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Forsius visbok kallas en liten oktavvolym, tillhörig Upp-
sala Universitetsbibliotek (signerad: Rar. 10: 180) och innehål-
lande: 1) Speculum vit ie humaine. Om menniskionnes leffuerne 
förswenskai aff S[igfrid] A[ronus] F[orsius]. Tryckt i Stock-
holm... åhr 1620. 8:o. Titelbl., [44] s.; 

en handskrifven samling andliga o. a. sånger på finska,l) 
afskrifna efter den af Hemming Henriksson utförda och i Stock-
holm år 1616 tryckta öfversättningen af de medeltida kyrko-
och skolsångerna Pite cantiones (Wanhain Suornen maan piispain, 
ja kircon esirniesten Latinan kielised laulud.. 

en samling sånger och visor på svenska, likaledes i 
handskrift och till större delen aftryckta här nedan. 

De båda handskrifna samlingarna ha i senare tid försetts 
med löpande foliering, så att den finska upptar bl. 1-10, den 
svenska bl. 11-38. 

Att Forsius, den bekante prästmannens, astrologens och 
diktarens, namn blifvit knutet till denna volym -- benäm-
ningen Forsius visbok är tydligen af jämförelsevis ungt datum 
— beror påtagligen endast och allenast på det lilla tryck, som 
sitter främst i bandet. Ty visserligen bar det ifrågasatts så-
som en tänkbarhet, att också de handskrifna partierna åt-
minstone till sin första del skulle härröra från Forsius, hvars 
samling sedan skulle ha fortsatts af yngre hand (jfr A. Hultin, 
Den svenska vitterheten i Finland under stormaktstiden 1640 — 
1720, Hfors 1904, s. xv f.), men detta göres af flera skäl i hög 

1  Närmare angifvet utgöras dessa af följande: 1. Angelus emittitur 
(Henriksson, s. 2-3); 2. Ave maris stella (ibid., s. 13-14); 3. Vanitatum 
vanitas (ibid., s. 73-75); 4. Seribere proposui s. 82-84); 5. 0 
mentes perfidas (ibid., s. 90-92); 6. Mars prweurrit (s. 93-94); 7. Tem-
pus adest floridum (ibid., 126-127), dock blott de två första af diktens 
fem strofer. 
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grad osannolikt. Ty först och främst företer icke handstilen 
i någon del af de handskrifna partierna någon likhet med 
Forsius. Vidare bör observeras att det visserligen torde för-
hålla sig så, att de två handskrifna partierna, det finska och 
det svenska, härröra från, tvänne personer, men säkerligen ej 
på det sätt man allmänt antagit, nämligen så att en person 
skulle ha skrifvit den finska, en annan den svenska delen. För-
hållandet torde fastmer vara det, att den hand som skrifvit 
den finska visboken också har utfört sista delen af den svenska, 
fr. o. m. bl. 33. Såväl till sin allmänna läggning som äfven i 
enskildheter företer nämligen stilen i dessa båda partier så stor 
öfverensstämmelse, att man ej gärna kan tveka om identiteten. 
Och det är just det sista partiet, som är afgörande för hand-
skriftens datering, ty å sista bladet förekommer årtalet 1654 
skrifvet af den ursprungliga handen och sålunda tydligen be-
tecknande tiden för detta partis fullbordan. Härmed får väl 
då också hvarje tanke på ett direkt samband med Forsius anses 
afvisad: han dog redan 1624 (eller 1623, jfr 0. F. Hultman i 
Sv. litt.-sällskapets i Finland Förhandlingar o. uppsatser,. 11, 
1897, s. 181 f.). 

Båda de handskrifna partierna, det finskå som det sven-
ska, äro i nuvarande skick ofullständiga. Det finska, som ut-
gör två lägg om resp. 4 och 6 blad, slutar ju midt i en dikt 
(jfr ovan s. 305, not 1). Och hvad det svenska partiet angår, så 
utgör det tydligen blott smärre brottstycken af en ursprung-
ligen kanske rätt omfångsrik visbok. Ty det är att märka att 
de tre första dikterna äro i slutet numrerade: 33; 34 och 36. 
Och såvida ej detta härrör från någon förlaga, hvilket väl är 
föga sannolikt, finns det väl en rätt stor sannolikhet för anta-
gandet, att början af handskriften med visorna no. 1-32 gått 
förlorad. Skälet till att numreringen sedan ej fortsatts synes 
något dunkelt; möjligen kan det bero på det begångna felet 
(med no. 36 i st. f. 35), men måhända har också inverkat, att 
den närmaste fortsättningen lyder: »Nu följa D. Wivallij Tree 
sköne wysor effter hwar andra» och att dessa visor erhållit sin 
egen numrering. 
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Den svenska visboken synes bestå af 4 lägg: 
lägg 1 innehåller 6 blad; 
lägg 2 innehåller numera 7 bl.; ett 8:de och sista fattas 

(efter nuvar. 23), hvilket förmodligen å framsidan upptagit början 
af den nu defekta dikten no. 4, men haft versosidan blank. 
Ty man torde väl ej kunna förklara det förhållandet, att den ur-
sprunglige skrifvaren lämnat bl. 24 recto onyttjadt på annat 
sätt, än att han här, liksom för öfrigt straxt därefter (25 b--
26), af misstag öfverhoppat ett uppslag; 

lägget 3 består, efter hvad det förefaller af de följande 5 
bladen (så vida ej dessa bilda ett par lägg). På grund af bind-
ningen låter sig detta ej säkert konstateras, liksom ej heller 
hur bladen inbördes sammanhänga o. likn. Förefinnes någon 
defekt i lägget, så är den tydligen att förlägga till början. 
Bl. 24 är skadadt (öfre ytterhörnet är bortrifvet), dess som 
nämndt blanka framsida har af senare hand försetts med diverse 
klotter, hvaribland märkes namnet Petter Johanson och or-
det Palfwiala (väl ett ortnamn?). Blanka äro, som nyss nämndes, 
äfven sidorna 25 b och 26; 

Det sista (4:de?) lägget utgör f. n. 10 bl., i st. f. ursprung-
ligen 12: bl. 5 och 10 saknas (mellan nuvar. bl. 32 o. 33, resp. 
36 o. 37). 

Rörande volymens äldre öden är föga kändt. Att de hand-
skrifna partierna utförts i Finland torde man utan vidare kunna 
antaga. Huru länge dessa och det föregående Forsius-trycket 
varit förenade är ej häller bekant. Volymens nuvarande band 
hårrör säkerligen från senare hälften af 1700-talet (jfr nedan), 
men intet hindrar ju att detta ersatt ett äldre. Tvärtom talar 
allt för en förening af de olika partierna af mycket tidigt 
datum: de handskrifna finska sångerna äro ju delvis desamma, 
som i svensk öfversättning förekomma i trycket, det finska 
partiet och den svenska visboken äro åtminstone delvis skrifna 
af samma hand osv. Å titelbladet till trycket förekomma ett 
par i det närmaste utplånade ägarenamn: 'Magnus Magnuson' 
(1600-tals-hand) och 'Nicolaus . . . . . (1700-talet). Den senare 
är säkerligen identisk med den Nicolaus der', hvars lika- 
ledes utraderade namn kan skönjas å sista sidan i den svenska 
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vissamlingen, här med dateringen 'die 16 Julii 1750'. Å bl. 27 
i det svenska partiet läses: 'Jungfru Margaretha HanSonia', för-
modligen af samma hand som å bl. 4 i det finska skrifvit: 
'Anno 1660 die' (till denna tid synes dock stilen knappast 
kunna hänföras). Någon gång under senare hälften af 1700-
talet har volymen förvärfvats af den kände samlaren Johan 
Henrik Lian (f. 1741, f  1793), snarast väl under något af 
åren 1761-63, som han tillbragte i Finland. Lian har låtit 
binda (eller ombinda) boken i ett halfband af brunt skinn af 
en af honom ofta nyttjad typ och försett volymen med sitt 
kända exlibris. Å andra försättsbladet har han dels gifvit för-
klaring till författare-initialerna S. A. F., dels antecknat: »Wid 
slutet i thetta Band, wro någre Finske och s wen sk e wisor 
i Ms s. samt theribland then bekante W i wal I i i, tre sköna 
wisor, (som thet her heter)». 

År 1779 skänkte Lian som bekant hufvudparten af sitt 
storartade bibliotek till Östgöta nation i Uppsala, men 1787 
ändrades dispositionen därhän, att samlingen införlifvades med 
Universitetsbiblioteket. I den stora 1777 uppgjorda (resp. då 
renskrifna) generalkatalogen öfver Lians samlingar ('Catalogus 
librorum Joh: Henr: Lian 1777'; nu i Linköpings Stiftsbibliotek) 
upptas vår volym s. 302 i afdeln. 'Svenske Poeter' och bär 
no. 2639. Äfvenledes återfinnes den i en af de kataloger, som 
senare (med ledning af den nyssnämnda) uppgjordes öfver de 
delar af samlingen, som hamnade i Uppsala (Univ.-bibl:s arkiv 
K 72 d). Och på båda hållen finnas uppgifter om de hand-
skrifna partierna. 1 Universitetsbiblioteket är den inrangerad 
i den under svenska tryckafdelningen sorterande raritetssam-
lingen, där den som nämndt bär no. 10: 180. 

