gullet upvåcka,
eller du vill i högden med mig
mot 11. bröder at feckta.

6

intet vill iag på vatnet med dig
dhet rödaste Gullet upvecka,
fast heller vill iag i högden [med] dig',
mot 11 bröder at fekta
Uren drifver noran etc.

7

dhet första taak dhe samman toge
alt inför kiempe Tyre,
så feck k. Speleman et panneslag,
dher bleknade drengen dyre,
Uren drifver noran etc.

8

K. Speleman ropte på Otte sin loadhreng
du hielp mig af dhenne min vånda,
du skal icke slita valmaret grå,
om Silke fins uti lande,
Uren drifver noran hafvet sunan etc.

395

84

dreng otte sig utom dören Sprang,
så satte han för döran 1. pinne,
så rykte han up een Eek3 med root,
dhen3 största och första han finde
10

hr Otte tog eken uti sin hand,
han lade henne på sina axlar,
11. kiempa slog han igehl.
i första och största kaste
dig ändradt från mig.
2 E synes vara ändradt.
3

Tycks vara ändradt från

dhet.
4

396
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Effva kiempa slog han igehl,
och lade dhem alla til döda,
sedan går han i k. Spelemans håf,
och sliter silket dhet röda,

11

11. kiempa slog han igehl,
och lade dhem alla tillika,
så går han i konungens gårdh
och sliter Silket dhet vijta.

12

11. kiempa slog han igehl,
och lade dhem alla tu l foota,
sedan går han i konungens gård
och kallar' sig otte dhen klooka.
Uren drifver Noran åfvan Sönnan för noran.

13

15.
Hr Samsingz vijsa

[84 b]

(Egenhänd., UB V 1, bl. 84 b-85 b.)

Hr Samsing han tienar i konungens gårdh,
han låckar liten Kierstin så vänt et måhl 3,
i lyden och på rådet,

Hören liten Kierstin hvad iag sejer ehr,
vilen i blifva min k. fästemö,
i lyden och.
detta ord har hdskr. ett öfverstruket sliter.
Ändradt från 2.
h ändradt, troligen från r.

1 Före
8

12
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3

så gierna iag dhet giore,
om iag för min Fader tore,
lyden och på rådet

4

På mig achta Fader på mig achta Mohr,
på mig ackta syster, så vehl som min bror,
een i liten och .på rådet

5

På mig så ackta min Fästeman,
dhet måsta iag rädes, så rädes iag 2 för han

397

Samsing ledde ut gångaren grå,
och 3 så lyffter han lilla Kierstin der på,
7

hr Samsing han lyffte på sin hatt
helsen i konungen mång1000 god Natt

8

Samsing han rider tu l borgareledh
dher samsingens Moder före honom ger
Om någon kommer och frågar eff ter mig,
så sej at iag drog bort i går,
och kommer icke igen, för än juhl ä druken i åhr,
i lyden och på rådet

10

Bråt kom in för konungen så 4,
skiön Kierstin är med våld bortförd.

11

Konungen ropade öfver sin går,
mi[n] K Håfmen i kläden ehr i Ståhl
i har hdskr. ett öfverstruket ord, möjligen een (jfr nästa strof).
Hdskr. iag iag.
3 öfver raden.
4 å ändradt från något annat.
1 Före
2

398
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Min K. håfmen i kläda er ey felt,
i Sanning' är Samsi[n]g en vågeha/s
i lyden och på rådet

19

när som dhe komme tu l borgareledh
Samsingens Moder der före dhem ger 2

13

Hörer du Samsingens Moder,
var är nu Samsing k. Sånen din den gode

14

Samsing drog sig bort i går,
han kommer icke igen för än dag oms et åhr.

15

Så breda dhe up en kappa blå
med 8000. Gyllen der åfvanpå,

16

dhetta vill iag gifva dig,
at du icke dölier Samsing för mig,

17

Samsing han ligger up under een öö,
der leker han med sin k. fästemö

18

så rida dhe ut til Samsingens gård
dher samsingen ute före dhem står

19

Lilla Kierstin titta sig genom vinduet ut,
hon såg icke himmel för Skiöld och spjut,

20

Hdskr. Saming.
Hdskr. har först haft dher Samsingens Moder före dhem ger,
men så har dher strukits och i stället der tillskrifvits öfver raden framför
2

före.
3

Hdskr. on.
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21

Min' k håfmän i biden een stund
mädan jag kläder mig annorlund

29

Lilla Kierstin hon var icke Samsingen falsk,
hon knepte Gulbrynian om Samsingens hals

23

Samsing han utöfver dörarna spra[n]g
liten Kierstin fick honom glafvet i handh

24

Samsing han sprang på jembnan mark
här sku i finna een Stalbroder så stark.

25

först hög han 4. och så hög han 5.
och så hög han 30. af kungens håfmen,
i lyden och på rådet.

26

Samsing han sala sin gångare grå,
så fort rider han tul konungens gårdh.

27

När som han korn til borgare ledh.
dher Samsingens Moder före honom ger

28

Woro du icke Moder som du är,
alt skulle du fara samma fähr,

29

Samsing Samsing du stilla dit svär
för 2 dhetta är intet din moder verdh,

30

Samsing han rider i konungens går,
dher konungen ute för honom 'står
åndradt från ett K.
Synes vara senare tillskrifvet.

1M
2
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[85 b]
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var nu vehlkommen Samsing fil mig
var år mine håfmän iag sende tu l dig,

31

di ligga alla på min gårdh,
somma ligga döda Somma ha fåt sår',

32

dhern lade iag alla i een ring,
när vii du hempta din ållonsvijn

33

Samsing drar på sit gyllene Svär,
vore du ey, kung, du fore samma ferdh.

34

h Samsing h Samsing du stilla dit svär,
dy dhetta är ey konungen verdh.

35

jag ger dig halfva mit rijke och halvfa mit boo, 36
och min k. doter tu l een måg så godh.
i lyden och på rådet.

16.
En ann 2 Liten Kierstins vrij]s[a].
(Egenhänd., UB V I, bl. 85b-86 b.)

Kecka liten Kierstin,
1
som tog sig manna Sin,
hon ville dra på hålstens Land
och ta festeman igen
dher stånde• al min lust uti dhen jungfrunes våldhe.
1

2

Hdskr. sar.
En ann synes vara senare tillagdt i hdskr.
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9.,

86
dhet var liten Kierstin,
hon kledde sig i sin Gårdh,
iag 1 skal ha min Fästeman
utaf bå2 järn och Ståhl,
dher stånder all min glädje uti dhen ju[n]gfrunes våld[e]

3

dhet var liten Kierstins håfmän,
dhe segla öfver det Salta van,
dhet var liten Kierstin,
hon stiger der först på land

4

dhet var sig liten Kierstin,
går sig tu l konungens gårdh,
dhet var Hålstens konung,
han ute för henne står.

5

Hörer du Hålstens landzs konung,
hvadh iag dig seja må,
kan iag få min fästeman
utöfver järn och ståhl.

6

Om iag kan få din afvelsgårdh,
i4 bidarelunden står,
så ska du få din fästeman
uthaf bå järn och ståhl.

7

jntet får du min Afvelsgårdli,
vidh Bidarelunden står,
men vehl skal iag ha min fästeman
utaf järn och Ställ.
1 Före

detta ord har hdskr. ett öfverstruket och.
b ändradt från j.
3 Hdskr. snarast låndz.
4 Hdskr. har före detta ord ett öfverstruket och.

2
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Hör du liten Kierstin,
mädan du h ar t så .spåsk ordh,
hvar är nu dine håfmän
som ska ta2 igen din fästernan.
jag är mig 1. fattig. jungfru,
iag mektar inga håfmän löna,
men alt har iag 8000. jungfrur,
uppå dina vallar gröna
Hålsten landz3 konung,
han sig om vinögat Sågh.
han, såg hvarken, himmel eller jorh
för Kierstins håfmän blå,

10

och dhet var hålsten lans konung,
11
han hette på Smådrenge två,
i låsze liten Kiersti[n]s fästeman
utaf bå järn och ståhl,
der stånde all min glädje uti dhen jungfrunes vålde.
[86 b]

hörer du liten Kierstin
hvad iag dig seja må,
nu ha du fåt din fästeman
utaf bå järn och ståhl,

12

Nu ha du fåt din fästeman
utaf bå järn och ståhl,
men giör nu för dhen Ewige Gudh,
och vänt dig från min4 går

13

Ändradt, snarast från är.
Hdskr. tag ta.
3 landz tillskrifvet ärver raden, ursprungligen har stått Hålstens;
förhållandet är detsamma i fråga om str. 11.
4 Ändradt från mig.
2

65
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tacka liten Kierstin,
som tog sig manna sinn,
och torde dra på hålstens land
och ta igen fästdman sin,
dhe[r] stån[d]er all min lust uti dhen jungfrunes vålde.

17.
Vidrik Verlansonå

vijsa

(Egenhänd., UB V 1, bl. 86 b-87.)

1

Konungen går på dhe gröna vallar,
öfver dhe gröne hedar,
är dher någon af mine store mån,
som tår rida öfver bertingens Skogar
dher stånder een borg före Vårning, der inne
boor sielfve kung jörel,

2

Så svarade Vidrik Villanson,
uppå dhe valla så gröna,
alt tår iag våga mit unga lif,
och rida öfver bertingens Skogar.

3

dhet var Vidrik Villanson,
han rider i Rosenelund,
begynte han vijsena siunga,
antingen är här een liten små fogel
jag tycker lag kienner hans tunga
intet är dhet een liten små fogel
fast om än du tycker så,
som jag är utaf kungens store män,
som stode på vallen igår
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jag har ligget här i 15. åhr,
alt uppå min venstra Sida,
men aldrig kom här kienapen dhen,
mig torde anten vecka eller bida,
har du ligget här i 15. åhr
6
uppå din venstra sida,
så är nu kornen kiempen dhen
som tår dig väcka och bida,
dher stånder een borg för vär[n]ing der me boor
kung jörel
Hästen var var och Vidrick var snar
han kunde sin häst så vehl stella,
så högg han af bengt Läsare een steek
som 15. par Oxar orka icke värma.

87

7

Om dhu ha gjort på din danmans ära
och giort mig een leda skam,
så giör mig å din homans ära,
och sej mig dit retta nampn.
jag heter' Vid: Villanson,
och 2 Appelg[r]å är min häst,
dhet vill iag i Saning2 seja
jag rider honom gierna måst,
hör du Vidrik. Vill:
du stat nu af din häst,
och vent så up dhet stora berg
der under ligger gullet mest,
' jag heter åndradt från hör du.
2
8

öfver raden.
Hdskr. Samig.

10
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11

Konungen bad mig til hofve rida
han bad mig besita min häst,
han bad mig intet åt Skogen rida
och b[r]yta dhe stora berg.

12

hör du Vid: Villan son
stat up utaf din häst,
velt nu up dhen stora sten
derunder ligger Gulet så rödt.

131

Konungen böd mig tu l hofve rida,
och bad mig besitia min häst,
och vii du ha up dhen stora steen
du lyft up honnom sielf,
dher ständer een borg för Värning, derinne boor
k. Jörel.

18.
Hr Sibols vijsa.
(Egenhänd., UB V 1, bl. 87-87b.)

12

Hr Sibohl har slagit sin Styffar igehl
och ramat sin Moders besta,
så lustelig renner gramen under Sibohl dhen unge

2

H Sibohl han går för sin Moder at stå,
til henne han sejer Frua3,

Hdskr. betecknar äfven denna strof som 12.
Handskriftens oregelbundna strofindelning och -numrering bibehålles
här utan förändring.
Så snarast; Dybeck (Runa 4:o, H. 3, 1843, s. 33) har swa.
1
2

406
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antingen ville i gifva mig häst
eller iag skal gångandes hädan,
så lustelig renner Gramen under Sibohl den unge

[87 b]

Åst icke du min yngste Son,
och du ska gångandes hädan,
trettie fölor stå här på stahl
bland dhem står Gramen unge

dhe leda Gramen utöfver Stal,
af rödaste Gul är hans Grima,
hans ögon brinna som Själar i Sjöar,
och elden far ur hans munne

de diurade åth dhen Gramen hart'
dhe jura åt honom med kafla,
ingen håfman på långa ledh,
viste annat än Grammen sprang ut hans nafla,

Sibol kasta sig på Gramens baak
han gaf honom Spåren at kienna,
dhet vill iag eder fik Sanning seja
hr Sibol ha kara sinne.