Såvidt utgifvarna bekant är, torde Schfick vara den som 
först uppmärksammat och användt den svenska visboken — 
namnet Forsius visbok har volymen väl också erhållit af honom. 
Han omnämner den i sin Svensk literaturhistoria, Bd 1 (Sthm 
1890), s. 369, och har äfven nyttjat dbn för sin monografi 
öfver Lars Wivallius (1-2, Ups. 1893-95), i hvars 2:a del han 
också ger en närmare beskrifning af volymen med ingående 
redogörelse för den svenska visbokens innehåll, resp. dikters 
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förekomst i andra samlingar m. m. (s. 23-26). Senare har 
volymen understundom omnämnts af andra författare såsom 
A. Hultin i nyss anförda arb., af Erland Hjärne i Språk o. stil, 
Årg. 12 (1912), s. 56 osv. 

1 föreliggande edition är den svenska visbaken aftryckt i 
sin helhet med undantag för de å bl. 15 b-23 b ingående tre 
Wivalliska visorna (»Warer nu glad mina fiender all»; »Som 
een sjöman uthi stoor fhaar»; »Aeh libertas tu ädla tingh»). 
Beträffande grafiska egendomligheter hos de båda skrifvarna 
kan nämnas, att hand 1 (som skrifvit bl. 11-32) endast spo-
radiskt uppehåller skillnaden mellan ij och y, under det att 
hand 2 (bl. 33-38) genomfört densamma med full konsekvens 
(dock skrifves som vanligt alltid er). 1 förra fallet ha utgif-
varna funnit lämpligt att öfverallt insätta y, i det senare är 
skillnaden naturligtvis återgifven. Den sedvanliga svårigheten 
att särhålla stora och små bokstäfver framträder starkare hos 
hand 2. 

För handskriftens återgifvande i tryck ha för öfrigt gällt 
samma principer som tillämpats vid utgifningen af de tidigare 
tryckta visböckerna. 





1. 

Jesu min tröst altidh, 11 
sjunges som 

På tigh o herre käre etc, 

lesu iagh för tigh klaghar 
Min syndh och skröpeligheet 

som iagh här timeligh draghar, 
gudh styrck min elendigheet. 

2 Eehwadh iagh giöra måndhe 
Altidh, går, ligger eller ståår, 

Klaghan tå för migh ståndher 
af mina syndher swår. 

3 Sy iagh för tigh bekenner 
Gudh, min schuld margelundh, 

Hwart uth schal iagh migh wendha, 
at iagh ey sjunker till' grundh. 

4 Verlden hafwer många dårat 
Nu wil och beswyka migh, 

ty feller iagh nu tårar 
och qwydhar bitterligh. 
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Min fiendh ther till fast iaghar 
Väldeligh alt medh sin list 

at grYpa migh i sina snaror 
sigh han beflittar wist. 

Jesu ach troghne herdhe, 
Som wacht öffwer sin hiord bär, 

från fienden kan tu them wårdha 
som tigh uthi ordet hafua kär.' 

Nu ödhmiuck tå framträdha 
Will iagh till wår herre mild2  

mitt brott, skuld, af stor nådhe 
ach herre gudha giff migh till. 

Trösta min bedröfwat andhe 
Ach Jesu trösta4  min siäll, 

slyt sonder snart thet bandet 
som migh så swåra quäll. 

12 Röön5  migh tin mildha nådhe, 
Liffzens tröst herre blydh 

och frelsz migh från all wådhe 
medh all thesz sorgher och ydh. 

' Ändradt, ursprungligen har skrifvits: som tu effter titt ordh 
hafuer kär. 

öfver raden; på raden: gudh (med streck öfver och under). 
3  Öfver raden: Christ. 
4  Hdskr. trosta. 
5  Möjligen senare ändradt från Rön; kustod: Rön. 
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po] ödhmiuckt iagh mitt förlåter, 
Lyr, godtz, på tin mildheet, 

iagh tror och weet thet båtar, 
till ewigh saligheet. 

[Il] Så sant som iagh wist lefwer, 
Aeya Gudhl har thet sagt 

Eey will iagh at någhon blifwer 
i ewigheet förtapt. 

Therföre iagh migh och nu wendha 
Vill, till min frelsarman 

min brott och schul bekänna 
igenom then helge andh. 

Altidh tack, lof, prisz och ähra 
Skie tigh gudh i himmelz högdh 

vndt migh medh tin son kiära 
leffwa i andhans frögdh.2  

Amen 

1  Andradt från gudh. 
' Efter detta ord står siffran 33 inom en triangel; jfr ofvan inledningen. 
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2. 

[12 b] Een wandringz wysa 
siunges såsom 

Så skiön lyser then morgonstiern 
full nådh och etc. 

Jesu nampn min resa an, 
begynnar iagh till watn och landh, 

Eehwart herren migh fodhrar, 
hans högra handh beware migh, 
SY och före then rätta stegh, 

effter sins Gudoms' ordhe, 
Vthan herran, iagh ey kan, 

komma fram någhorlundhe, 
Sent eller morgons stundhe. 

Eeffter honom ty längtar iagh 
Iduckt bådhe natt och dagh, 

han- kan migh bäst leedhsagha, 
Eeffter sin willie och helgha ordh, 
Lyka som han och hafwer giort 

Syna i förra daghar, 
13 sammalundh, i all stundh, wiszerligh 

Vthan al swick kan migh gudh frelsa, 
Så giör han all them honom elska.2  

' Ändradt från gudoms. 
2  Ändradt från Så lenghe iagh honom mon elska. 

[ 1 ] 

[2] 
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Sent ty migh nul tin andha schiär, 
Jesu, som alles tröstare är, 

then iagh fast efter längtar 
Eehwadh iagh sitter eller ståår, 
tencker talar, ryder och gåår . 

Så äst tu all min trängtan, 
altidh; dristigt; min tillyt: 

Vill iagh fryt, tigh befala; 
Som migh kan bäst hughswala. 

Vysz migh Gudh then rätta wägh, 
Jacobs steegh af ewigheet 

lär migh rätt på trädha, 
Ehwart nu iagh tå migh wendher, 
när tu såledhes ,medh migh är 

Sy hoo må dödhen rädhas, 
eya, era, iagh heembär 

Vårom herra, lof och ähra, 
Som är hans offer skära.' 

Skie lof och prysz i himmelz högdh, 
Jmtnanueli,  medh stoor frögdh, 

siunghandes uthan endha, 
Eeffter han medh sit h. ordh 
hafwer them alla saligha giordt, 

Som fast i tronne mon stånda 
vptagh rnigh, till tigh, i min endh 

Var migh kendh, af tin nådhe, 
Seyandhes Amen Gudh rådhe.' 

ofver raden. 
' Denna rad, med Som är som kustod, har af misstag upprepats 

ä sid. 13 b, men öfverstrukits. 
Under denna slutstrof siffran 34, jfr ofvan inledningen. 
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3. 

Een Ny och skiön Melodey siunges 
effter then wysan 

Altingh som himmelen rundh 
begryper medh sin omkresz etc.: 

14 Bland örter och lillior skiön, [1] 
som een på Jorden kan finna 

medh sina bladh så grön, 
herligha ståå, 
medh roser små: 

och frögdhas margelundh 
om daghen skiär 
sina blommor bär, 

at man hierteligh frögdas 
af theras Dägheligheet. 

Roligt theras fruchter och dygdh, [2] 
kan alla så förlusta, 

at hiertat blifwer ther till bögd, 
see thes gestalt 
som år margfa/t 

af glansz och fergor skön, 
glädher hiertat sigh, 
så innerligh 

när man them rätt åskodhar 
vthi sins prydningz floor. 

[14 b] Jaa at finna then roosz, [3] 
som medh sin krafft och dögdher 

kan sorghen drifwa sin koosz, 
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medh sin natur 
som är wåll puur, 

giöra hiertat frögdafult, 
kan inghen försan, 
ware hoo han kan, 

vthan han Gudh rätt fruchtar 
och lefwer efter hans budh. 

Thetta blandh mennischior all, 
är tå först aff nödhen 

at thee hwar effter sitt kall, 
af hierta och hugh 
herran sin gudh 

å kalla flitteligh, 
at han them så 
wällsigna må: 

Roserna rätt åtskillia 
till glädie ewinnerligh. 

Ach see tå medh trofastheet 
till Gudh som sin nådh gifwer 

at tu öffwer jorden breedh 
thee rosor blå 
kan finna på 

som när wydh iordhen vpgå, 
purpur fergat skien, 
thee hafwa allen, 

och starck lucht ifrån sigh gifwa 
som är een san ödhmiukheet. 

Altidh i fridh och roo, 
blifwa wiszeligh alle, 

som medh een stadhigh troo, 
i ödhmiuckheet 
och gudhfruchtighet 



[24b] 
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sättia sit hopp till Gudh,' 
tå willa han dherhoosz 
then ädla roosz 

låtas them snart på finna 
som sorgh kan drifwa sin koosz. 

Dagheligh tigh högste gudh 
bör Eewigh prysz och ähra 

som migh haar lärt känna tin budh, 
ther till iag fryt 
sätter all min tyt, 

och twifflar inghelundh, 
tu4  wist iu5  migh beskier, 
then som troghen är 

och Eerligheet kiär haffwer, 
Ach!6  gijff osz7  een saligh stundh. 

Amens 

4. 

Elphenbeen 
hwyt [skiner hennes m]un alleen. J dött." 

[Vänt om vänt] om min kiåra, 
[vänt om] tu sulamit, 
[En] roosz medh dygdh och åra, 
[lät]t see ansichteth titt, 

Ändradt från gudh. 
2 I stället för tå will har ursprungligen stått ty. 
3  Ursprungligen låter. 
' Osäkert. 
5  öfver raden. 

Härefter ursprungligen Herre, öfverstruket. 
7  Ändradt från migh. 