Sibohl han drar sig til fremmande land
att sig der tu l mandom befästa,
Sibol han rider i Konungens gårdh,
han ledde2 sin häst öfver tilie.
så går han sig åt Stenstugun in,
dy der var sielf konungen inne
1 Osäkert.
2

Före detta ord har hdskt. ett öfverstruket rider.
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8

hr Sibol han steg inoml dörana tre,
Och han igen dörana lyck[t]e,
men alla kongens Tienara
dhe nappa hatten i handen,

9

Hörer i konung löster ehr at Stäa dreng,
som tienar ehr mechta lenge,

407

10 Hvad mån dhet vara?] för een dreng
som vill setia tienst med mig,
och tiena mig mechta lenge,
jag vill stä tienst med dig,
och tiena dig mechta lenge,

11 Min Fader var een konung som du
han var slet ingen bonde,
hemma så stå 30.2 fåla på stall,
bland dhem står G-ramen dhen unge.

så tiente han der i 8. åhr,
för Konungens yngsta doter,
hörer du h Sibol, hvadh iag säger dig
hvad jag vill före dig seja
effter min död så gifver lag dig
hela mit konunga Rike,
så lustelig renner gramen under Sibol, unge.

12

2

åttio.

Synes vara ändradt från innan.
Väl ej 80; jfr strof 3. Dybeck (Runa 4:o, H. 3, 1843, s. 34) har
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19.
88

Munkevijsan.
(Egenhänd., UB V 1, bl. 88-88h.)

Och munken gick tu l Siöastrand,
dher fick han see et let hafstråll,
antingen vill du strida medh mig
eller vill du vara min fånge
vehlan för een dag, vii vinna vehl öfver dhe dödar'

Heller vill iag strida med dig
än iag vill vara din fånge,
vel etc.

Munken skref een krets på jembne mark
honom lyster2 icke lenger at bida,

3

Trollet slog dhet första slag,
då rernbnade munke[n]s kappa,
Skinnet uti hämma sprak
och blodet Kan i nacka

4

Munken han snode sig om igen
så slog han tu dhet leda bergatrol,
så det låg ner för hans fötter etc.

5

Du ligger der och jag står hår,
hvar äro nu din lede store ordh
snarast dodar.
y synes vara ändrad t från U.

1 Hdskr.
2
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7

Hörer du nu flenskallote munk,
som plägar giöra kiemparna vånda,
i dag vill iag gifva dig sölf och gul
om du vill låta mig lefva.

8

Munken han red och bergatrollet kröp,
de voro då lijka höga,
så kome dhe sig litet betre fram
dher mötte 11. kiempar,

9

och 11. kiempar slog han igehl
för vellingen var illa kokat,
dhen 12. löste sig med Silfver och gull,
dy honom lyste lengre at lefva.

10

Munken red och bergatrollet kröp
dhe voro begge lika höga
så komo de tu l dhet vehlbygda huus,
som stod med förgylta flöja.

11

Munken han titta åt berget in
dher rembna både bielka 8 och mura
sitten i här era bytinga små,
så litet iag eder våra.

12

Munken han stiger åt berget in,
een och 2. slog han igehl
han hengde dhe andre up i Röken
1 ()ryor
2

raden; på raden står ett öfverstruket
Före detta ord har hdskr. ett öfverstruket

409

[88 b]

mötte.
vegga.
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Dhet led fast åt affton
Solen ville gånga till hvijla,
3. Tt gull ladhe han på sin ryg
så laska' han se[j] åt konungens gård
och dhet var fult 15. mila

13

A1tin 2 kom han förra fram,
än retterna voro framborna,
siu oxa salt kiött åt han op,
och 3 15. fläskesider,

14

dher til 300. bröd
för än han dricka krafde
aldrig plä iag sitia vid konunga bordh
mindre iag plä få4 dricka,
konungen röpa på tienare två
i hemten mig in 12. T. öhl,
och skienken mig skalken i fån,
vehl an etc.

15

12. T: öhl dem drak han ut
och een af hvarie drecke,
så slog han de tönner i konungens bord
dhe röko i femb1000 stycker

16

j tan mig nu hijt een annor Munk
som betre kan kiempa och strida,
der kom een munk af klostret ut,
han var både storer och långer,
' Före detta ord har hdskr. ett öfverstruket s.
Hdskr. har först ett annat ord (antin?) öfverstruket.
öfver raden; på raden står der till, öfverstruket.
4 Hdskr. fa.
5 1 hdskr. äro stroferna 17-19 oriktigt numrerade 18-20.
2
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klubban var af bly och skafftet uti,
een Sviszare vid min sida,
om du voro dhen verste i verden till
i dag tår iag med dig strida

18

dhe stridde i dagar dhe stridde i två,
dhen tridie till merafftons tijde,
så löste dhem ey len ger at2 strida mer

19

NU tår lag svärja brörskap med dig
och giöra alla kiemparna vånda,

20.
Hr. Hielmers vijsa.
(Egenhänd., UB V 1, bl. 98-98 b.)

1

Hjelm han tienar i Konuns. Gårdh,
i 40. vickor och i 3. åhr,
så fromer red Hielmen i Sadhelen

Han tienar alt för ingen annor löhn,
ån kori.' dotter Hon var så skiön etc.

hastigt kom budet för
in,
Hielmen han låckar bort dotteren din,
2

Detta ord har i hdskr. blifvit dubbelskrifvet; det första har strukits.
Hdskr. har före detta ord ett par öfverstrukna bokstäfver.
5

98

412,
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Kungen han tala småsvenerna två,
i bidia dhen Hielmen för mig ingå.

'14
4

5
Hielrnen han in genom dören steg
2,
ochl konungen såg på honom med ögonen wredh

Hör du Helmer hvad lag säger dig,
" hvad har du at snacka med dottren min,

Kungen talte med et vret mod,
dhet skal kosta dit hierteblod.

7

Kungen viste icke et ord. af,
för hans högra hand oh hufwud var af,

8

Hielmen han tala tu l Svenerna små,
veten i nu råd i seja mig der å,

9

Annat rådh vj veta ey nu,
än i måtte rida af landet uth.

fruer och jungfrur sku ey spöria i bye
at iag skal rymma och skamel. flye,

10

11

' Otydligt, möjligen öfverstruket.
Denna rad synes ursprungligen ha skrifvits: konungen honom
med ögonen negh, och den har då följts af en strof 6, vilken haft
samma lydelse, som denna fått efter ändringen, men sedan strukits såsom
öfverflödig: Hielmen han in om dören steg, kung såg honom
med ögonen vred. Strofnumreringen därför ändrad i det följande, från
7 o. s. v. till 6 o. s. v.
2
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7. konungens Söner i rosenelund,
dhe hålla dit vill iag nu på stundh

13

hr. Hielmer du ridh osz icke så när,
vij ha dig icke af Hiertat så kiår

14

du har lockat vår syster, (ich gjort oss sk emot
jgehlslagit vår Fader och get osz ingen boot,

15

7. tönor gul har iag sarnkat i skrin,
dhem vii iag ge ibot för Faderen din,
så fager red hielmen i Sadelen,

16

vij begiära ingen -annan bot i dag,
din högra hand och hufwu ska af,

17

för än iag skal låta mit hierteblod'
för skal jag feckta med et frit mod.

18

hr Hielm han svinga sin häst omkring •
6. bröder så lade han uti een ring.

19

den 7. gaf sig i2 both för fadren sin,
så rida dhe hemb ifrån dhet tingh,

20 3

hr. Hjelm rider före med utslagit hår,
her Olof rider .effter så illa dhet går.

[98 bi

som det synes från hierteblo rinna.
2 Före detta ord har hdskr. ett öfverstruket b.
3 Siffran 21 är. i hdskr. öfverhoppad vid strofnumreringen, hvarför
ytterligare förskjutning här äger rum (22 I hdskr. blir 20 här o. s.
1 Ändradt,
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h Hjelm han viste ey et ord af,
för än hans hand och hufud flög af,

21

hr Olof setter hufvud på förgylten spiut
så rider han tul sin Systers buur

22

God dag god dag k Systeren min,
här ser du hufvet af k. fästemancn din.

23

Har du hufvet af k. fästemani min,
så gack in i2 buren och drick miö och vijn

24

dhen första drick han af Sölfkanna drack
een Sölfboder knif i hans hierta Stack.

25 •

jungfrun hon dansar på purpur skoo,
hon gråtit så tit af sårgefult mod,

26

Min far och 7. .bröder ligga för hundar och ram, 27
vehl skal jag begrafva min fästeman
så fager redh Hielmen i Sadhelen.
knappast fästemän.
Saknas i hdskr.

1 Hdskr.
2
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21.
En visa om Trojeborgz förstörning.
(Obekant hand, UB V 1, bl. 136-139.)

• Paris

han war så liten en dräng,
.han tiänte Kung Nilaus för- sin säng,
.Wällen up rosor om j wilien Parisen följa.

1

Kung Nilaus han war Sål riker en man
ändock war Paris rikare än han,
Wällen upp etc.

Paris han war så riker 2 en man,
wähl siu konungariken dhem åtte han,
wällen upp etc.

Wähl Sju konungariken och än ett Land,
likuähl tiänte han en annan man,
wällen upp etc.

.Han tiente konung3 Nilaus ey för anan lön,
än för drottning Helena 4 hon mar så skiön,
wälen: etc.

5

1 s ändradt från r.
Hdskr. rikar.
Hdskr. koung.
4 n öfverskrifvet
2

136
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Konung Nilaus han skulle i leding' fara
och Parisen skulle hemma taga landet wara,
wällen etc:

78
6

Hör, nu Paris du äst min frände näst,
du wachtar Wäll land och riken bäst,
Wällen upp etc.

Paris

han går till smidia,
han låter gullharpan wrida 2,
wällen etc.

8

Harpan aff sölf och stränger af gull,
sielf leker dhen Herrn så frögde full,
wällen upp roser: etc.

Paris tager gullharpan i hands,
så går han för helena till strand'',
Wällen upp: etc.

10

Han lekte en tima han lekte i tuå,
drotning Hellena hon' sitt och lydde5 uppå°,
Wellen wpp etc

Il

i n ändradt, snarast från ett g.
2 Därförut ett öfverstruket ord (sin?).
3 Ursprungligen- har skrifvits
handen.
4 Ursprungligen stranden eller snarast s t era n den .
5 Ändradt från lyddher.
8 up öfver raden.
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Wist ärin ij Paris någon Engel tick,
Eller giren' i någon gud' af himmelrijck,
Wellen upp etc

13

Jag är icke någon Engel lik,
ey heller är iag någo[n] Gud af himmelrick,
Wellen upp roser: etc

14

Hå Paris huru wän åren j',
0 att min herre wore half så wän smil j,
Wållen wpp: etc.

1Fr

Min wakra Helena i sägen ey slikt,
jngen Swen må wara sin herra lick
wällen,: etc

16

Hör drotning Hellena huad jag säga will,
i förlåtte konung Nilaus och4 troo lofuen5 mig,
wällen upp: etc

17

ja giårna will ing thet giöra,
wiste ing hwar wij uti fred, kunde wara,
wällen: etc
Därförut en öfverstruken bokstaf (å?).
Hdskr. har snarast gul.
3 Ändradt, möjligen från ii.
4 Därefter ett öfverstruket tro.
5 n senare tillagdt.

2

[136 b]
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Trojenborg är fast, både uthe och inne,
dher skall osz aldrig' någon utwina,
wällen: etc

18

Hw.ar skult wij så stort underhåll' få,
dher wij wår lifz tid skulle hålla uppå,
Wällen upp roser och liliar om j' wilin: etc

19

Vnder iorden dher är en half mill att gå,
00
dher kunna wij altid öhl oh mat. nog få: etc
Mellan portarna är och rum att gå,
dher kuna wij wä114 7 pund korn så,
wällen: etc.

• 21

Så lät han grafua under iorden med5 huitan hand°, 22
med ruller att löpa från Slottet till strand,
wällen upp: etc
137

Dher blef silke på iorden lagt,
23
drotning Helena will ey till stranden haffwa 7 gått etc
Dhen5 tid dhe kommo till stranden,
då Lade konung5 Nilaus till landet,
wällen: etc:

24 •

1 Därförut
2

ett par öfverstrukna bokstäfver (nu?).
Ursprungligen -hålle, men e öfverstruket.

är tillkommet genom rättelse; tidigare har möjligen stått iag.
Ändradt från wij synes det.
5 öfver raden.
Därförut ett öfverstruket ord, ovisst hvilket.
Ändradt och otydligt; därförut ett öfverstruket gåt.
8 D synes vara ändradt från ett H.
Hdskr. koung.
3 åM j

4
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25

Här står du Paris min frände god,
hwar hafuer du fått dhen slana' jungfru
wällen upp roser,: etc.

96

Kiäre Herre i tagen ded icke i sinne,
ded är drotning Hellenesa tienste qwina,
wä11en3 upp: etc

27

Aldrig såg iag någon jwngfru så4 deje11g5,
Eler Någon drotning Hellene så lik,
wälen upp etc

98

Jag beder min herr i sägen icke sligt
dher är så mången dhen andra lick,
wä1en6 : etc

29

Hören HEr: Paris i biden här stilla,
medan iag talar wid Helena lilla
wällen upp: etc

30

Konung Nilaus red, helena under jorden rann'
Endock kom hon till slotet för än han
wälen upp roser: etc:
Hdskr. har stalta (eller stalte).
Det första e ändradt, möjligen från ett ä.
3 Hdskr. wallen.
.
4 öfver raden.
5 Ändradt; ursprungligen tycks ha stått deieleg.
6 Hdskr. valen.
Indradt frän räner.
2
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När han kom i buren in,
stog för honom drotning helena fin,
wälen upp etc

31

Här sitter du drotning med huitan hand,
Aldrig såg iag likare än du stod wid strand,
wällen upp': etc.

32

Kiära min herr j sägen icke slickt,
ded 'är så mycket hwart annat likt,
. wällen: etc:

Hör du Helena aldrakiäresla min;
och will• du gifta Paris tiensteqwinnan din,
Wäled: etc:

33

34

Will han intet hafwa anat för lång tienst sin, 35Så giärna gifwer iag honom tienste qwinnan min,
wällen upp raser: etc:

Konung Nilaus kom till sirande,
dher stod drotning helena på sande 2
wälen upp: etc.

36

Paris han styrer sin snäcka från land,
konung Nilaus han red sin gångare på sand,
wä11en 8 upp roser: etc:

37

Därförut ett öfverstruket p.
Ändradt från sände.
3 Hdskr.

2
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38

drotning Hellena hon wäfte med Parisens hatt,
i sägen konung Nilaus tusend god natt,.
wällen. etc

39

Konung Nilaus korn till buren' igen
borta war drcittningen a1dra2 kiäraste wän,
wälen upp etc

40

Konung Nilaus han wred3 .sin hwitta hand,
Nu är drotning Helena med Paris af land,
W: etc.

41

Konung Nilaus han låtter dhe s1inde 4 brer skrifwa
Meninga man låtter han i• striden blifwa,
W: etc.

42

Han böd icke ut hwarken flera eller färra,
uthan alla dhe som swärd5 kunde bära,
willen: etc

43

Dhen som. icke hafwer Son i striden kan stå,
Han låte sin dåtter för sonen gå,
wålen upp etc

44

Så tog han med sig fyra sins tiugu tusend män
och wille dher mul taga Trogenborg in,
wälen upp roser6, om i wilien: etc:
förmodligen från bur igen.
Ändradt, möjligen från haldra.
Därförut ett öfverstruket ord (möjligen wreE
4 Hdskr. san de.
5 Ildskr.
Ändradt från rosor.

1 Ändradt,
2
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Han låg dherföre i wintrar råm,
icke kunde han wina in någen af dhem,
wälen upp etc

45

Han låg dherföre i wintrar nie,
dock kunde han intet sin drotning frijel,
wälen upp etc

46

Dher kom gåendes så gammal en man
Sacheus kong så hette han,
wiilen2 upp roser8. etc,

47

Hwij liggen i här, så många wid namn,
Hwad willen j giöra skada heller gagn 4 : etc

48 -

Wij hafwa här6 legat i wintrar nie,
49
wij kuna icke wina troijen borg inn af dhem: etc

Hielp gud huilka dårar må j svara
som ligga så länge för en gård gwara,
wäIlen: etc

Här står iag en gammal man,
ded säger iag Eder på min sand,
wällen upp roser: etc
' Ändradt, förmodligen från frij.
Hdskr. walen.
a Ändradt från - rorer..
4 Ändradt från gang.
5 r ändrad t från f.
Ändradt från 50.
2

50
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- hade iag want hår il månader färla,
skulle wäll Troienborg want ~nen ån,: etc
53

Hwad torde j wäl gifwa dlien man,
som Eder Troienborg wina kan,
wällen upp: etc

54

Wij will gifwa honom både silfwer och gull
Och mäla honom ded2 med skeppen full: etc

55

Låter giöra en häst af koppar och icke af b1yy2
ett hundrade löpare i lägen dher uti, etc

56

Och låter då skrufur i buren slå
dher hästen kan hafwa att gånga wppå
wällen: etc

57

wthan till låten måla med selfwer och icke med gull,
dher me är han så swicke full,
wällen upp roser, etc.

58

Så låter honom löppa för porten att stå;
så snart låta dhe honom till porten gå,
wällen upp: etc.

59

dhär kom båd4 i loftet för Paris dhen herren,
dhär5 stå/4 en häst för porten, wij sågom aldri
desz like, förri,
wällen upp roser: etc
1 Möjligen

öfverstruket.
Ändradt från det.
3 Ändradt, ovisst från livad (ten?).
4 Ändradt från både.
5 Ändradt, ovisst från hvad.
6 Hdskr. Stå.
7 Det sista r och kommat senare tillsatta.
2

[138 b]
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då Swarade Helena ded är rnit 'råd,
j låten dhen hästen för porten stå
wällen: etc

60

då swaradel Paris ded är mit sin,
i låten hästen gå i porten2 in, ,
wällen Upp: etc

61

Hästen begynte att rida,
glödiande ell att spruta3,
wällen upp roser: etc.

62

j åtta dagar Troijnborg bran,
för än någon ded rätteligen kiäna kan,
wälen upp etc

Paris

han swepte sitt hufud i skin,
så går han i loftet förs Hellena in,
w: etc

634

64

Hwad heller willen i med mig döö,
65
Eller j6 willen följa konung7 Nilaus under8 öö,
wä11en9 upp: etc
1 r ändradt från d.
Ursprungligen synes ha stått portenn (eller portern?).
Ändradt, ovisst från hvad (sprutta?).
4 Denna och de tre följande strofsiffrorna först felaktigt skrifna 69-72,
men ändrade af ursprungliga handen.
6 Hdskr. for.
6 Därförut öfverstruket hell; j synes vara ändradt från j.
7 Hdskr: koung.
8 Före detta ord ett öfverstruket in.
2

3

° Därförut -ett påbörjadt ord (ete.?).
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66

Långt heller will jag med Eder döö,
än föliai kong Nilaus under öö,
wällen: etc

67

Då wille wij dricka dhen sötta miöd
och giöra.2 dhen warm som glöd,
wällen: etc

68

Så weles wij låta wåra ådrur upslå,
Lättare död kuna wij intett få,
wällen: etc

69

Så wille wij låta bloden löpa osz4 i hiäl,
och döö så både lyckligen och säll
wällen upp roser om i willen Parisen följa, etc

70

Så läte dhe dherag ådror blöda,
så sörjandes gingo dhe till döde6.
Wällen upp etc

716

Ded war kong Nilaus7 största 4wida,
drotning Helena dödde wid Parisens sida,
wällen upp etc
en struken bokstaf (g?).
Hdskr. giora.
8 Ändradt frän wijle.
4 Hdskr. löpaosz.
5 Ändradt (från döda?).
Ändradt från 70.
7 Ändelsen ändrad, ovisst från hvad.

1 Därefter
2

139

426
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Ded war kong Nilausl största harm,
drotning Helena dödde på Parisens arm
wällen upp etc

72

Hwilken fast gård troienborg war,
både wthe och inne både fiäran och när,
wällen upp etc

73

Ty cilie låge dherföre fyra 2 tiugu tusende männ. , 74
i . nie åhr och kunde ey wina dhen,.
wälen upp etc

Dhe hade ded icke wunnit4 på min sann,
hade icke komit dhen gamla man,
wälen upp etc

Dhen gamb1e5 man gud gifwe honom wee,
Han skilde åt både glädje och fred;
Wälen upp roser om j willien Parisen följa:

75

76

I Ändelsen ändrad, ovisst från hvad.
a ändradt från Le, synes det.
3 Hdskr. har äfven här liksom fr nästföregående strof numreringen
74 (och lör den följande 75).
4 un ändradt, ovisst från hvad.
6 Ändradt från gamle.
2
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22.

140

Kämpe, wijsa om den starcke och dristige
RAMUNDER
(Obekant hand, UB V 1, bl. 140-142 h.)

[1] Rarnund han wore sig en bättre mand
om han hade bättre klläder,
drotningen gaf honom2 klläder ny,
af bast och bllagarne grofwa,
täcke will iagh inttet haa
sade ramunder til den unge'
fröken.' hon gaff honom kläderna ny,
af sillke och samett fina,
bast och bllaggarn will iag ey haa,
det kan du gie tiänarene tina
tåckett uill iagh haa,
och tåckett står migh braf,
sade ramundeer tii[I]s
[3] Raniunder gick seg i stwgan in,
altt der dhe skrädare sätte,
hörestw skräddare hwad jag säger digh,
wiltu göra ramunde[r]5 knäckt.,
hwarföre icke det sade skrädare[n]5,
då gör du mycket wäll,
sade ramunder till then unga
1 Hdskr. har snarast Wire, liksom tt äfven flerstädes i det följande
ofta ser ut som 11 (utan att detta här anmärkes):
2 Hdskr. honon.
3 Rudebeck har härefter tillagt: dhet tienar intet mig sa Ra[m]-

under dhen unge.
4 Hdskr. för öken.
5

Sista bokstafven synes vara bortskuren i margen:
6
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femtiio allnar till byxö tygh,
och femton till byxe remar,
detta skall du wäl göra migh startt,
om dw skall kläderna söma,
detta ärl migh nästan trångtt,
iagh får intet stiga min gång,
sade ramunder til den unga

[140 b]

Ramunder tackllar til skepen siu,
med tamp och wtthskurne fllagor,
så segla han sigh öfwer thed salltan slö,
allt in upå iätrnas lande,
nu är wi komene här,
förwtan stortt besuär,
sade ramunder til den unga
Ramunder gick sigh uid salta slöa strand,
der fick han see siw hjältar stånda,
iagh tar ramunder på3 minste hand,
jag kastar honom mott träen långa,
det är icke alenast du,
komen ale siw,
sade ramunder til den unge
Ramunder tog til sit swärd 4,
then han kaller dymlingen5 dyra,
der hög alla sju iälltar ihäll,
att blodett ran them til döda,
der ligia ala siu6,
Läll står iagh här ännu
sade ramunder tull
snarast än.
Hdskr. Si°.
8 Hdskr. pa.
4 sW åndradt, ovisst från hvad.
5 Hdskr. dymligeti, men jfr str. 12 och 25.
1 Hdskr.
2

Hdskr. siå.
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Ramunder gick sigh bättre'. fram,
där fick han see store Iättan stånda,
femtiio allnar war han bredh,
och hunrade war han långer,
har du lust att hårdra mig,
sade ramunder till then 2 unga
kiära ramunder du lätt migh lefua,
och gör migh alsingen skada,
siu tuner gulld uill iagh digli gifwa,
och uthi klareste winett bada,
den ottonde slincker med,
Du får ändå intett lefua,
sade ramunder till den unga
första tack the togo ihop, •
the togo ihoop medh händer,
ramunder nappar i jätans skägg
at kötett. låsnar från tänder,
illa grinar du sade ramunder
illa seer du uth
sade ramun
Andra tack the togo ihop
de togo ihoop med vrede,
ded stora bllå bärgett the stode upå,
dhe trampade neder illeder,
thätt3 är en hårddan leck sade jäten,
det är nu nysz begyntt
sade ramunder till then unga
Ramunder nappar till sitt stora suärd,
dett4 han kallar dymlingen dyra,
Hdskr. battre.
Tillagdt under raden.
3 Ändradt, ovisst från hvad.
4 Ändradt från ded.