Härefter siffran 36. 
' 9  Hela öfre vänstra hörnet bortrifvet. 

Hdskr. dolt. 

[7] 

[4] 
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wenth om min wån 
kom snart igien 
went om och war icke seen, J D. 

Och som een Roosz i dalen, 
blomstras vthi Sarum, 
så och min wån i saalen, 
Liuffligh som libation, 
tu Lilium Convallium, 
ach tu min sköna brudgum. 
J. D. Af Jierusalem. etc. 
sägher min wän 
at iagh är kranck utaff eelskoogh 

Amen 

5. 

Een Jungfru stålt 
then hafwer iagh migh vthwaldt 
Kunde iagh henne vinna, 
Ten ädla roosz: 
all sorgh drifwer hon sin koosz 
Sophia then Gudinna, 
Henne omkringh, 
wthi een ringh, 
som een drottningh, 
tree gångher: tree 
systrar tiänte, 
J Rosenlundh Iher dansa the Jungfruwer. 

Konungz Salomonsz huugh, 
in till thenna Jungfru stoodh, 
som ståår i hööglia. wysoo, 
Lycksaligh är' han, 

1  Osäkert, möjligen öfverstruket. 2 
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ganska ryck och een wysz man, 
therföre månde blifwa : 
vthi stoor acht: 
tåå war hans macht, 
alt så igien: 
plägar Gudh' 1öna 2  sin wän:a 
vthan meen. 
J Rosenlundh ther dansza thee Jungfruver 

[26114 Men Konungh Parysz: 
ganska ryk och inthe wysz 
när om gulläplet dömdesz: 
för sophiam: 
han vthwahle Helenarn 
thet honom illa lönthesz 
Troia så stoor, 
som stodh i floor, 
alt för then skull, 
måste omkull, 
till stofft och mull. 
J Rosz: etc 

Jngen Jungfrw år, 
thet, endoch iagh nu så här, 
om een ställ Junghfru qwädher 
thet är wiszheet 
som Zacharias propheet, 
kallar een Jungfru medh ähre 
hon är een tröst: 
i nödh och lust, 
thet hiertat fåår, 
een glädhie stoor 
som hoon i boor, 
J Roszen lundh ther dansza thee Jungfruwer. 

1  Ändradt från gudh. 
2  Osäkert, öfverstruket. 

Härefter öfver raden ett öfverstruket ord, snarast lööna. 
4  Sid. 25 b och 26 äro blanka. 
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Far wäll, faar wäll: far wäll min wän, 27 
korn snart igien, 
som thee Jungfruwer begiere, 
till Rosengårdh, 
ther thee sinn' roosenträ ståå, 
och ther thee Jungfruwer äre 
om sommaren, 
mädlian foglen, 
siungher ähn, 
är skogen grön, 
och marcken skiön. 
i Rosenlundh ther dansa thee Jungfruwer. 

Amen'. 

6. 

[1] Jagh ligger här uthj stort elende: [271)] 
beröfwat från mine fem sinne. 
Kom nu och sy som förra mig kände 
hurudan tu mig mon finna, 
I som altidh i lust och gamman, 
eder ungdoms tidh förnöte samman. 

2 Sirenersz3  sång och liufliga stemma; 
bedrager så mången siöfaren man, 
at thee sig ey förra kunde omwend[a] 
än the förgås i siö och strandh 
så swyker och werldszens illistigheet, 
vngdomen för än han thet weet. 

Otydligt genom utstrykning af några följande bokstäfver; i margen 
förklarande: i. e. 7. 

Härefter följa med annan hand ett par latinska verser och med 
annan ännu senare hand: Jungfru Margaretha HanSonia. 

3  Ändradt från något annat ord, synes det. 
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Min tidh hafwer iag illa spenderat; 
J pracht, pråll och öfwerdådhe, 
nu warder min krop af ormar förfärat 
och gifwen till spysz och bråde, 
Jngen migh här uthi bespotte, 
tu skall och så i jorden rötna. 

Mitt gola hår iagh plågade krusa, 
och thet brafft uthstoffera, 

28 på kiörkegård måste thet nu omsus[a]i 
af ormar och jord förtäras: 
min dägeligh färgh är slätt förlorat 
döö måste iag ther iag war buren. 

Min klara stemma och liufliga siungand, 
är all förgången som damb och röök, 
willen i weta hwar then är förswunnin, 
lät up min graf, i kistan sööck, 
ther skolen i sy huru många ormar, 
min krop så grufwelig bestorma. 

Mine prächtige 2  lemmar med armar och seenor 6 
hwar medh iag dantzade och holt mig bra[ff]' 
äre nu ey annat än stinckande beenar, 
förrotnade och lagde nidh i graff: 
Kiött och hudh them plägar skyla 
är nu förfallet i iordennes kula. 

Mina ögon klara som Solenes strålar, 
hafwa många vng hierta sååra giordt, 
Ormarna them nu thet betala, 

' Slutet bortrifvet. 
2  Hdskr. prachtige. 



19 FORSIUS VISBOK. 323 

thee ära nu som swarta iordh, 
mine rosende kinder som een blomma 
äre nu förfalna och förswunna. 

8 Mine höge huusz och stoore gårdar, 
bes:at jag och måste ther ifrån, [28 b] 
mine prächtige kläder medh knyttning och bordor, 
äro förswunna som höö och stråå, 
min däszmolucht medh balzam blandat 
är nu i en slem stanck förwandlat. 

9 Mine röda leppar och liwita tänder 
som wäll tzirade min lille mundh, 
och så wäll skapte sköne händer, 
och så subtilighe bröst så rundh, 
äre nu af iorden slät förandrat, 
hwar tencke han skall effter waridra. 

10 Hafwer lag ondt eller godt bedrifwet, 
hafwer jag want ond eller from, 
Räkenskap giöra huru jag hafwer lefwat 
måste jag och ståå för herrans dom, 
Ey kan werldenes godtz mig fördeel giöra 
när jag hans stränga dom skal höra. 

11 Tå hielper ey godtz, tå hielper ey wenner, 
tå hielper ey all werlsens pracht, 
Jag är förglömd, mig ingen tå känner 
all werlden hafwer tå mig försagt 
till räkenskap thor iag ey komma 29 
för stränge äre herrans domar. 
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Jag mig till tig 0 gud nu skyndar, 
till tin stora barmhertigheet, 
förlåt mig alla mina synder, 
hwarföre tin son Christus ledh, 
för hans skull werdes mig tillgifwa, 
lät mig af nådhe salig blifwa. 

Skriften wittnar och tillkänna gifwer, 
at tu will ingens syndares dödh, 
men then som stadig i tronne blifwer, 
han skall undgå helwetes glödh, 
här på iag mig stadigt förlåter 
o herre tag nu mig till nådher. 

0 menniskia betänck tu thetta, 
mädan tu är än nu karsk och sundh, 
at tu tin bättringz tidh icke förgiäter, 
ty tit iyff svarar een stackot stundh 
för än tu wet fåår thet een endlia, 
i tidh till Gudh skall tu tig wändha. 

Lätt werlden tig icke mer bedraga, 
men wandra fort i herrans wägh, 

[29b] stat icke stilla, see tig ey tillbaka, 
hwad godt tu giör beröm tig ey, 
så will Gudh tig synder förlåta, 
och gifwa tig sin miszkund och nådhe. 

Amen. 
1  Ändradt från gudh. 

20 

12 

13 

14 

15 
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7. 

1 Wore jag så skiön som Absolon 
och så starck som Simson, 
och så wysz som Salomon 
fruchtade iag icke Gudh, 
så wore thet inthet medh mig. 

2 Wore iag så wittigh som Cato, 
och så lärclh som Plato, 
och så klar som Soll och mån :1: 
fruchtadhe iag icke gudh 
så woro etc. 

3 Wore iag så vältalig som Cicero, 
och så skickat som Maro, 
och liuflig som Amphion :1: etc. 

4 Wore iag så from som Socrates, 
och konstrick som Apelles, 
och lustig som Achilles :1: 
fruchtade iag icke gudh, 
så wore thet inthet medh migh 

Amen. 

8. 
1 Then Liuse dagh framgången är, 

och natten hen ger osz uppå, 
0 Jesu Christe frelsare kiår, 
tu altidh hosz osz blifwa måå, 
glädie i osz Gudh i himmelryke. 

1  Ändradt från gläder. 

30 
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Tu äst thet ewiga guddoms liusz, 
thet må wy iu bekenna, 
Kom till osz utlii wårt hiertans huusz, 
medh tine nådh osz uptändlia, 
glädie: etc 

Tu äst wår wechtare tryg 1  och troo, 3 
tu wilt osz aldrig undfalla 
på tig så wille wy byggia och boo, 
i all svår nödh tig åkalla, 
glädie etc. 

Dagen är skapat till arbete och omaak, 4 
thet kan hwar medh sig merckia, 
men natten är skapat till roo och maak; 
the trotta lemmar at sterckia, 
g. 

Bewara osz Gudh i thenna här natt, 5 
från diefwulens listiga pylar, 
i alskons fahra tu medh osz staat, 
giff roligheet och godh hwyla 
gläd. 

wy befale osz uthi Jesu woldh, 6 
när wy wår ögon tillycke 

[30b] Gudh ware wår weirn,2  wår klippa och skiöll, 
mot alt ondt som osz kan tryckia. 

Gyff osz een rolig natt och godh, 7 
lät osz i syndhen ey soffwa, 
låt osz ej giöra thet tig är emoott, 
ey heller i synden upwackna, 
gledie. 