2

5

Hdskr.

kalla, men jfr str. 7.
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så hugger han jätansz hwfwd af,
det måsta fyra par oxar orka röra
jag mentte dett skulle' intte nappa 2,
dett nappa licka uäll
sade ramunde[r] 3
[141 b]

Ramunder gick sig i bärget in,
der alle små trållen såtte,
alla små trollen i bärgett4 satt,
the måste för ramunder gråta,
gråter du för mey5,
iagh Log aldrig åth dey,
sade ramunder

[13]

Ramunder raskar och slog omkring,
allt som een raker hiällte,
alla trolen han kiörde i ring
och dem till lorden nedfälde,
Här inne råder nu iag, sade ramunder,
dätt faller migh så uäl i lagh,
sade ramunder fil den unga

[14]

ramunder stiger i skepett in,
dät brackiar i huarie wrånge,
alla båszmännen i Skeppett war,
dhe mente thed skule sönder gånga,
uii för gås intett här,
ni seglla liika uäll
sade ramunder till den wnga

[15]

Ramunder låskaa till skeppen siu,
med gull och ädle stenar,
och ramunde seglar6 alltt öfer den slö,
1 Hdskr. kulle.
2 Hdskr. napp, men jfr str. 25.

[16]

8 Sista bokstafven bortskuren i margen? Jfr dock str. 169.
237
och 257.
4 Hdskr. bägett.
5 Hdskr. my.
Därförut öfverstruket sk.

•
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och in på kiesarens lande,
nu är uii komne här,
nu ha uii Utter lärdt'
sade ramunder
Ramunder kastar sitt anckar på grund
och brygian på' s,nöwit sande,
dett war ramunder första map,
som wppå landett mån springa
wåg icke fler,
våga intett mer
Ramuner gick sigh på båhrgården, in
der dhe lekett båll och gulltärning,
alla förskräckttes för ramundes skind,
och för hans grymas geborder,
wacker leck Milen i, sade ramund,
får iagh leckia mäd,
sade ramunder tu l then
Keyszaren4 ut gönom -fönstret såg,
med ångerst och sorg fullt mod,
huad året för en kiampe uppå WO gård, som är up runnen så stor,ded är nu rede,
iag6 har nu lust att hårdras nog,
sade ramunder till Keysaren4
Ramunder slog sina händer ihop,
att husen de skackade och ristas,'
huad hafwer iagh7 så illa giordtt,
Synes vara ändradt från lärt.
öfver raden.
Hdskr.,gyma..
4 Hdskr. Kyszaren.
5 Hdskr. närmast wr med en liten rundel ärver W.
6 Hdskr. igg.
Hdskr. igh.

2

3

142
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1500-

OCH l 600-TALENS VISBÖCKER.

att iag hos degh ey kan uistas,
korn du ner till mey,
sade ramunder till den unga
Ramunder slog på sitt sköna suärd
att jorden hon skungar och ristes,
fogllari dånas och fölo till rnarck,
som föra2 sunge på kueste,
rätt nu. bllir iagh3 ured sade ramunder
kommer du icke ned,
sade ramunder till then unga
Ramunder gick sig ttill dören in,
med ifrit sinne och mod,
iagh skall nu in i sallen tin
fast Järn ock ställ är ernoott
achtta tigh granit sade ramunder,
här bllir en hår-der kamp,
sade ramunder till then u

[142 b]

Ramunder tog i dören med kraft,
att hella muren han remnade,
fönster och dörar ur4 uägian språng,
och stenarne ramlade5 nider,
sågstu iagh slap in, sade rarnunder,
nu gäller det pällsen tin,
sade ramunde till then unga
Kiära ramunder du lätt migh liefua
iag såg än alldrigh din licke,
min yngsste dotter uill iag dig gifua,
och hälftan utt af mitt ricke,
1 Hdskr.

fgllar.

ö ändradt från r.
8 a ändradt från g.
4 Upprepadt genom ett wr.
5 Hdskr. rmlade.
2
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dätt äger jag allaredan sade ramunder
du får inttet 1efua1 ändå2
sade ramunder till then unga
[25] Ramunder napar till sitt stora suärd,
det han kaller dymlingen dyra,
sås hög han kiesarensz hufuwd af,
att ded filög i 15.° spanska miilar,
jag mente dett skulle inttet nappa, sade ramunder
dett nappar liickia uäll
sade4 ramunde till then unga

23.
(Egenhänd., UB V 1, bl. 144-144b.)

Hr Tyreses dötrar i venge,
dhe såfva een stund för lenge,
men. Skogen hon löfvas,
dhe såfva bort kyrkier och ottesång,
kåller var dhen skogh,
Gud nåde dhe jungfrur för kiörkegång,
vaknar nu up dhen första,
kåller etc.
j vaken up mina Systrar
Vaknade up dhen andra,
nu ha vij bortsåfvit kyrkier och ottesång,
ha vij bort såfvit kyrkier och ottesång,
svarade dhen yngsta,
så ville vij osz till dagmeszan gå,
1u

synes ha tillkommit genom rättelse af förra delen af ett a.

Hdskr. ädå.
Därefter en struken bokstaf (s?).
4 Därefter ett påbörjadt men öfverstruket ord (sam?).

2

3

144
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dhe togo på sig een Silkeserk
och dhet var 15. handemöars verk,

[6]

dhe jungfrur jola sig med' en Silkessno,
rödaste gullet hank neder på jordh,

[7]

dhe jungfrur kommo sig uut2 uppå hee,
dher möte dhem dhe Skogröfvare tre

[8]

allt& vill i vara 3. Skogröfvares vijf,
eller ville i mista edert unga lijf,

[9]

Svarade då dhen första,
Gud låte osz ingendera fresta,

[10]

svarade då dhen andra,
Gud 141e4 osz allers vandra,

[Il]

svarade då dhen yngsta,
betre är med äran sit lif mista,

[H]

först vore dhe dhe 3. Skogröfvares vjf,
sena miste dhe sit unga lijf,

[13]

Så togo dhe af dheras gul så röd,
dhet stoppade'dhe i säkar hoos sit bröd 6,

[14]

1 I stället för jola sig med har först skrifvits togo (t ändradt från
ett felaktigt skrifvet k) på sig; med är tillagdt öfver raden.
2 Osäkert.
Möjligen änte.
4 Hdskr. late.
5 Osäkert.
6 Hdskr. brod.

PETTER RIIDEBECES VISUPPTECKNINGAR.

97
[IS]

.435

sen togo dhe af dheras SilkeSerk,.
dhet ståppa dhe i sina säkkar,

dhe Skogröfvare gå i hr Töreses gård,
och ute hr Töres han för dheni står,

j stån ute hr Töres vehl svept i Skin,
villen i släppa 3. Skogröfvare in,

dhe gingo sig i Stenstufven in,
dher tsars för dhem hå rniödh. och vijn,

-

hr Tyres' begynte at länge,
hvij må mina dötrar ä så lenge,

Fru margita följer sinn herre i Säng,
och sedan går hon för dhe Skogröfvare igen,

vilien i såfva hoos 3. Skogröfvare i natt,
eder ville vij gifva en Silkeserk

[22]
.

i låte mig se på dhen Silkeserk,
Herre Gud nåde mina dötrar. 3. •
Fru Margita går för sin herre at stå,
i vaken up ädele herre min,
dhe Skogröfvare har slagit igel barnen din,'
hr Tyres han kläder sig i järn och Ståhl,,
så går han för dhe Skogröfvare at stå,
Hdskr. knappast Tyrus.

[144 b]
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han slog igel en han slog igel två,
dhen 3die han' bad sig der ifrån

[25]

j låten mig lefva Edele herre min,
alt mädan lag säger .å slekten min,

[26]

borta ha vij varit så länge,
vår fader heter Tyres i Vänge,

[27]

hr Tyres han- kasta sit sverd i jord
.Gud nåde mig för gierning iag nu har giort

[28]

Fru Margita her3 Tyres3 dhe gånge på våå
och hvad sku vij te bota fåå,

[29]

.vij vila låta bygga en kyrkia så nye,
här nedan strax om vår bye,

[30]

och dhet ville vij så gierna
och hon skal heeta Kierna

[31]

24.
(Egenhänd., UB V 1, bl. 147-2147 b. En variantuppteckning aftryckt
här nedan no. 38, efter KB EngeArömska samt. B. VIII. 2. 7.)

14.7

Drotning Margita gick på gålfvet och qva,
hon tenkte icke vara sin sidsta dag
roo mig öfver Sjön med dhe ådror,
' Härefter ett öfverstruket h.
h synes vara ändradt från ett f.
3 Hdskr. möjligen Tyrus.
4 Strofnumreringen synes härröra från Arwidsson.
2
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Min k. Syster bli hema i natt
hår vexer up et väder, dhet rörer sig så hårdt, •

3

Blåse nu hVad dhet blåsa vill,
i qvel skal iag dricka hr Kiellevall tu,

4

blåse nu hvad dhet blåsa må,
i qvehl, skal iag dricka min k. Systers Skåhl,

5

dhe skute sin Snecka utifrån landh
dhe glömbde Gud Fader Son och dhen Helge And

6

Når som dhe komo sig mit uppå sundh
dhet vexte up et väder dhet rördes up i grund

7

och Små Svennen han vid ösekaret stodh,
han öste kalla vatn, han sputa klara bio,

8

min K Styrman du styre mig i land,
digh gifver iag mit röda Gulbandh,

9

Styremannen Svara som han har varit vredh,
ing kan hvarken hielpa eder eller mig,

10

Fru Margita kasta ut gångare grå,
och up flöt Sadelen. och Sametet blå,

11

Fru Margita kasta ut röda Gulskrin,
up flöto låket, och .hvjta hermelin,

438
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Fru Margi[ta]' kasta ut Småbarna Sin,
och då ran henne tårar af kindh,

OH1

Gud vill här komer någon fil landet af ehr,
så veten 1 at seja, huru dhet, gick tu l för mig,

13

Styrmand lade sig i Sundet och sam,
han hade 15. Milar til närmaste land,

14

Styremand Simer3 in3 för Kiellevals huus,
der sitter hr Killevall han håller gåt ruus, .

15

i siten här hr Kiellevall, •dricken miod. och vijn, 16
Fru Margita ligger på hatvet med Småbarnen. sijn

[147 b]

Hr Killeval Springer öfver bredan bordh,
dhet klaresta vjnet efter honom stodh,

17

Hr Kieleval gångar tu l Siöastrand,
der alle Skieppend dhe komma til Land,

18

Hr Kiellevald setter sig .på, en Steen,
dhet är ont at venta dhen aldrig kommer igen

19

Hr Kielval Satte sig på een Ståck
dhet är ont at venta dhen aldrig kommer u
i ro mig öfver Sjön med cilie ådror
i Bortskuret i margen.
2 Osäkert.
2 Hdskr. i.
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25.
(Afskrift, RA, Säfstaholm 21, s. 19-20, Smål.
antiqviteter kap. 3.1)

1

Och det war unge Hr, Torfin2,
han° war så wist ett bud4,
han red allena mot Danahär°
att sälja dem° sanningen 'ut,
så raske' Rijda de Giöter°.
Hören i Dana konung,
kung Hälgwar° jag .frågarl° ehr,
hwar • hafwen i ärnat att fara,
med denna ehr stora Hår,
så raske rijda the Giöter.

3

Om Giöterne" Eder finna,
ey kommer här unnan een",
det" bästa i Ehr giöra",

Kap. 3 bär rubriken: »Om' Smålands Nampn Södergiötaland
och Gutland». Prosatexten närmast före visan lyder: »PTolornus
kallar SöderGiötarne Guter, som Johannes Magnus intygar,
ytterst bewisar med stort Argument effterfölljande gl: wijsa,
Södergiöta och Ridgiöta Nampn, som sålunda lyder».
2 Väl ej Torsin (som Lund och snarast äfven Nescher ha).
1 Nescher hår, Lund som.
4 Nescher bod.
5 Nescher denna hähr (Luud dana här).
6 Nescher them (och the i nästa rad).
Nescher o. Lund raska (genomgående).
genomgående, likaså södergiötar nedan 91.
8 Lund giötar, genomgående
Nescher Hägwar, Lund
1° Nescher o. Lund säger:
n Lund giötarna.
12 Denna rad lyder i Nescher: jag kommer här warna ehr.
18 Nescher i det.
14 Nescher giören.

19
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i dra hem i edert Land,
så raske rijda de Giöter,
Sörgiöta Bönder ehr möta
med mången kiempe starck',
de lära ehr Skiölden skiöta,
•
och slå' eder ned3 till marck, etc:

4

På Wallen är för eder ställer'',
een Här af Giöta män,
ert nackebeen bryta5 de sönder,
om i ey draga6 bän7.

5

Kan du Helger8 ey minnas,
din fahr föll på duns heed 9,
din fahrfar, och desz11kest19,
din broder bredewid".

6

Om du kommer på Dillja" duns" hedh,
då oden för dig står,
om han dig på Grimsle" seer
han dig på nacken slår.

7

Om du kommer till Dilje15 bro
så finner du Tor för dig,

8

Denna rad lyder i Nescher: med många
Nescher kasta.
Nescher neder.
4 Nescher o. Lund
ställe..
8 Nescher snarast byta.
Nescher o. Lund dragen.
Nescher hem.
8 Lund Hålger.
Nescher dunshed, Lund Dunshedh.
1° Nescher deszlikes.
Lund bonde vid.
12 Nescher snarast dulja.
ta Hdskr. duus.
14 Lund grirnsen.
15 Lund Dilia.
2

kiäppastrek.
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hans Hammar lärer komma på gång,
•
tro du mig wiszerligt.
9

De Söder Giöter ha° ärnat ert kiött
för Hundar och för Ram,
men edra Själar de willja
att' skiänckia Oden i hand . etc:

10

Hör du Torfin4 packa dig bort
wij ärna nu danskas' blod hemna°,
eller' så° skall ditt lijf blifwa kort,
Wij ha Göterne° döden nu ämbnat.
.

11

Torfin up till BraWalla red,
de Danske satte honom effter,
der börjas ett Slag uppå den heed,
det var både långt och häfftigt.

12

De 'slogos i een de slogos i twå,
tre dagar giorde de lika,
der stupte så mången rasker man,
förr än de Danska män wijka,

13

De Danska fly till foot och Häst,
de fika det mästa de'° orka,
Giöterne° föllja som de kunna måst,
på Ryggen de slå och tårka,
så fagra rijda de Giöter".
1 Lund

visserliga.

enligt Nescher; Säfstaholms-hdskr. har som.
3 Saknas i Nescher.
4 Nescher Tor fln (Lund Torsin; så äfven i följande strof).
5 Lund danskes, likaså danske i str. 12* och 131.
8 Nescher hämbna.
Nescher rätt nu, Lund ret nu.
8 Saknas i Lund.
Nescher Giötherna, Lund giötaTna.
'° Nescher the, så åfven nedan i rad 5.
" Nescher Giöthar.
2

Så

20
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26.
(Afskrift, RA. Säfstaholm 21, s. 27-29,
Smål. antiqviteter, kap. 51.)

27

1
Erick den förste2 konung war,
i Giötalandet wida,
med stort förstånd, en snäller karl,
så uti frid som Strida,
han war den första konung god,
som i Wetala (:Danmarck:) satte plog.
Hwad odygd war och öfwerwåld,
han aldrig kunde lida,
men fromheet och sacktmodigheet,
han bruckte alla tjdaa,
han war den första4 konung god,.
som i Witala5 satte plog.

28

God lag och rätt i Rijket sitt,
han altid hölt och skaffa,
den Saklös war blef ledig qwitt,
1 Kapitlet handlar »Om Vitala Stad, des rudera och Danmarks der ifrån tagne begynnelse» och är i åtskilligt grundadt på
Eriksvisan. Om denna säger förf.: »Jag kan och icke förbigå, mindre ing så till denne store konungens hög Meriterade beröm
som Vetala besanna[n]de, här hoos på wår Swenska verterar
och insätter, de gamble uråldriga Giötiska verser, som Johannes Magnus äfwen om kung Erick i sin krönika infattar och
refererar såsom följer».
2 Nescher första (i det följande växla -e och -a).
3 Nescher tider.
4 Lund förste (så genomgående i det följande).
5 Lund Vetala (genomgående), Nescher har i det följande båda formerna omväxlande.
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den brotzlig lät han straffa,
han war den törsta konung god,
som i Witala' satte Plog.

4Ey någon war i Witala
som Plogen kunde röra,
men Giötar han dijt sände ned
som Skatt till honom skulle g1öra 2,
han war den första konung god,
som i Witala satte Plog.

5
J Giöta Land war mången man,
som lagen ey lida8 wille,
dem alla lät .kung 4 Erick försan,
utdrifwa och från sig skilde,
han war den första konung god,
som i Witala satte Plog,
6
Han sände dern 8 bort i Söderland,
de borde del-8 först att bygga,
att 7 med dem mången snäller man,
som dem hölt stilla och trygga;
han war den första konung god,
som i Wetala satte Plog.

Wiborg wetala (genomgående; åfven i str. 1 och 2).
Wiborg föra.
Nescher m Wiborg lyda.
4 Wihorg kong, så åfven str. 73, 104.
5 Nescher them, Wihorg dhem.
6 Wiborg der borde de.
Wiborg och (Nescher at).
2

7
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7
De worel der under höfdinge weld,
till mångas åhr hades ända,
"
till des kung Humble utan skiähl,
dem Dan till konung bortsände,
han war den förste lång och man
som satte Plog i Witala Land 4.
8
Dan han slecktes På Fäderne sitt
i dygd och godaste seder,
af honom Danmarcks nampnets fick,
samt' myckens Ähra och heder,
han war den första konung god
som i Wetala satte Plog
9
Doch måste de altid gifwa Skatt
till Giöta män de raskes,
tijt" Danmarck" litet war så fatt12
att de ey wore" så starcka",
han war den" första konung god,
som i Witala satte Plog.

29•

1 Nescher

woro.
Wiborg månge.
3 Wiborg hadde.
4 Nescher Witeland. Wiborg har här samma omkväde som i öfriga
strofer.
Nescher Danne mark.
6 Nescher namnet.
7 Wiborg Sampt.
Nescher mycke.
9 Wiborg raska.
to Wiborg Ty.
11 Nescher Dannemark.
12 Dessa två sista ord saknas i Nescher, där skrifvaren lämnat motsvarande plats öppen.
13 Nescher o. Wiborg woro.
14 Wiborg starke.
15
Nescher filen.
2
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10
Der före'. Danna konungar 2 all,
ha ey nått at förewända 8,
utan är dera 4 plicht och kall,
till Giöta kung Skatten att sända,
han war den första konung god,
som i Witala satte Plog.

27.
Afskrift; Säfstaholm 21; s. 79-80; Srnål. antiqviteter, kap. 165.)
Säg mig Ädle Riddare god,
hwar stå de fiskar uti flod,
hwar då skiänkes den bäste wijn,
hwar dricker Widric8 med kiempar sin.
För östan stå der7 fiskar i flod,
för Nordan drickes der8 Wijn så god,
I Halland finner du Widric hemma
med sine° kiämpar och många '° Swena,
1 Nescher

Derföre.

2 Nescher denna konungen, Wiborg dana konungar.
3 Wiborg snarast föruända (otydligt, ändring efter radering).

Wiborg deras.
Detta kapital handlar »Om Widrick Werlanson.» Förf, framhåller bl. a., att denne Vidrik är icke mindre än Starkåtter »uti månge
Konunga Rijken beprisad, och flere •wijsor om honom dicktade,
och dagel: än allestädes siunges än om någon kiämpe i werlden, af hwilka iag och icke will blygas någre verbotim här
införa». — Sedan Vidriks bedrifter skildrats, fortsätter förf.:' »På slutet
blef denne starcke och oöfwerwinnerlige kiempen Widrik Werlanson kung i Halland, som i hans SysterSohns Swen Von
Weds Wijsa äfwen besannas . . . och lyder derom i Wisan
således». Om visans ursprung m. m. — den utgör liksom no. 41 här
nedan ett utdrag i öfversättning ur den af Vedel och Syv tryckta danska
visan om Svend Vonued — jfr ofvan inledningen.
6 Nescher o. Wiborg Vidrick; namnetsstafning varierar i handskrifterna.
7 Nescher o. Wiborg de.
8 Nescher o. Wiborg den.
9 Nescher o. Wiborg sina.
1" Nescher Swänner många.
4

5

79
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Swen Vonvedi tog guldring2 af sin barm 3,
och satte den på kiempens Arm,
du säg du war den sidste man
som guld utaf Swen Vonved4 wan.

[3]

Swen Vonved red för högan tin,
han böd6 de wecktar sleppa sig6 in,
ingen af dem till honom gingo8,
så månde han öfwer 2 muhren springa.

[4]

Så bant han sin Häst wid tora",
och gick der in i Borgestuga, '
han satte"- sig sielf öfwerst wid Bord,
och talte icke ett endaste" ord.
Han drack och" åth och fick sig maat,
icke sporde han ,konungen åt.
aldrig war iag i den for"
som så månge" elacka tungor" war.

[6]

Konungen Vidrick talar till kiempar 5,
i binde mig denne" galne Swen,

[7]

1 Nescher skrifver von ved (wed) genomgående, Wiborg Som
von vend.
2 Nescher Gullring, Wiborg gulring.
3 Nescher barn.
4 Wiborg von ved (så äfven sir. 103, 111; däremot vonved sir. 4').
5 Nescher o. Wiborg bad.
6 Hdskr. sin (Nescher o. Wiborg sig).
7 Nescher utli ta, Wiborg ut tu.
8 WibMg ginge.
9 Nescher Öfwen «war. •
13! Nescher Tofwa, Wiborg tOWa.
11 Nescher sätter.
12 Wiborg endeste.
13 Nescher ö. Wiborg han.
14 Nescher får, Wiborg snarast free (ändradt).
15 Nescher o. Wiborg många.
1 '3 Wiborg tunger.
17 Nescher denna.
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binde i icke denne fremmade' Giäst,
i tienar2 mig icke3 då bäst
Tag du 5 och 10 dertill,
och kom du sielf i detta speel,
en hore Sohn då blif du dig,
utan så är du binder mig.
Eszmer4 konung min k.5 fahr,
och Stolten Adelin min Mohr,
de6 mig det ju' så hårt förbjuda,
iag skulle mitt guld på Skalkar föröda.
War nu Esziner8 kung9 din" fahr
och fru Adelin din mohr,
Swen Vonved ästu en kiempe skiönli,
dertill" min k: Syster Sohn.
Swen VonVed will du" hoos mig wara,
så skall dijg" timas bå" heder och ähra,
hwar du will" i landet fara,
mine" Riddare skola på dig taga wara etc:
1 Nescher
2 Nescher

etc.

främmande, Wiborg fremmande.
tiena, Wiborg tien e.
Nescher o. Wiborg då icke.
4 Nescher Elmer, Wiborg Esmer.
Nescher kiäre.
6
Nescher der.
7 Wiborg har omkastadt ju det.
8 Nescher o. Wiborg Esmer.
9 Wiborg kong.
1° Wiborg ding.
Wiborg Siön.
12 Nescher o. Wiborg der tu.
15 Nescher bi, så äfven i rad 3 samma strof.
14 Hdskr. dij, Nescher ö. Wiborg dig.
15 Nescher både, Wiborg på (sen ändring öfver raden både).
16 Wiborg
17 Nescher mina.
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28.
81

Een Dansk Wijsa på Swenska

verterat om

Vidriek Werlanson'.
(Afskrift, RA Sätstaholm 21, s. 81-85, Smål. antiqviteter, kap. 1624
Kung Tidrick3 stånder4. på, Bärn3,
och ser han ut så wijda,
Gud gifwe iag wiste de Hieltar så' stuck,
mig' torde i marcken bida,
der stånder en 'Borg för3 Bärn°,
och der boor uti kungl° Tidrick.
Det swarade Mester Hillebrand,
han wiste att örlig och strida ll,
der ligger en kietnpe på Birting12 berg,
törn du honom väcka" och bida,
der stånder en borg i Bern,
och der etc:
Hörer du mäster Hillebrand,
du åst en kiempe så starck,
1 Nescher

3

Vid: VerlandSon, •Wiborg vid: verlanson.
Jfr ofvan s. 445, not 1.
3 Nescher Kong Tidrik, Wiborg Kong Tidrick.
4 Wiborg ståndar (nästan genomgående, dock stånder str. 65, 285
0. 535), Nescher här -er, men i det följande -er och -ar omväxlande.
5 Wiborg .på buren.
6 Nescher som.
Nescher som mig.
8 Nescher på.
9 Wiborg burn.
'0 Wiborg kong.
" Nescher strider.
12 Nescher snarast Birtingz, Wihorg birtings.
13 Wiborg får.
is Wiborg wäka.
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du skall rijda främst' i •Skogen i dag,
och föra wårt skiöldemärckes,
der stånder en borg etc:
Dertill3 swarar metei Hillebrand,
han war en kiempe så wijs,
Herre4 icke förer iag mercket i dag,
ty mig tienar icke den Prijs„
der stånder etc:
Det swarade Vidric5 Werlanson6,
han7 talte af fullgod hog,
iag will wara den förste i hopen i dag
igenom den Birtingz Skog.
der stånder etc:
Det mälte han Vidrik Verlansod, •
han swarade det af %vrede s,
de Smedeswenners mitt Swärd så smidde
att det" på Stähl bijter som kläde.
der ståndet. etc:
Der" wore" wähl 300 klämpar,
de droge" till Biertingz" land,

7

1 Nescher

främbst.