Ändradt från trög? 
2  Hdskr. wårn. 
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Så welle wy i morgon lofwa tigh, 
tin godhet gierna bekenna, 
och sedhan altidh i himmelryck, 
tigh prysa föruthan endha : 
gläder osz gudh i himmelricke. 

Amen 

9. 

All min Liffztidh; 
bör migh herran gudh prisa, 

at iagh är nu så widt, 
gången för by 

min barndoms stora fahra, 
och vngdoms rasery, 

ty will jag glader siungha, 
at iag then swåra tungha 

år nu snart worden fry. 

När man anseer; 
vngdomen i sig siälfwan. 

som sig lustig betheer, 
må man medh skäll: 

för et gudz werck berömma, 
af Gudhi skapat wäll, 

men thet är een Gudz ähra, 
sin vngdom wåll kunna bära, 

han må wåll kallas säll. 

Doch må lag!' wist 
här iiimmerligha klagha 

öfwer then stora brist: 

31 



[31b] 
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Och stora feehll, 
som vngdomen medhfödhes, 

een vsell arfwedeell, 
wedh skalckhet han ey ledhes, 
eller för någon rädhes, 

mädlian hudhen är heell. 

Ransakar man, 
a 

hwem till så myckin dårskap 
vngdomen förer an, 
Tå drabbar mäst 

på then afwundz fulle Satan, 
som saken drifwer mäst, 

werlden kan och sina stycker, 
som kiött ' och blodh samtycker, 

at wällust smaakar wäll. 

Een ondh natur, 
som satans träll är worden, 

af eet gudz Creatur, 
Påfinner snart, 

all galenskap och odögdh2, 
vtaf sin egen art, 

men skall man wyszdom lära, 
dögder, fromheet och ära, 

måste arbetas hårt. 

At iagh här slätt, 
all vngdom lyka dömer, 

kan wäll synas orätt: 
dock likawäll 

skall ey finnas hoosz mångom 
som ey hafwer sitt fheell, 

1  Kustod: som kiöt. 
Hdskr. odogdh. 
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sombliga brukat illa, 
men många bärat stilla 

så är dock inghen reen. 

Skulle iagh här, 
vngdomen rått afmåla 

medh sit ondha begiär, 
Och stora bångh, 

af alla hans werck och sedher, 
blefwo wysan förlångh, 32 

jag will här om införa, 
och om thee saker röra 

som nu gåå måst i swångh. 

J vngdoms åhr; 
Lettferdighet för andhra 

laster, i dantzen gåhr, 
Och drifwer smucht, 

på drinckerij och siälfzwåld, 
och lydher ingen tucht, 

ther medh föllier och lättia, 
och myckin annor flättia, 

then är tå första frucht. 

Olydigheet, 
mot them honom got lära, 

bruker och så förtreet, 
J öfwerdådh 

föllier sit galna sinne. 
försmår thee gamblasz rådh; 

och then sådant will förtagha 
och bruka skäligt' agha, 

förderfwas uthan nådh. 
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[3219] Nu träder till, 
dryckenskap medh sin roota, 

dubbel och dåraspell, 
läresz thet sätt, 

vth dricka stoora stoopar 
som kallas giöra rätt, 

och sedhan ränna i hoopa 
swäria skria och roopa 

när han är worden mätt. 

Eehr thet ey blögdh: 
sin godha art bortslemma 

genom thenna odygdh: 
Och blifwer skam, 

en tylper och en dåra 
af eet lärachtigt barn, 

och så i alla stundher 
gå hwarsz och eens widhunder, 

snarder i armodz garn. 

Men thenna last, 
widhanden efterfölger 

löszAchtigheet medh hast 
som kastar bort 

vngdomen medh sin wällferdh 

lo. 

Psal. 43. 

33 0 Herre frelsz mig och döm 2  mijn saak, [I] 
emooth then oheliga skaara 

Härefter som kustod: bort. Nästföljande blad fattas. 
2  Hdskr. dom. 

10 

11 

12 
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och för then menniskia som är beslagen, 
medh Sweek och ondsko så swååra, 

ty tu äst juu all mijn styrckia och rådh 
hwij låter tu mig så bedröfwader gåå 

förtrycht af mijna owenner. 

Vthsändt tijtt liusz af tinne sanheet, 
som mig kan styra och rådha 

och fhöra mig till thet heeliga berg 
och till tijna booningar och sääthe, 

ty will iag ingå till Gudz altar, 
till Gud som upfyller mijn vngdom medh glädie 

och tacka honom medh ähra 

Hwij ästu så bedröfwat mijn siäll 
hwij giör tu tig oroo så swara, 

hoppasz på Gud Emmanuel, 
han kan tig bäst huugswala 

för honom will jag medh ähran beståå 
för hansz ansichte honom salig lofwa 

ty han är mijn Gudh och mijn herre. 

141 Ähra warj Gud fader j himmelryk 
som alt hafwer öfwer at rådha 

så och hansz Son Eewinnerlig 
som osz hafwer löst utaff wåda 

then helge and svår trösterman 
wari prijsat och ährat uthi all landh 

med tack och wyrdning Amen. 
Amen. 

 

 

[33b] 
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11. 

Ade mitt Hierta ade amour 
Jagh kan icke lenger elska 

mitt vnga lijff aff kierleekz modli 
är mig så högt bedröfwat i 

Ach hiertansz roosz seg mig derhoosz, 
willen 1 kierleek haata, 

och mig så plat elendelig, 
J sorgen sittia låtha. 

Thet är mitt sinn iag wil der hän, 
och migh öfningar skaffa 

till Ridderskap iag rijda will, 
föhra geeweer och waapen. 

Ach wee ach wee, iag wål kan see, 
at I Otrooheet öfwa, 

willen 1 fort ifrån mig bort 
uthan kiårligheet lefwa. 

I Kiårleck lefwa hoosz Jungfrur wara 
ståår wäll i freediga tijder 

men I Ofredh kan ingen Riddersz man 
fechta och Ellskog bedrifwa. 

1  Hdskr• bedrofwat. 
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Hör här' Munseur och Cavaler, [34b] 
wellen I medh ähran sträfwa, 

om Ridderskap och tijdhfordrijtI 
elskog derhoosz bedrifwa. 

Eelskog giör pijn och phantasie 
är fult medh melancholie 

ty man ey kan wäll moot sijn man, 
rätt så rätt så lowera. 

I Troia een Krigz gefahr, 
medh Paride konungz Son skiöna 

som elskade merha den falska roos 
än Helenam den skiöna. 

Paris den hielt, doch ey till felt, 
uthan hoosz skiöna Madammer 

Krigz apparaat Carafj ey haat 
förde ej Soldatisktz weesendh. 

Hör her, yngling af Frankarijck 35 
'Eengirrris den starcke 

för Qwinnelig slacht sig manlig hölt 
fälte så mången till marcken. 

Hwad han haar giort, hafwer lag sport, 
af elskog war han bebunnen, 

wore lag honom lijk, såsom och rijk 
af Ellskog wore iag twungen. 

' Som kustod har först felaktigt skrifvits Ellskog, som öfverstrukits 

och ersatts med Hör här. 
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Eett skiönt ansicht, Doch är q richt, [12] 
är frompt och ey af Adell, 

Ehren I försan, som någon wara kan, 
Een Cawaler uthan Adel!. 

Ahr Jag ey af Adelig slecht [13] 
förer doch Soldatz wesendt, 

till strid är iag altidh beredh 
till Ridderskap behiertadt." 

[35 b] Elafwen I krafft till Ridderskap, [14] 
manligt Eder exercera 

för fädernesz landh medh edher handt 
må 1 edher defendera. 

För mit Fädernes land medh mijna hand [15] 
är iag paraat at fechta, 

Jag håller mig, så Ridderlig: 
för dett Qwinneliga slitchte. 

Edher Gudh båware mijn hiertansz kiäre [16] 
Gudh låte edher uthwåga, 

Doch fruchtar iag Musquetes skott och lodh 
medh fiender edher vnderkofwa. 

Nu mercker iag, kiärleekz starkheet [17] 
mitt sinne haar mig bedraget 

ty elskogz rim, vthan falskheet 
är sant och inthet luget. 

Ursprungligen behiertat. 



31 FORSIUS VISBOK. 335 

[18] Edher Gudh beware mijn hiertansz kiäre 36 
Gudh låte mig see edher medh glädie 

frijsk up gesundh, af hiertansz grund 
är denne wijsan qweeden. 

Enda. 

12. 

Jagh gick migh uth, om een sommardagh 
uthi marckenne gröna: 

Lust och glädie bekom thär iagh 
aff många örter skiöna 

Hwyta och blåå, rödha och såå, 
sampt alskönsz blömster fijna. 

Om wår lijffztidh som är så kort, 
hiertelig I dhetta sinne, 

tänchte iag huru han gåår bort 
och som blomstret forswinner, 

så hiertelig klagade iag migh 
som war aff 'aren vnger. 

När som blomstret I fägring' ståår 
falnar och wijsnar till Jorden 

altså een yngling I bästa floor 
för än han weet aff orden 

I samma stunden, mijn ögon the runo 
mijna kinder wåta giordesz. 

Hdskr. fagring. 

[36b] 

8 
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Afftonen nalkasz och Soolen klaar, 
sitt ansichte bortgiörnde, 

ähn stodh iag i sorgen qwaar, 
såg uppå Lillior gröne, 

tå kom een röst, mig till tröst 
den iag aldrig förglömmer'. 

See wäll till tu vnger Man, 
hwarföre tu tig klagar, 

all sorg tu förwinna kan 
om tig min lära behagar' 

— — — — — — — — 
37 at wara from är rijkedom 

den yppersta och den bäästa. 