Nescher skiöldade merke, Wiborg skiöldedhe merke.
3 Nescher Der tu l (så äfven i strof 84), Wiborg Dher till.
4 Saknas i Wiborg (endast anfördt i rnargen från Nescher.)
5 Nescher Vidrich, Wiborg Vidrick (genomgående).
6 Nescher Verlandson.
7 Wiborg ha.
8 Nescher snarast werde, Wiborg wärde.
9 Wiborg Smede Swenner.
45:
1° Nescher thet (så äfven nedan i strof 20: thet Ord,
Guld, 47: the torde).
11 Nescher De, Wiborg Dhe.
i?, Nescher o. Wiborg woro.
13 Nescher drogo.
14 Nescher Birtings, Wiborg birtingz.
2

thet
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de lette effter Långe beenl Rese,
de honom på Skogen fant,
der stånder en Borg etc:
Det swarade Vidrick Verlanson,
wij willja pröfwa ett underligit2 Spehl,
/3 låte mig Rijda i Skogen först,
om i tro mig dertill,
der stånder en etc:

82

Det swarade 4 då kung Tidric 5,
jag säger här så6 för dig,
finner du Lång been Reser 7,
du dölg det icke för mig.
der stånder etc:

9

Det war8 Vidric Werlanson9,
han kom på Birtingz heed,
der fant han Lång beenw reser'
han låg både swett" och led,
der" stånder etc:

10

Nescher långbeen, Wiborg långben (tämligen genomgående).
Wiborg underligt.
3 Hdskr. saknas i, som här tillsatts efter Nescher och Wiborg.
4 Nescher o.17 Wiborg SWara.
5 Nescher Tidrich (annars skrifves namnet oftast här Tidrick; så
i str. 21, 41, 45 och 53), Wiborg kong Tidrick (likaså sir. 216).
6 Saknas i Wiborg.
7 Wiborg reese.
Nescher har härefter en af nästa strof föranledd
felskrifning, som dock omedelbart blifvit rättad.
8 Wiborg har härefter ett då.
9 Nescher o. Witiorg
Vidrick Verlansson (de varierande afvikelserna i fråga om detta namns stafning anmärkas icke vidare här).
10
Wiborg langben.
11 Wiborg rese (så äfven i sir. 11, 26 m. fl.), Nescher här Rese
(i det följande omväxlande -e och -er).
12 Nescher o. Wiborg Swart.
13 Wiborg dhet.
2
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451

Det war Vidriek Verlansön,
han stötte på' i Resen med skaff12,
dus wackna up Lång been Reser,
mig tycker du . sofwer för skarpt.
der stånder etc:

11

Här hafwer lag legat4 i många kir,
och hwilts på willande hedes,
här kom aldrig dens kiempe7 fram
som mig torde wäcka och bida etc:

13

Här håller iag Vidric Verlanson,
med Swärd så gott wid sijda,
lag skall dig af Sömns upwäckas,
så swåra så" skall 'det swidi etc:

14

Det war I,ångbeen Resern
han såg up med ett öga,
hwarfrån" kommer osz denne" Sweu,
som så sin ord 'månde roya14. etc:

i Aindradt,
x
som det synes från ,ffied.
Wiborg kraft:
3 Nescher då
4 Nescher ligge t.
5 Nescher heder.
6 Nescher dem.
7 Nescher kiämpen.
8 Wiborg Sömpn.
9 Nescher upwäckia Wiborg wpwåka,
19 Saknas i Nescher och öfverstruket i Wiborg.
11 Nescher o. Wiborg Reese (så äfven i str. 19 Nesclier; Wiborg
där o. i str. 24, 25, 28 Resee, i sfr: 31 reesee).
12
Nescher hwarifrån, Wihorg hwar från.
13
Nescher denna.
14 Nescher föja, Wiborg föga.
2

4522

i500-

OCH 1600-TALANS VISBÖCKER .

Verland så hette min fader,

114
15

een Smed war han så Skiönl,
Botil hette min - Moder
en konunga 2 dotter 9 wähn etc.
Skreping 4 så heter min fullgodas skiöld,
i honom är skutins mång .Pijhl,
Blanck så kallas min Stålte Hjelm,
i den mång Swerd fått fehl. etc:

16

Skimming heter 7 min Edle Häst,
är född på Wildten 9 Stod,
Mimmering9 kallar man mitt Swerd,
är härt" i kiernpe blod. etc:

17

Sielf heter Lag Vidrick Verlanson,
i Järn så är iag klådd,
står du ey up på din långe '1 Been,
iag giör dig wiszerlig redd. etc:

18

Hör du långe Ben Reser,
jag för dig .liuga" ey
konungen håller här utan för Skog,
sänt honom straxt -Skatten till. etc:

19

1 Nescher han war en Smed så skiön. 1 Wiborg är så tilllagdt öfver raden i sen tid.
.2
Nescher kunga.
3
Nescher har härefter Så.
4 Nescher
Skeeping, Wiborg Skerpping (Vedel Skrepping). .
Wiborg fulgode.
6 Wiborg
skuten.
7 Ändradt från heder.
8 Nescher wilthem.
9 Nescher närmast Mimmerig ?
10 Hdskr. hårt, men Nescher och Wiborg härdt (Vedel hwrd).
it Nescher långa.
Ändradt från finger; Wiborg har omkastadt ey Huga.
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20

Alt det' Guld som jag äga må,
det giömrries med ähra stoor,
det winner icke en Stalldräng af mig,
ey skall man spörja det ord. etc:

21

Så ung och liten som iag är,
skall du mig rätt nu finna,
jag will dig hugga hufwudet af,
och så det 2 myckna Guld winna,
.der stånder en Borg för Bärn,
och där uti boor kung Tidrick.

453

22.

Det War Långbeen Reser 2,
honom teckles, icke längre sofwa,
Rid från mig du unge hielt,
om dig lyster längre' alls lefwa.. etc:

23

Skimming 6 sprang up med begge sine7 been
mitt uppå Resens sijda,
•
sönder .då ginge8 Sju hans Refbeen,
och så begynte de att strida.

24

Det. war Lång been Reser%
grep sin Ståhlstång" i hand,
han slog ett slag effter Widrick,
att stången i berget rann.
Der stånder etc:
11

Wiborg tillagdt öfver raden i sen tid.
Nescher o. Wiborg dit.
3 Wiborg lång been Resee (så äfven' str. 251).
4 Nescher länge, Wiborg länger.
5 Saknas i Nescher.
6 Hdskr. Skimmig, snarast så också Nescher; Wiborg
2

7 Nescher

sina.

Nescher har härefter ännu ett då.
Nescher Rese, Wiborg Resee (jfr ofvan s. 451, not 11).
lo Nescher Ståhl Stång, Wiborg ståhl stång.
8
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Det war Långbeen Reser
han achtade slå så wist,
Hesten hindrade' hans första slag,
dy3 blef hans slag der mist. etc:

25

Då borde Långbeen Rese,
att iemra 3 sig så swårt,
nu ligger min stång i Berget senckt,
som hon wore4 fast smid3 hårdt 6 etc:

26

Widrick sig ey försumma lät,
han war så modig i hog,
up nu Skimming7 wendt dig om 8,.
min Mimmering något dåg3. etc:

27

Han tåg Memmeringl° i sin hand,
till Långbeen" Rese han rände",
så djupt hann rände i bröstet in,
att udden i tarmarne wende,
der .stånder" en borg. etc:

28

Wiborg hindrad.
Nescher ty.
3 Nescher järnbra, Wiborg jembra.
4 Nescher woro.
5 Wiborg fastsmidd.
Nescher hård.
7 Nescher Skiming.
8 Hos Nescher saknas orden dig om.
" Nescher dog.
") så också Nescher; Wiborg mimmering.
Nescher Langbeen (Wiborg långben).
12 Nescher wände.
13 Nescher hon.
14 Nescher Tarmarna, Wiloorg tarmarna.
15 Nescher ståndar.
2
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29

Då wacknade Resen af första skrin',
ty Såret war så stort,
han hade det gierna wähl betalt,
om han- hade 2 kunnat det giort. etc:

30

Han sade förbannat 3 du Widrick,
och så dit Swerd wid sijda,
du har illa4 skadat mitt bröst,
deraf så yppas min qwida.

31

Jag skall hugga dig Reser små,
som löfwet blås för Wär,
utan du wiser5 mig den skatt,
du har i skogen 6 här etc.

32

Du giör det icke Werlanszon,
du hugg mig ey till döda,
jag will wisa dig det huus,
är teckt med Gullet Röda,

33

Vidrick

34

Här inne .år mycket mehra Gull",
än man i landet spör,
du tag här frå den store steen,
af kroken nu lyfft n disör.

455

red och Resen kröp,
så widt in åt den Skog,
de funno 7 det Huus med röda Guns täckt,
det skien som brinnande 1åge6.

1 Wiborg

Sömbn.
Wiborg had.
3 Nescher förbannad.
Nescher har härefter ett så; Wiborg däremot. Så illa; dock är så
i sen tid tillagdt öfver raden.
5 Nescher wisar, Wiborg wijsar.
6 De första bokstäfverna något osäkra i hdskr., men Nescher och
Wiborg ha skogen, resp. S- (Vedel denne Skoff).
7 Wiborg funne.
8 Wiborg guld.
9 Nescher
10 Nescher o. Wiborg Guld.
11 Nescher löft.
2

84

4.56

1500-

OCH 1600-TALENS VISBÖCKER.

118

Det swarade V.idric Verlanson
han frucktade för det Gille,.
det plägar ingen kloker man .
sin styrka på stenar 2 spilla.•

35

Det är i din minsta konst,
du kan din Häst wei/ 3 wända,
iag will mar giöra med finger 4 twå,
än du med begge dine 5 händer

36

Så tog han den store steen.
och lyffte på Axlarne 2 sin,
han ärnade Widrick Werlanszon
så ont i håg och. sin

37

Här inne är mycket. mehra -Guld
än 15 konungar äga,
hör du Wielrick Werlanszon,
du skall här först inträda.

38

Det swarade Widrick .Werlanszon,
han kiende så wähl hans 7 sned%
du skall här först 9 sielf ingå,
ty det är kiempel° sed

39

1 Nescher

starklek.
Nescher snarast steen, Nescher o. Wiborg ha härefter ett at.
3 Hdskr. liksom äfven Nescher har ett meningslöst ord vge, men
Wiborg har wähl och Vedel vel.
4 Nescher fingrar, Wiborg fingre.
5 Nescher din.
6 Nescher o. Wiborg axlarna.
Nescher des.
8 Wiborg har ursprungliga handen lämnat platsen öppen för nästa
ord, senare har tillagts ett meningslöst evd (eird?).
9 Wiborg har i omvänd ordning först här.
10 Nescher kämpars.
2

119

PETTER RUDEBE,CKS VISUPPTECKNINGAR.,

40

Det war Långbeen Reser',
han in åt dörren såg,
Widrick högg med begge händer°,
han högg honom hufwudet frå.

41

Så tog han det manneb1od 3,
smorde på sig och Häst,
red så bort till konung Tidric45
och sade sig illa wara qwäst.

457

Så tog han den dödab kropp,
reste honom wid een Eek,
och red så derfrå° tillbaka7 igen,
sade af den Underlig leek.

43

Här håller° i alle Stallbröder god,
in under den gröna Lind,
Långbeen Reser' har mig slagit i dag,
där° är nu klagan min.

94

Har du fått bål° hugg och slag
af Resen så är det illa,
Wij .willja resa till Bern igen",
och ingen map rnehr här" spilla.
Nescher Rese, Wiborg Resee.
händern.
Nescher manna blod, Wiborg manne blod.
4
Nescher kung Tidrick.
5 Wiborg döde.
6 Nescher der frå, Wiborg enbart frå.
7 Wiborg til baka.
8 Nescher o. Wiborg hålle.
9 Nescher det, Wiborg det ändradt från der.
19 Nescher båd.
1 Nescher o. Wiborg här mer.
2 Nescher
3
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Du went dig' om Kung 2 Tidric
du wänt nu om med mig,
'alt.det Guild som Resen hade,
det will iag wisa dig,

4.5

Har du slagit Resen idag,
det spörs öfwer land Så„ wida,
den kieinpe ey födes i werlden till,
den du icke må niotstrida.3.:

46

När som kung Tidries raske'''. män,
de fingo6 Resen att see;
de6 torde ey Rida 7 i skogen fram,
man måtte wähl åt dem lee:
der .stånder en borg för Bern,:
och deni boor kung Tidrick.

47

De mente Resens skulle: förwist,
sin Långe° been effter dem spetta,
ingen af dem torde honom bida,
och ingen torde honom wäcka., etc.

48

Detl° war Widrick Werlanszon,
han gjorde deraf" stoor spe,
huru skulle i honom lefwandes bida,.
i tår" honom döder ey see "etc:

49

Nescher tig.
Wihorg kong (så äfven i str. 47).
" Wiborg mot strida.
4
Nescher raska.
5 Nescher o. Wiborg finge.
6 Nescher the, Wiborg dhe.
7 Nescher resa.
8 Nescher Reser.
9 Nescher långa.
10 Nescher Der (Wiborg Dhet).
11 Wiborg der af.
12 Nescher tör.
2
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50

Widrick stötte på kroppen med skafft,
så hufwudet dref i marck,
det- må iag för sanning att sälja,
Reser' war en kiempe så starck.

51

De togo2 der ut fast mycket rött ° Guld,
det bytte de millan 4 sig,
Vidrick .så korn den bäste part till,
han wärfde det wiszerlig.

59. .

459

• Om bytet5 war honom icke så stort,
den seger låg honom i sinne°,
han wille de danska1 här spörja skull,
att han kunde Reser° winna.

53

De rede så glade till Bern igen,
kung° Tidrick han glades'° doch måst,
ban tog till sig Widrick Verlanson,
han måtte honom följa näst.
Der stånder en Borg för Bärn,
och där utill boor kung° Tidrick.
i Nescher o. Wiborg Resen.
2 Wiborg

toge.

Wiborg rödh (öfver raden).
4 Nescher emillan.
5 Wiborg bytt et.
6 Nescher sinnet.
7 Neseher o. Wiborg danske.
8 Nescher o. Wiborg resen.
Wiborg kong.
Nescher gladdes.
" Wiborg der i.
3
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122

29.
86

Än en Wijsa om Widricle Werlanszon
(Afskrift, RA Säfstaliolm 21, s. 8R-91; Smal. antiqviteter, kap. 161.)

lle* wore wähl Sju och Sju gångar 3 Tiugo,
när de3 drogo ut från Hald 4,
och när de komme till Brattingzborg,
der s1ogo6 de deras t1ä1d 7;
det dohner8 under Roos 3,
de danske Hoffmän der de utrijda.

1 Jfr

Kong .:Nielas står på höga Torn,
han ser Sig ut så wida,
hwij månde de kiämpar hafwa deras lijf så fall,
att de willja" hijt och strida,
det dohner etc:. •

2

Hör du Siward Snaren. Swendu,
och du hafwer wankat så wida,
du skall frista12 denne kempers13 wapn,
och till dem under tiälden Rijda,
det etc:

3

ofvan s. 445 not 1.
Nescher Siugånger, Wiborg Sju gånger.
3 Nescher the (så äfven nedan str. 24).
4 Wiborg ifrån häld.
5 Nescher kommo, Wiborg kommo.
6 Nescher o. Wiborg sloge.
Nescher Tiäll (likaså nedan 42 : Tiällen).
8 Wiborg dohnar.
9 Så äfven Nescher o. Wiborg (Vedel Ross).
i° Nescher willa.
" Nescher Swen (så äfven nedan i str. 4, 59); Wiborg har Siward
Snaran Swend (str. 41: snaran).
13 Nescher fresta, Wiborg Kista.
Nescher kämpes, Wiborg kiempars.
2
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4

Det war Siward Snaren Swend,
han in under tiäldent kom,
i äre2 min- Herre wälkombne
i3 danske konungens4 män. etc:

5

I låte det eder icke förtryta,
taa det icke upp för spee,
dusten så welle° wij samman pröfwa,
edra wapn i låte° mig see. etc:

6

Der ståår uti den förste Skiöld,
ett leyon af de starcka 7,
med 'Orm-Jan af det röda guld,
det är kung° Didricks° mercke, etc:

7

Det skiner i den'° andra skiöld,
en Hammar och så en tång,
den förer Vidrick Verlanson
han slår och tager" ingen till fånga: etc:

8

•Det skiner i den tredje skiöld,
en Gahm så rööd som Guld,
den föret. Hielten Håkan",
han är en kiempe så" huld: etc:
Nescher Tiållen, Wiborg tiellen.
Nescher åren.
•
8 wälkombne i är i hdskr. ändradt från wälkomrnen.
4
Nescher o. Wiborg kongens.
5 Wiborg wille.
Nescher snarast låta.
7 Nescher starke.
8 Wiborg konas.
Nescher Didrichs, Wiborg didrichz.
10 Nescher det (i str. 8' synes den .vara åndradt från det).
" Nescher o. Wiborg tar.
•
12 Nescher Håkon (så åfven nedan i str. 12).
13 Öfver raden.
1
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Det skiner i .den fierde Skiöld
en Orml och han är Röd,
den förer han2 Holger Danske,
han hugger de kiämpar till dööd.. etc:

9

D.et skiner i den femte skiöld,
en sittiandes Höök på Hald3,
den förer Mäster Hillebrand,
han wågar med kiempar ett Udd'. etc:

10

Det skiner i den Siette Skiöld,
Linden hon är grön,
den förer unge herr Humble,
dronning' Elins eldste Sohn, etc:

11

Det står uti den Siuende6 Skiöld,
en skiön förgylter Spore,
den förer han herr Håkan,
ty han wille willare wara. etc:

19.),

Det skiner i den Åttonde Skiöld.,
tre Pijlar och de äre Hwijta7,
den' fördeP han Widrick herr" Stageszonli,
man må wähl på honom lijta: etc:

13.

1 Wiborg

örn.
Saknas i Nescher och öfverstruket i Wiborg.
3 Nescher häll.
4
Wiborg fald (Nescher Fäld).
5 Nescher dotning.
6
Nescher o. Wiborg Sjunde.
7
Wiborg wijta.
8 Nescher det, Wiborg denn.
Wiborg förer.
10 Saknas i Wiborg.
IL
Nescher Stage Son.
2
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14

Det står uti den Nijonde Skiöld,
Vlfwen altsåt starck,
den förer han unge Vlf von lem,
han brukar så stort Hoffwärck 2. etc:

15

Det står uti dens Tijonde Skiöld,
en Fehla och en Boge4,
den förer han fob:1%yard Speleman,
han ville dricka och icke Sofwa. etc:

16

Det skiner i den Elfte Skiöld,
en lindorm af de ledes,
den förer Orm unger swänds,
som räds för ingen mans wrede. etc.

17

Der kom fram den Tolfte Skiöld,
derpå7 skiner brinnande Brands,
den förer Brand von Wiferlins,
genom" Herrars" och förstars Land. etc:

18

Det står i den Trettonde Skiöld,
ett Bord så rött som Guld,
den förer Harald Gridske,
han är en Stallbroder huld etc:

463

Wiborg alt så.
Wiborg hoffmerke.
s Saknas i Wiborg.
4 Nescher boga, Wiborg Boga.
5 Nescher leeda.
6 Nescher SWen.
7 Wiborg der på.
8 Nescher Brann.
s Nescher Vifwerling (ändrad t).
1° Nescher snarast igenom.
" Hdskr. Herrar, så älven Wiborg (5 tillsatt i sen tid), Nescher Herrars.
2
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126

Det står i den' fiortonde. Skiöld
en kappa och en kölfwa 2,
den förer den munckBroder Allsing3
han kunde de kiempar stilla. etc:

19

Han hade en Skiårknif wid 4 sin sijda,
Skijderna wore 'af Bly,
liten knif icke mehr . än Elfwa5 Alnar lång,
som dinglar wid4 hans sijda. etc:

20

Der lades fram det6 femtonde Skiöld 7,
der skiner tre dragne9 Swerd,
dem förer Eszmer kongens9 Söhner
i all -deras Herrefärd". etc

21

Der blef sattll i den Sextonde Skiöld
en korp- med Wingar så bruna,
den förde Rijke Råådengård,
ty han kunneu dichta och Ruhna: etc:

22

Det skiner på den Sjuttonde Skiöld
en - Häst den är Hwijt,
den förde Grefwe Herr Guncilin",
han beder slå och icke bijda: etc:

23

Nescher denna.
Wiborg kölfwe.
3 Nescher snarast Allsenig, Wiborg allsnig (Vedel Alsing).
4 Wiborg wed.
Nescher El0fWa.
Nescher den, Wiborg
Nescher har härefter en felskrifning föranledd af nästföljande strof,
men omedelbart rättad genom öfverskrifning.
8 Nescher o. Wiborg dragna.
Nescher kungens.
'° Wiborg herre färd.
' Wiborg Sett.
" Nescher o. Wiborg kunde.
is Så har ursprungligen skrilvits, men senare har ändring skett (med
mörkare bläck) till Gundelin; Nescher har Grundhielm, Wiborg ett
senare tillagdt Guncitm.
2
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24

Det skiner i den Åttondel Skiöld,
ett Wildswin och en Man,
den förde •den Grefwe af Bergelijde2,
som sitt Swärd wähl röra kan. etc.

25

Det skiner i den Nittonde Skiölc19,
en Hund han4 är så rask,
den förer öijesten6 kiempe,
han är en wågehals utan falsk. etc:

26

Det skiner i den Tiugunde6 Skiöld,
een Roos står ibland Bijs,
hwar herr Norman7 kommer i strid,
der vinner han stoor prijs.

27

Det står i den näste Skiöld,
en kiettil8 är af koppar, •
den förer herr • Magnus Holgerszon9,
han winner både Slott och Borger. etc:

28

Inkom andre och Tiugundel" Skiöld.
med Sundheets förgylte" märcke,
det förde han W Aszbjörn" Milde,
han lärer de kiempars Ryg att wärcka.
Nescher adertonde.
Nescher o. snarast äfven Wiborg Bergelij de.
3 Fortsättningen af denna strof saknas i Nescher.
4 Wiborg den:
Wiborg Oijesten, senare ifyildt.
6 Wiborg Tjugonde.
Nescher Norrman.
8 Nescher kiättell, Wiborg kiettel.
9 Nescher Holgersteen.
1° Nescher andra och Tjugu, Wiborg andra och
" Nescher förgylta.
12 Nescher Esbiörn, Wiborg Åsbiörn.