Om tu mitt råd åthlyda will 
skall tå sorgen snart förswinna 

sägh och dett dijn godha wän till 
enär tu honom kan finna 

fahr nu wäll till lijff och siäll 
haff dhetta, mig uthi Minne. 

Når denna rösten wende igien 
Taala medh Liutliga stempna 

wende iag mig om och war ey seen 
ifrån denna lunden at lenda 

Ö Herre hielp mig, Dhet bedher iag tigh, 
mitt anslag till een godh eendha 

Enda. 

1  Hdskr. förglommer. 
i Härefter som kustod hör wäll; nästföljande blad, som upptagits 

af stroferna 55-6, 6-10 och 111-4, saknas 
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13. 
A. B. C. 

Een Andelig tröstönskning till dhen helga Trefaldigheet, 
icke confunderandesz Personerna, [37 bl 

dock uthi een warelse bekennandes. 
Sjunges såsom. Mitt viel smertz: 

Aff sorgh, Nödh, Qwaal, 
Migh är hiertat betaget 
I denna usla daal. :1: 
Ah Christ för een wän klär 
Entlig till Marcken slaget 
Gudh weet bäst hoo han år, 
ö, hwilken uhr hafsens böllier 
Nu hielper hoosz sig förhöllier 
Herre at iag wäll, 
Upstå kan sundh Lycksäll 
Uthloszas ifrån boyor 
Som twinga med oskiäll 

BLijff Christe mijn tröst 38 
wern, Lijff, klippa, beskermare, 
som mig haar återlöst :1: 
All weeklag, Nödh, sorgh 
rundt I frögd, frid, Lust wender 
Gudh fader mijn högste borgh, 
la ho honom will sig befalla 
will herren altidh hugswala 
Eendoch Lögn förtreet 
Spott, spee, haat, Afwund medh 
Nu måste tymelig lijdasz 
Eija 1 tolmodigheet. 



[38 b] 
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Christe Jesu myn [3] 
Jag tig min saak heemsteller 
Höör; skiee altid willian tijn 
Iaa min Lijffztidh, 
Ehuru lyckan hwelfwer 
Regera Herre blijdh 
Tå warder iag trygger, frij, 
Aff sorger frelst iag swäfwesz I 
ah lust ah frögd 
få hööra i himmelsz högd, 
Gudh dijt osz vnne komma 
Jagh blijr tå wäll förnögd 

Enda. MDCLIV. 
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Om Petter Rudebeck, upptecknaren af de visor häi.  nedan 
meddelas, är jämförelsevis föga skrifvetl — på den grund 
torde möjligen en något utförligare sammanställning af de 
viktigaste data och fakta i hans lif och hans verksamhet ej få 
anses opåkallad. 

Rudebeck föddes år 1660 å Godstena gård i Västmanland 
såsom son till hofrättsassessorn och häradshöfdingen Paul Rud-
beck (1675 adlad Rudebeck), hvilken i sin tur var son till 
biskop Johannes Rudbeckius och yngre broder till Olof Rud-
beck d. ä. Efter skolstudier i Växjö från 1670, inskrefs Rude-
beck i febr. 1674 vid Uppsala universitet. Tämligen tidigt in-
gick han emellertid på den militära banan, blef 1678 kornett 
vid frih. Gust. Kruuses regemente och deltog i Kristianstads 
belägring och återeröfring, »var.  ... sedan», som han i själf-
biografiska anteckningar 2  berättar, »med auxiliar troupperne 
commenderad till Götheborg åt Bohusets undsättning samt uti 
belägringen vid Uddevalla skantz». År 1680 blef han löjtnant 
vid Carl Gustaf Skyttes regemente i Landskrona och, fem år 
senare regementskvartermästare »under Cronobergs Lähns In-
fanteri och Öfversten ... Abraham Cronhjorts Reate». År 1689, 
då man väntade ett krigsutbrott, tar han afsked för att öfvergå 
till kavalleriet, men inhiberar sin afsikt att under Ascheberg 
»vilja värtva ett Compagnie till häst», då intet krig blir utaf. 
I stället slår han sig på bruksrörelse och öfvertar nämnda år 
jämte brodern Paul — som efterträdt fadern såsom häradshöfding 
i Konga, Uppvidinge och Östra härader — »Huseby ödelagde 

i Den viktigaste litteraturen citeras i det följande. 
2  Ett utdrag ur dessa finnes inhäftadt i den Nescherska handskriften 

af R:s Småländska antiqviteter i Kungl. Biblioteket (Nescher 70), hvarom 
närmare nedan. 
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Kungs bruk» i Skatelöfs socken i södra Småland.' Någon vi-
dare befordran kommer honom senare icke till del, hvarken 
militär eller civil, ehuru han i sina skrifvelser understundom 
låter skymta förhoppningar i den vägen.2  På Huseby förflyter 
hans återstående lefnad, som för öfrigt blef ganska kort, i det 
att han redan 1709, vid 48 års ålder, aflider efter ett slag- 
anfall. • 

Redan tidigt har tydligen Rudebecks håg inriktats på ti-
dens älsklingsstudium: fornhistorien och fornminnena. Sålunda 
framhåller han sjålf, att han »af sin (min) första ungdomb, 
näst guds fruchtan, intet högre Studium älskat än Antiqvi-
teter, och sig (mig) derom på det högsta beflitat».2  Men för-
modligen är det väl främst efter bosättningen på Huseby, i en 
.på verkliga och förmenta fornminnen rik trakt, som han 
mera ingående får tillfälle att ägna sig åt studier och forsk-
ningar af denna art. Ett afgörande inflytande får härvidlag 
den förbindelse, hvari han träder till Erik Dahlbergh. Redan 
i början af år 1691 har denne, då landshöfding i Jönköpings 
län, genom Paul Rudebeck erhållit vetskap om broderns anti-
kvariska intressen och beslutat att däraf draga fördel för det 
stora, under arbete varande Suecia-verket. Och sedan Rude-
beck efter anmodan insändt uppgifter om fornminnena på »Brå-
välla hed», som han tacksamt accepterande Lilla rimkrönikans 
lokalisering4  förlägger till sin hemtrakt, Skatelöfs socken,2  bör- 

1  Om hans verksamhet här kan jämföras E. Gripenhielms Berättelse 
om bergverken och bruken i dess bergmästaredöme 1717, tryckt i (Söder-
grens) Småländska archifvet, D. 2 (Wexiö 1864-69), s. 310--319, särsk. 
s. 316 if. 

2  Det sker i korrespondensen med Erik Dahlbergh, af livars rekom-
mendation han tydligen väntar sig mycket; jfr nedan s. 341 med not 3. 

3  Företalet till Småländska antiqviteter. 
4  »a braWallahed j wärend vid skattaleeff», v. 168 i Klemmings edi-

tion i Svenska medeltidens rim-krönikor, D. 1 (Sthm 1865), s. 221. (Rude-
beck kände naturligtvis krönikan genom Messenii edition i Två små gamble 
Sweriges och Göthes chrönicor, Sthm 1615.) 

3  Närmare bestämdt utgjorde Bråvalla hed enligt Rudebecks uppfatt-
ning trakten väster om sjön Åsnens norra del och på ömse sidor om sjön 
Salen, ungefär från trakten af V. Torsås i söder ända Upp ett stycke norr 
om Moheda. 
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jas en skriftväxling, som fortgår genom många år.' Rudebeck 
öfversänder succesive nya redogörelser för fornminnen inom 
Kronobergs län och angränsande trakter, därtill knutna .tradi-
tioner o. likn., och han underlåter härvid ingalunda att ge 
uttryck åt sin egen uppfattning af dessa minnesmärkens inne-
börd, de meddelade uppgifternas rätta tolkning osv. Han till-
ställer Dahlbergh afbildningar och kartor, äfvensom annat ma-
terial af olika slag, bl. a. visuppteckningar, han tillhandagår 
landtmätare och officerare, som arbeta för Dahlberghs räkning osv. 
Hans verksamhet har också afsatt spår, i det att sannolikt en 
hel svit af planscher och kartor i Suecia antiqua et hodierna 
torde ha tillkommit under hans medverkan eller på hans ini tiativ.2  

Att Rudebeck tidigt nog tagit sina antikvariska forskningar 
på allvar är ställdt utom tvifvel. Sålunda ger han redan i 
okt. 1691 uttryck åt sin önskan att bli satt i tillfälle att något 
mera odeladt kunna få ägna sig häråt, hvilket kunde ske, om 
Dahlbergh lyckades förhjälpa honom »till någon pension, eller att 
uti Kongl. Antiqvitetz Collegio till Assessoratz-Charge avan-
cera».3  

t Det mesta häraf är bevaradt till vår tid i original, koncept, afskrift 
eller utdrag (främst handskrifterna rör. Suecia-verket, vidare Nescherska saml. 
no. 75 o. 78 samt Engeströmska handskriften af Småländska antiqviteter — 
jfr nedan — samtliga i Kungl. Biblioteket.; Palmskiöldska saml. 300-302 i 
Uppsala univ.-bibliotek, Gahm Perssons Archivum Smolandicum, särskildt 
Tom 5, signer. S 75, därstädes osv.). En del är tryckt i Småländska ar-
chifvet, [D. 1], (Wexiö 1853-58), s. 145-154, 162-166, 167-168; enstaka 
aktstycken och utdrag äro aftryckta på skilda håll t. ex. i Georg Wallins 
Clavis numophylacii runici (Holmix 1743), i J. Björnstiernas Berättelse ... 
om det så kallade Svecice-verket 1796 (i K. Vitterh. hist. o. antiquit. acad:s 
handlingar, D. 8 (1808), s. 35-95). 