88

Tiugende.
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128

Det war i det' Tredje och Tiugunde2 Skiöld,
en Arm uti en Läncka3,
den förde han Alfwar Lange'',
han p1ägar5 för kiämpar att skiäncka etc:

99

Der kom fram det' sidste6 Skiöld,
den i war en Falck så hwijt,
den förer Siward Snaren 7 Swends,
fördyg han wille altijd strida. etc:

30

Slike kiämpar och märcke war här,
hwem kan dem alle förtällja",
det war Siwardll Snaren7 Swend,
han kunde icke längre12 wällja. etc:

31

Ar här någon af kongens mänd",
som dusten 1öster14 att Rijda,
han töfwe" och icke förlänges,
och möte mig på denne" heder'. etc:

32

den.

Wiborg Tiuende.
3 Wiborg läncke,
4 Wiborg långe.
5 han plägar dubbelskrifvet i Nescher.
8 Wiborg sista.
7 Hdskr. Snoren (Nescher Snaren, Vedel. likaså, jfr ofvan str. 3, 4,
Wiborg Snaran, 318 snaran).
8 Nescher snarast swärd, liksom i str. 31 Swerd (Wiborg
swänd).
Nescher o. Wiborg för dy.
10
Wiborg förtäja.
Nescher snarast Sjwerd, (Sj åndradt).
12
Nescher länge (Wiborg lengre, ändradt, möjligen från lenger).
Nescher o. Wiborg män.
14
Nescher lyster.
78 Wiborg töfwa.
76 Wiborg dänna.
77 Nescher heder.
2
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467

33

Hwilken af eder i Danske Hofmän
som dusten' kan rijda bäst,
med honom så will jag Rijda i dag,
om begge wåra2 godes Hästa. etc:

34

De kiämpar kasta Tärning på Tafwelbord4,
de Tärningar runne så hwijta,
och det föll unge Humbles till
han skulle med Siwards Rijda. etc:

35

Herr Humble slog det Tafwelbord samman",
honom löstes icke längres attl° leeka:
Det will iag för sanning säga
hans kinder giordes bleka. etc:

36

Det war vngell ilumbles
han går den ,frustuga omkring,
så går han upt2 i höga" lofft
för kong Widrick in: etc:

37

Höör du Widrich Werlanszon",
du äst så frij en man",

1 I Wiborg har skrifvaren först fortsatt: löster att rijda (j frnästföregående strof), men sedan ändrat .sig.
2 Wiborg beges våre (Nescher bägge wåra).
3 Nescher coda.
4 Nescher Taffel Bord (str. 35: Taffelbord).
5 Wiborg herr Humble.
6 Nescher Swerd.
7 Nescher tilsarnnzan.
8 Nescher lyste.
9 Wiborg lenger.
" Saknas i Wiborg.
Nescher unga.
12 Saknas i Nescher o. Wiborg.
13 Wiborg höge.
44 Nescher Widrick Verlandson, Wiborg Widrich Wärlanson:
Wiborg mandh.

89
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du låna mig Skimming i dag,
iag sätter -dig derföre pant; etc:

'Icke fåår du af Skimming i dag,
förutan du sätter god' pant,
Lösningz Skoue och femton Borger
de bäste uti' dit land. etc:
-

38

Åtta Borger de ringeste i Brotingzland 4,
dem sätter iag dig till fäste,
dertill6 min Syster den Lilliewand 6,
mig tyckes hon är den bäste. etc.

39

Siward han är en Starblind Swendl,
han ser icke sine8 Glafwen till ände%
får Skimming någon skada i dag,
du böter det ickeg med alle" dine12 fränder.

40

Så löper Sperre{13 i Siwardz" hand,
som kringlen" ringlar i Spore,

4!

öfver raden.
Nescher Skog, Wiborg Skans (Vedel skow).
Wiborg i.
4
Nescher snarast Bretningzland, Wiborg Bratingz land.
Nescher der tu.
6 Nescher dem Lilje wand, Wiborg den lilje wand.
Nescher Swernd.
Nescher o. Wiborg sin.
Nescher o. Wiborg ända.
Nescher intet.
"jNescher o. "Wiborg all,
12 Nescher o. • Wiborg din.
13 Nescher Swärdet.
14 Nescher snarast Sifwerds.
15
Wiborg kringlan.
2
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469

du achte' dig unge fl r HUmble,
du kommer icke för den dåre. etc:

Borger Nije3 och Riddare Sju,
dem sätter fag dig till pant,
" får Skimming någon skada4 i dag,
du tag min yngsta' Syster på hand. etc:.

Wore6 nu alle desze Berg af Guld,
och alt detta wattn wore Wijn, .
det wille iag icke hafwa för Skimming i dag,
iag tackar Gud han är min. etc:

44

•

45.

Så satte han sig på Skimmingz bak,
så gladelig månde han Rijda,
Skimming tycktes' det unclerligit wara,
att honom stod Spore8 i sijda. etc:

Der skiner på Humbles förgylte -Skiöld,
som Sohlen om .MiSzommars9 tijda,
Herre Gud nåde mig fattige Swendl°,
skall iag här hålla och bijda: etc: •
Mita, så Nescher och Wiborg.
Nescher denna.
Wiborg Nye, Nescher Nijo.
4 Nescher o. Wiborg Skade.
5 Wiborg yngste.
6 Nescher Woro (och 432 woro), Wiborg. Wåre.
7 Wiborg tyckes.
8 Nescher Sporer (Wiborg spåre).
Nescher midsom mars.
1° Nescher Swen (så äfven str. 471).
1 Möjligen

470
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Det förste' reed de samman rede2,
de Hieltar wore både3 så starck4,
sönder gick Humbles Sadelring5,
hans Skiöld så långt i marck. etc:

46

Mig tyckes° du äst en fager unger Swend,
din Häst kan du wähl rijda,
Statt du af och Iorda7 din Häst,
ett° stööt will iag dig bijda. etc:

47

Det andra Red de samman red°,
de wore" twå kiempar gode,
då brast begge" deras Sadlar i tuu
och Humble för Sadelboge. etc:

48

Nu hafwer" iag dig från Hästen slagit",
nu har iag vunnit" din Häst",
säg mig gode unge Humble
hwarfrånl° du kommen äst. etc:

49

' Möjligen första (så Nescher o. Wiborg).
Nescher sammanredo.
3 Nescher båda.
4 Fortsättningen af strofen saknas i Nescher.
5 Wiborg sadel ring.
6 Nescher tycker.
7
Nescher "o. Wiborg giorda.
8 Nescher en.
Nescher sammanred, Wiborg samman reed.
1° Nescher woro.
" Nescher bägg.
12 Nescher har.
18 Wiborg slaget.
14
wihorg wunnet.
15 Dubbelskrifvet i Nescher.
16 Wiborg hwar från.
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50

Nu hafwer iag' wunnit af dig prijs,
och Skirnming2 han är min8,
säg • mig dy4 du unge Swen5
af Slecht och afkomst8, din etc:

51

Kong Abelon är. min Fader
en kong öfwer Bertingz7 Land,
dronning8 Elin är min Moder,
det säger iag dig Törsann: etc:

59

Droning9 Elin är min Moder,
en dronning" Gief" och fijn,
koning" Ab elon hårde Stååhl"
så kaldis fader min. etc:

53

Sielf så heter iag unge herr Humble
en kiempe öfwer Biertingz" Land,
af kiernpe Slecht så widt berömd",
som någon man resa kan. etc:

471

1 Saknas ursprung'. i Wiborg (tillskrifvet i sen tid öfver raden).
2 Nescher Sk imi g.
8 Nescher mig.
Saknas i Nescher.
5 Wiborg Swend.
6 Nescher afkombst, Wiborg af komst.
7 Wiborg Biertingz.
8 Nescher drottning, Wiborg droning.
g Nescher Drottning.
io Nescher drottning, Wiborg droning.
11 Nescher dierf, Wiborg gieff (Vedel gieff).
12 Nescher o. Wiborg konung.
19 Nescher Hårde Ståål, Wiborg hårde Ståhle.
Nescher Birtingz.
15 Nescher berötribd.

472

1 Nescher
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Är kongi Abeion din fader klär,
då ästua .min Frende,
då gier iag dig din Häst igen,
lag dig icke förra' kiände.

54

År Droning4 Elin din Moder Bold,
hon är min fullgod° .wän,
så tag dn nu° Skimming igen,
du äst min Söster 7 Solm. etc:

55

Tag nu begge Skiölderemmar°,
du bindt° mig till denna'° Eek,
och rijd så till kung Tidrick",
du säg du want den" leek.

56

Jnkorn" Vngeste' 3 Humble
war klädd' 4 i kiortil" Grön,
nu har lag wunnit min Häst igen
och hunnit" den hårde" Swänn".

57

snarast kOnng.
Wiborg äst du.
3 Så
äfven Wiborg och snarast också Nescher.
4 Nescher Drottning,
Wiborg drorringh.
Wiborg (i raden) fulgd.
Nescher nu du din.
7 Nescher Syster.
8 Wiborg
Skiölde remmar.
Nescher bind.
10 Wiborg denne.
" Nescher o. Wiborg kong TidriCh .
12 Wiborg snarast Jn kom
(så älven i str. 58).
Nescher yngste.
14
Wiborg kläd.
'5 Nescher o. Wiborg kiortel.
'6 Nescher o. Wiborg bundit.
Nescher hårda.
18
Nescher Sven.
2
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58

Inkom Humble i Stöflari och Sporar,
han kasta sitt Swerd på Bord,
Sifward står i Skogen, bunden,
han talar icke ett ord.

59

lag har want migs i den Lund,
och bundits den kiempe god,
tog iag Siward Snaren4 Swend,
b'ant honom vid Eke Root5. etc:

60

Hörs du Unge herr Humble,
och du fahr alt med Tant
det war alt med wi11ja7 giort,
om du Siward bands. etc:

61

Det war Widricks Werlanszon"
och han wille alting" weta,
iag rijder mig i Rosenlund",
och seer hwar Siward mon sittia .

62

473

Widrich." talar till sin Dräng •
lägg Sadel på Gångare Grå,

iag will mig i manken Rijda,
och see huru Siward må14, etc:
Wiborg stöflor.
Saknas i Wiborg.
3 n «Irer raden, Nescher o. Wiborg bundet.
4 Hdskr.• Snoren och Nescher snoren, men jfr ofvan str. 3, 4 och
30 (med not 7), Wiborg snaran.
Nescher en Rooth.
d Nescher Hörer.
7 Nescher
wilje.
Nescher bandt, Wiborg sbant.
Wiborg Widrich (så åfven i str. 62, 63, 64).
lo Wiborg Wärlanson, så åfven nedan str. 641 (Nescher Werlanson).
'1 Nescher o. Wiborg all ting.
12 Wiborg Rosen lud.
13 Nescher Vidrick.
14 Wiborg kanske mår.
1
2
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SiWard står widl Lunden
och seer han Widrick rijda,
finner mig Widrick bunden härs,
hans hugger mig Reefbeen4 fråns sijda.

63

Framkom Widricks Werlanszon,
Skimming7 mon under honom skrida,
Siward rycker ops Eeken med Root,
han torde honom icke bida.

64

Dronningens står i höga loift,
och seer hon ut så wijda,
här kommer .Siward snare" Swend"
med Eken widt2 sin sijda.

65

Kongen" står wed" Borgeled
uti. sin Brynja så ny,
•
här kommer Siward" Snaren" Swend
och förer osz Sommar i By.

66

•
. Der går dantz på Bratingzborg",
der dantsa de starcke" hieltar,,
der dantsar Siward" den Starbl inde Swend
med Eken under sitt Bälte. etc:
1 Nescher
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67

uthi, Wiborg uti.
Saknas i Nescher.
8 I Wiborg tillskrifvet i sen tid.
4 Nescher Reefbenen (Wiborg refben).
2. Nescher o. Wiborg
Nescher Vidrich, Wiborg Widrich (jfr s. 473, not 9).
7 Hdskr. Skrinming (möjligen genom senare ändring), men jfr ofvan;
Nescher och Wiborg Skimming.
8 Nescher up, Wiborg upp.
Nescher Drottningen (wiborg. Dronin.gen).
10 Wiborg Snaran.
Nescher SWen (så äfven str. 66, 67; Wiborg har i Sir. 67: Swen,
eljest Swend).
12 Wiborg wed.
Nescher Kungen.
14
Nescher med.
15 Nescher snarast Swerd.
Nescher Brattingzborg, Wiborg Bratingz borg.
17 Wiborg Starka.
18 Möjligen Siwerd, så Nescher.
2
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