2  Det synes gälla om följande nr i T. 3 (enl. numreringen i Index 
figurarum, i slutet): no. 83: den stora kartan öfver »Bråvalla hed»; no. 84: 
dubbelplansch afbildande där funna fornsaker; no. 85: Harald Hildetands 
och Uppes grafhögar (dubbelpl.); no. 86: Laudurs och Humbles högar 
(dubbelpl.); no. 93: »Inglinge höögh» och dess klotrunda sten (dubbelpl.); 
no. 98: 2 kartor öfver »Trojan; no. 99: »Vittalia», karta; kanske också no. 
94: »Rambora kulle» och no. 97.: Skurugata. 

Orig. bland Suecia-manuskripten i KB, jfr Smål. archifvet, [D. 1], s. 
163; förslaget återkommer äfven i senare skrifvelser. Tio år senare, i juni 
1701, gå hans önskningar i annan riktning. Då eftersträfvar han någon 

2 
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Det är emellertid icke enbart för Dahlberghs räkning han 
arbetar, utan hos honom har också en tanke väckts att kunna 
sammanfatta sina forskningsresultat till ett eget verk behand-
lande det forntida Smålands historia och beskrifning. Måhända 
har han umgåtts med slika planer redan innan han trädt i 
förbindelse med Dahlbergh; i hvarje fall synes det nyss åbe-
ropade brefvet ge vid handen, att han åtminstone vid tiden 
för dess affattande är i färd med att utsträcka sina forskningar 
vida längre, än Dahlbergh gärna kunde ha användning för. 
Han framhåller sålunda här, att den uppgift, som ligger honom 
före, »är ett vidlöfftigt verk, innehållandes månge gamble Slått, 
Slagzplatzer, AfGuda Tempel, uphof och Rudera hvar at' Små-
landh i gamble tider Ridgiötalandh kallat ähr, gamble Göta 
Rijkes Dommaresäten, den Heliga Sjön, öhn och Lunden, Eenvige 
kampars utsedde platzar, rare. underbare kiellor och allehanda 
berömmelge store dater och bedrifter, som icke på ringa tidh 
stå at i dagzliusett bringa, efftersom alt noga besees och af-
tagas bör, ia des retta grundh ehrfaras och medh Histo-
rierne confereras».' Ty här föreligger kort sagdt ett pro-
gram — och förmodligen äfven ett delvis redan realiseradt 
program — för det verk Rudebeck också verkligen skapade 
och hvilket mer än annat fört hans namn till eftervärlden. 
Det är hans i handskrift2  föreliggande arbete 'Småländska 
antiqviteter' eller som den fullständiga titeln lyder: 'Forna 

tjänst, som han säger, »på dhe orter iag dhen höga glädjen åtnjuta kunde at 
Eds Exil! få upvackta, och mine ihopsamblade och sammanskrefne Antiqvi-
teter ödmiukel. vijsa och tu l dhet Svenske Historieverketz förmodelige illustra-
tion framte». Och som Dahlbergh då sitter som generalguvernör i Riga, 
vill han gärna bli kommendant på »Dynemynde Skantz», som han säkert 
hoppas »nu snart lärer Kl. Maijtt åter hembfalla». Men skulle det befinnas 
önskligt, att han blefve kvar »här på orten för Antiqviteternes skull, at dhem 
vidare upleta och sammanbringa», så vill han gärna bli öfverjägmästare i 
Skåne eller Småland. (Originalskrifvelsen i Nescher no. 75.) 

Smål. archifvets aftryck, [D. 1], anf. st., är mycket otillfredsställande. 
2  Endast enstaka kapitel och utdrag ha blifvit tryckta (för publice-

ringen af visorna redogöres nedan). Sålunda aftrycker Dybeck i Runa 
(4:o), H. 3 (Sthm 1843), s. 28-31, kapitel 29: 'Om dhe månge Reliqvier, 
som ännu finnas på Bravallahed och meddelar fortsättningsvis hufvud- 
innehållet af kap. 20; i samma tidskrift H. 4, 1843, s. 16-22, meddelas 
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Rijdghiöta eller Smålendske antiqviteter med desi tilhörige kop-
parstycken och alle der hoos passerade historier utur mörkret 
vpsökte igenfundne afritade och sammanskrefne ...'1  

Rörande tidpunkten för detta verks tillkomst ha något 
olika meningar gjorts gällande. C. J. Schlyter, som i sin under-
sökning 'Om den s. k. Värends härads arfsrätt' (Jurid. afhand-
lingar, H. 2, Lund 1879, s. 173-190. får anledning :att åt-
skilligt sysselsätta sig med Rudebeck2, synes mena, att man af 
det förhållandet, att Dahlbergh i Rudebecks arbete nämnes 
»Hans Höggrefl. Excell. K. Rådet» måste dra den slutsatsen, 
att detta ej kan vara skrifvet före 1698. F. Hjehncivist åter 
uppger i en uppsats om 'Smålandslitteratur' (Biblioteksbladet, 
Årg. 2, 1917, s. 76-92) utan att ingå på några skäl, att ar-
betet ifråga är »författat efter 1696». Hvad Schlyters slutsats 
beträffar, så är den ohållbar, ty bortsedt från möjligheten att 
en dylik titulatur väl måhända kunnat moderniseras vid en 
senare revision af manuskriptet,3  så har Schlyter tydligen för-
bisett, att Dahlbergh långt tidigare, nämligen 1693, blef grefve 

kap. 17: 'Om Vårens rätt och dess uphoof' och s. 82-83 kap. 56: 'Om gå 
Årsgångh effter gammal Seedh'. Utdrag af större och mindre omfattning 
förekomma hos Wieselgren, Grundtvig, Hyltän-Cavallius o. a. (jfr nedan' s. 
346i med n. 7). Slutligen har P. Johnsson hämtat no. 22-40 af sina Små-
ländska folksägner (Eksjö 1915), s. 29-52, ur Rudebecks verk (dock ej 
med ordagrant återgifvande). 

1  Någon originalhandskrift af verkets första parti synes icke vara be-
varad (jfr nedan). Den här anförda titeln förekommer å den bästa af-
skrift, som varit utgifvarna bekant, Säfstaholmssaml. no. 21. 

2  Genom en år 1691 uppsatt relation om Värendsrättens uppkomst 
m. m. har Rudebeck spelat en viss roll för denna fråga. Det torde för 
öfrigt kunna ifrågasättas, om icke hans betydelse härutinnan af Schlyter o. a. 
blifvit underskattad och i stället en allt för stor vikt fästats vid den 
hos en mängd författare (Wieselgren, Schlyter, BygMn i Sv. anonym- o. 
pseudonym-lexikon, 2, sp. 536, V. Söderberg i Nord. familjebok, ny uppl., 
Bd 3 (1905), sp. 817, och åtskilliga andra) figurerande landtmätar en Nils 
Ekebom, som i verkligheten hette Anders Ekebohm (jfr t. ex. mig.-hand-
lingar i Nescher 75, åfvensom V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628-
1900, Umeå & Upsala 1896-1903, s. 121). 

8  Så har säkerligen icke skett; det framgår af originalhandskriften i 
Engeströmska saml., men af den, som likt Schlyter litat endast till Dybecks 
aftryck (jfr nedan s. 345, not 1), borde den eventualiteten ej ha lämnats 
helt ur räkningen. 
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och kungl. råd. Och mot just detta år, 1693, såsom den an-
lagliga tidpunkten för åtminstone det hufvudsakliga utarbe-
tandet peka ett par uppgifter. Sålunda anger den viktiga 
handskriften Säfstaholmssaml. 21, att verket tillkommit »Anno 
1693», och samma uppgift lämnas i Vetenskapssocieteten i 
Uppsala (då kallad Bokvettsgillet), när Olof Rudbeck d. y. 
17201  där förevisar sin kusins arbete i en handskrift, som icke 
synes vara identisk med någon af de nu kända. Hvad ofvan 
antydts om Rudebecks ifriga forskningsverksamhet under 1690-
talets första år synes ju också stödja denna uppgift. Emellertid är 
det möjligt, att allt detta egentligen gäller den första samman-
fattningen. Ty å andra sidan står det fast, att författaren äfven 
senare, förmodligen hela sin återstående lifstid, sysslat med detta 
samma ämne och samlat nytt material,' som tydligen blott 
till en ringa del inarbetats — det mesta synes föreligga i Upp-
sala-handskriften V 1. Och detta är tydligen skälet till att 
verket, i det skick det bevarats åt eftervärlden, omisskänligt 
bär prägeln af att författaren ej fått tillfälle att lägga sista 
handen vid detsamma.' 

Något försök till mera ingående karaktäristik eller till 
värdesättning af Rudebecks verksamhet som fornforskare och 
författare skall här icke göras. Det torde vara kändt att man 
i allmänhet fällt rätt ogunstiga omdömen om hans Småländska 
antiqviteter — bedömandet har vanligtvis inskränkt sig till 
detta hans verk — i det att man gemenligen främst haft öga 

1  I protokollet för den 1 april § 3 heter det: »Prof. Rudbeck fram-
wiste det han tillförene omnämbdt sin Cousins Regementsqwartermästarens 
Hr Peter Rudbecks forna Småländska ock RunGiötha[!] Antiquiteter sam-
manskrefne af honom Åhr 1693, bestående af 62 Capittel Manuscript ock 
detta 62 Capittlet om Odens Giästning i hedendomen hos bönderna i Små-
land; så ock en tillökning om några Skantsar ock Slått med mera: paginis 
325 in folio». (Bokwetts gillets protokoll, utg. af  H. Schilck, 1 (Upps. 1918; 
univ.-progr.), s. 20.) 

2 1 juni 1696 (orig. bland Suecia-manuskripten) klagar han öfver att 
att han måste »med min penno och här tilz fattade goda intention om 
Giötiske Antiqviteters uptecknande ... låta beroo, fast iag nu in Folio har 
öfver 4 å 500: paginer ihoopsamblat och Colligerat». 

3  Detta framgår bl. a. af uttryckliga anteckningar i manuskriptet 
om sådant, som där bör inarbetas, af kapitelrubriker utan utförd text, af 
hänvisningar till afbildningar och kartor, som åtminstone ej ingå i de be-
varade handskrifterna, och annat liknande. 
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för det fantastiska draget' hos hans hypoteser och det oför-
färade mod, hvarmed han på omtolkade ortnamn o. likn. byg-
ger sina underliga konstruktioner. Men det kan nog ifråga-
sättas, om ej Rudebeck understundom blifvit något ensidigt 
bedömd och om icke ett och annat, som andragits emot ho-
nom, är tämligen förfeladt.2  Det skall visserligen oförbehåll-
samt erkännas, att det är ett mäkta sällsamt äreminne han 
skapat åt sitt kära Småland, dess »rare monumenter och här-
lige gierningar», då han i denna landsändas återfinner många 

1  Att hos honom fanns en dragning ej blott mot det fantastiska, utan 
äfven mot det mystiska visas hl. a. af följande. År 1698 den 4 mars, 
samma dag som Karl XII:s kröning firades på »Bråvalla hed> med en ståt-
lig, af Rudebeck anordnad tacksägelsefest, fann han på heden en 'sten för-
sedd med allehanda underliga figurer, hvilka enligt hans förmenande 
måste äga en symbolisk och profetisk syftning på Karl XII och stå i sam-
klang »medh dhe gamble Prophetier, såsom Theophrasti Paracelsi, Sendevovj, 
Grebners, Lelij och Lichtenbergz om desze nu invarande och tilstundande 
tider» osv. Fyndet väckte en viss uppmärksamhet, stenen beskådades, 
säger Rudebeck, af »alla här förbiresande Herrar..., som I-k HögFurstl. 
Durchlaucht. af  Hålsten med många flere intyga skola>, den aftecknades 
och stacks i koppar och omnämndes t. o. m. i utländsk litteratur. En upp-
skattning till sitt rätta värde erhöllo emellertid dessa fantasterier redan 
året före Rudebecks död i M. G. von Blocks Åtskillige anmärkningar öfwer 
thesza tiders falska astrologiska, phantastiska och enthusiastiska progno- 
stiker, spådomar och prophetier (Linköping 1708), s. 71 if. 

2  Blott som ett exempel må erinras därom, att Schlyter, hvars exakta 
forskarnatur naturligtvis står den Rudebeckska typen så fjärran som gärna 
möjligt — gör ett rätt stort nummer af att Budebeck i 20:de kap. af  Små-
ländska antiqviteter identifierar »Bråvalla hed» med den i Hervarar saga 
förekommande Dunshed. »Huru väl vore det nu», säger Schlyter (anf. arb., s. 
179) bl. a., »om man kunde få människor att tro att det märkvärdiga slaget 
måttan Angantyr och Hlöder äfven hade stått i Värend! Ingen ting var lättare; 
man behöfde blott säga — ty bevis kunde ej komma ifråga — att den Små-
ländska Bråvallahed först — således före år 494 — hade hetat Dunshed !» 
Fullt så lättvindigt tog nog icke ens Rudebeck sin uppgift alla gånger. 
De gjorda uttalandena ådagalägga blott, att Schlyter, som förmodligen af 
Rudebecks arbete ej kännt mer än utdragen i Dybecks Runa, saknat känne-
dom om det närmast följande kapitlet, där Rudebeck just ger den efterlysta 
bevisningen, Det visar sig här, att han bl., a. grundar identifieringen på 
ortnamn i trakten sådana som »Dunshulta Skog, Dunshulta gård, Dunsmåla, 
Dunsslätt, Dunshulta myr etc.» -- säkerligen efterhans och samtidens sätt att 
se en absolut fullgod och bindande bevisning. — Härmed är dock naturligtvis 
ingalunda sagdt, att ej Rudebeck kan göra sig skyldig till obevisade påståenden. 

3  Eller dess grannskap. Sålunda låg Valhall i Blekinge. 
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af den nordiska gudasagans viktigaste platser och på den grund 
naturligtvis förutsätter, att åtskilliga af de händelser, hvarom 
Snorre-Eddan berättar, utspelats just där, eller då han, så långt 
rimligen ske kan, dit lokaliserar episoder, hämtade ur den is-
ländska sagolitteraturen. Men det kan väl med skäl sättas 
ifråga, om icke Rudebeck i dylikt står på ungefär samma stånd-
punkt som många af hans samtid. Ehuru af allt att döma 
knappast direkt påverkad af sin store farbroders åsikter,' skapar 
han ett verk, som ter sig såsom ett försök visserligen i starkt 
reduceradt format, men dock i viss mån i samma stil som 
den gigantiska lärobyggnad, hvilken samtidigt timrades färdig 
af den snillrike fränden. Tendens och metod äro i åtskilligt 
desamma, låt så vara att brorsonen äger föga af den genialitet 
och ej minst den lärdom, som utmärkte farbrodern. Ty Rude-
becks lärda ballast är mycket måttlig: utom från Snorre-Eddan, 
som han efter bästa förmåga suger musten ur 2, samt en del 
isländska sagor och deras kommentatorer, hämtar han sitt ve-
tande från läromästare sådana som Saxo, Johannes Magnus, Al-
bertus Crantzius, Messenius o. a. Men han nyttjar äfven, och 

P. Wieselgrens karaktäristik af Rudebeck (Ny Smålands beskrifn., 
D. 2, s. 784), att han var »af sin farbror Olof Rudbecks uppnedwända 
åsigter förwirrad», hår nog näppeligen fog för sig. I Småländska antiqvi-
teter nämner han honom icke en enda gång och i anteckningarna i V 1 
allenast två gånger; hans Atlantika har han förmodligen icke sett. Om 
någon litterär påverkan kan sålunda i hvarje fall icke vara tal. 

2  Dybeck ger i Runa (4:o), 1845, s. 109 f., en framställning af Rude-
becks utveckling såsom forskare, hvilken näppeligen kan vara riktig. Han 
gör nämligen gällande, att Rudebecks tilltagande fantastiska läggning fram-
kallats af den litteratur han erhållit från Dahlbergh, då denne »i förtjus-
ningen öfver att hafva i Rudbeck funnit en ötver förmodan god arbetare 
för sin sak, skänkt honom åtskilliga verk, såsom Eddan m. fl., om hvilka 
han förut icke ägt ringaste kännedom». Redan i Dahlberghs förstå, bref 
till Rudebeck får denne emellertid det vitsordet, att han »af dhe gamble 
och nyare Historim scribenter förverfvat sig .. en serdeles ehrfarenhet». 
Det kall nämnas, att Dybeck i detta sammanhang också såsom »narr-
aktiga» betecknar den berättelse, som anföres här nedan s. 514, not 1, 
med visan no. 36, och kapitlet i Småländska antiqviteter om Odens gäst-
ning i Småland. HyMn-Cavallius delar tydligen ej Dybecks uppfattning, 
eftersom han utförligt refererar den förstnämnda episoden och aftrycker 
större delen af kapitlet om Odens gästning (Wärend o. wirdarne, I, s. 
490, resp. 219 f.). 
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dess bättre i stor utsträckning, en annan källa, smil står honom 
till buds: den folkliga traditionen på ort och ställe, som han 
flitigt upptecknar, sagor och sägner, berättelAr och visor 

m. Och äfven om jämväl detta hans material är att be-
handla med kritisk urskillning, lärer det icke kunna förnekas, 
att mycket däraf är af stort värde — senare forskare, främst 
Hylt&i-Cavallius, ha också vetat att göra bruk af detta ma-
terial, om också ej helt utnyttjat detsamma. Med fullt fog 
torde man alltså kunna underskrifva Wieselgrens erkännande': 
»Hans förtjenst af mycken sägns anteckning, förrän den för-
svann ur folkminnet, är oförnekad». 

Till det material af värde, som Rudebeck hopbragt, böra 
gifvetvis räknas de visor.  han samlat genom uppteckning, af-
skrifning2  och på andra vägar. Mer än en ballad har endast 
tack vare honom räddats undan glömskan3. Själf tillmätte 
han nog visorna i första hand värde som dokument af histo-
risk betydelse: i ett af sina bref till Dahlbergh4  omnämner han 
sålunda »en hoop gl: [3: gamble] vijsor i hedendomen compo-
nerade, som många dhesze memorabilia bekreffta och confir-
mera». Åtskilligt föreligger därför också inarbetadt i Små-
ländska antiqviteter.5  Annat finnes i hans anteckningsböcker, 
af hvilka samlingsvolymen 1 i Uppsala universitetsbibliotek 
(UB) är den viktigaste, och något, såsom redan nämnts, äfven 
i de till Dahlbergh öfversända relationerna. Några visor äro 
enligt Rudebecks utsago af honom själf öfversatta från danskan6  
(Vedels och Syvs samlingar), och ehuru dessa ej erbjuda nå- 

Ny Smålands beskrifn., nyss anf. st. 
2  Att han delvis afskrifvit äldre samlingar framgår exempelvis af 

rubriken till no. 8 i vårt aftryck. Denna lyder 'Noch om liten Kierstin 
och H. Päder' och måste härröra från någon förlaga, där en annan visa 
af liknande innehåll gått förut, hvilket icke är fallet i V 1. 

3  Det torde bl. a. gälla om no. 1, 2, 6-8, 13, 15, 16 i vår edition. 
4  Den 8 sept. 1701; original i Nescher 75 (KB), jfr Björnstierna, anf. 

upps., s. 64 f. 
5  Det viktigaste af hvad han i prosatexten har att om dem förmäla 

aftryckes här i noterna. 
6  Det gäller om Vidrik Verlandssonsvisorna no. 28-30 i vårt aftryck, 

vidare om no. 27 och no. 41 här nedan, som båda utgöra utdrag ur den 
danska visan om 'Svend Vonued', osv. 
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got större intresse, ha utgifvarne ej ansett sig böra utesluta 
dem ur den här a ftryckta samlingen. 

Någon fullständig originalhandskrift synes, som redan antydts, 
ej ha bevarats af Småländska antiqviteter. Det enda manu-
skript däraf härrörande från författarens egen hand, som för när-
varande är kändt, är Engeströmska saml. B. VIII. 2. 7 i Kungl. 
Biblioteket (KB). Det är en foliovolym i blågrått pappband, 
försedd med pärmtiteln 'Antiquitates prwsertim Smo- 
landicw'; i den tryckta katalogen öfver Engeströmska handskrifts-
samlingen' upptages den under den åtskilligt missvisande titeln: 
'Regem Qvarterm. P. Rudbecks bref till Gr. Dahlberg om Små-
lands Antiquiteter; gammal Afskrift (defect.) Fol.' Den börjar 
i verkets 18:de kapitel, med s. 117 enligt författarens egen 
paginering. Denna ursprungliga paginering fortsätter t. o. m. 
322, hvartill komma 12 s. upptagande afskrift af 7 bref från 
Dahlbergh till Rudebeck och ett till dennes broder Paul. I 
handskriftens nuvarande skrek fattas emellertid äfven inom 
detta parti 4 blad,2  af hvilka ett berör visorna (jfr nedan s. 
531 med not 1). Handskriften innehåller sålunda för närva-
rande 105 blad, hvilka i senare tid försetts med löpande -pagi-
nering (utan hänsyn till lakunerna): 1-159, 159, 160-209; 
endast till denna paginering tages hänsyn här nedan i text-
aftrycket. Flera blad äro skadade, däraf några så pass illa, 
att det medfört textförlust 3; endast i ett fall har detta någon 
betydelse för vistexten (jfr nedan s. 523 med mit 2 och s. 525 
med not 1). Blanka ärd 13 s., och 5 bära endast rubriker. 
Handskriften är så godt som helt igenom skrifven af Rude-
beck själf; endast ett mindre stycke s. 135-136, ett större parti 
s. 146-151, det sista Dahlberghs-brefvet samt några marg-
anteckningar äro af annan hand, och intet af dessa sistnämnda 
partier innehåller några visor. Om manuskriptets öden, innan 

1  Förtekning öfver handskriftssamlingen uti ... grefve L. v. Enge-
ströms bibliothek (=Handlingar ur ... grefve L. v. Engeströms bibliothek 
H. 4, Stinn 1824), s. 67. 

2  Motsvarande s. 239-242, 289-290 och 319-320 enligt den gamla 
pagineringen. 

3  Det gäller särskildt om s. 1-2, 113-116 och 208-209 enligt den 
nya pagineringen. 
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det införlifvades med Engeströmska samlingen, är ingenting 
kändt. Efter denna handskrift ä,ro visorna no. 35-41 här 
nedan aftryckta. 

För det första partiet af Småländska antiqviteter måste 
alltså förefintliga afskrifter anlitas. Följande 4 ha nyttjats af 
utgifvarna: 

Säfstaholmssamlingenl  no. 21 (enligt Hans Forssells 
katalogisering2). • 

Utgör en foliovolym i halfband af brunt skinn, innehåller 
titelbl., 306 s. paginerade af ursprungliga handen (däraf 5 
blanka o. 5 blott försedda med rubriker) samt 4 s. register. 
Härrör säkerligen från 1700-talets förra hälft; måhända är 
den utförd för den lärde grefve Gustaf Bonde, som till väsent-
lig del på Rudebecks verk byggde sin anonymt utgifna skrift 
'Om de fordna konungar, jarlar och regenter, som . . . igen- 
finnas hafwa regerat i Göta-riken . . (Sthm 1758)5. Af- 
skriften, som heltigenom är skrifven med en drifven kopist-
stil, är utförd med stor omsorg och mycket pålitlig i fråga 
om textens lydelse; endast beträffande stafningen har afskrif-
varen behandlat sin förlaga med en viss frihet. Innehållet 
utgöres af ett »förtal», de 62 kapitlen och de därpå följan-
de afsnitten utan nummerbeteckning, hvarjämte verket af-
slutas med en dikt' af Rudebeck, som ej förekommer i Enge-
strömska handskriften (i dess nuvarande skick) och öfver-
hufvud ej är utgifvarna bekant från någon annan hand-
skrift.5  Såsom varande afgjordt den bästa af de af utgif-
varna kända kopiorna har Säfstaholm 21 lagts till grund 
för redaktionen af visorna no. 25-34 och 42 här nedan. 
Nescherska samlingen no. 70 i Kungl. Biblioteket. 

En foliovolym i spräckligt pappbd, innehållande titel- 
bl., 3 blanka bl., 88 bl. paginerade 11-1806  (sista sidan 

1  Numera i Riksarkivet (RA). 
2  Förteckning öfver pappershandskrifterna på Säfstaholm (Sthm 1869; 

Bilaga till Historiska handlingar, D. 7, 1870), s. 7. 
3  Warmholtz (Bibliotheca hist. Sueo-goth., D. 1, s. 175 f., no. 465) upp-

ger, att »Handskriften säges hafva varit i R. R. Gr. Gust. Bondes händer». 
Jfr dock äfven nedan rörande UB-hdskr. V 1. 

4  Om Rudebeck som poet jfr Wieselgren, Sveriges sköna litteratur, 
D. 3 (Lund 1835), s. 437 f. 

5  Att på denna grund dra den slutsatsen, att förlagan skulle ha varit någon 
annan än Engeströmska handskrifter], torde dock knappast vara nödvändigt. 

6  Med flera felaktigheter, egentligen; 11-47, 47bis, 48-86, 85b1s 
86b1s, 87-116, 116b18, 117-158, 158bis, 159-180. 
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blank) och 2 blanka blad. Titel, skrifven af Nescher, ly-
der: 'Regements-Quartermästarens, Petter Rudebecks Små-
ländska Antiquiteter'. Utgör en mycket fullständig afskrift 
af verket (i vissa fall t. o. m. något fullständigare än Säfsta-
holm 211); dock saknas företalet och afslutningsdikten2. 
Förefaller att vara ungefär samtidig med Säfstaholm 21, 
möjligen något äldre, men kan ifråga om omsorgsfullt ut-
förande ej mäta sig med denna; särskildt synas vistexterna 
ofta nog rätt slarfvigt skrifna. Rörande handskriftens öden 
i äldre tid kan nämnas, att å sid. 11 läses: »Joseph Kjell. 
man tilhörig»; denne ägare är tvifvelsutan identisk med lek-
torn vid Växjö gymnasium Jos. Kiellman, född 1709, t 1764, 
om hvilken närmare kan jämföras P. G. Vistrand, Smålands 
nation i Uppsala, 1 (Upps. 1894), s. 220 f. Senare har 
volymen förvärfvats af den bekante samlaren Daniel Georg 
Nescher, f. 1753, t 1827, öfverinspektor vid Stockholms 
tullkammare; om denne och hans samlingar jfr Carlander, 
Sv. bibliotek o. ex-libris, 2:a uppl., 3 (Sthlm 1902), s. 12 
if. Bok- och handskriftssamlingen var 1828 ämnad att för-
säljas å auktion, men inköptes i sin helhet af Kungl. Biblio-
teket. I den tryckta katalogen' upptas vår handskrift s. 15 
såsom no. 70 bland 'Manuscripter. In Folio.' 

För föreliggande edition har den endast användts för 
samma partier som Säfstaholm 21, och från dennas text 
afvikande läsarter anföras i form af noter. 

3) VViborgska afskriften i Kungl. Biblioteket. 
En foliovolym i halfbd af brunt skinn, innehållande 2 

titelbl. o. 300 paginerade sidor. Handskriftens hufvudparti 
torde ha tillkommit under 1700-talets senare hälft och är 
utfördt med en rätt ojämn handstil, dock med ganska stor 
noggrannhet. Innehåller verket i dess helhet med företalet 
('Proemium'), men utan afslutningsdikten. Den ursprungliga 
handen har emellertid afbrutit kopieringen med s. 284 (vid 
början af stycket om 'Disardal', ett af partierna i slutet utan 
kapitelnumrering); återstoden har senare supplerats4  efter 

1  Det gäller om en del marganteckningar, vissa ej fullt utarbetade 
kapitelslut o. likn., som understundom äro utelämnade af Säfstaholm 21. 

De Dahlberghska brefven äro icke medtagna i någon af afskrif-
tema. 

Förteckning uppå framl. öfver-inspectoren Daniel Georg Neschers 
efterlemnade samling af manuscripter, böcker, chartor och estamper.  
Stlim 1828. 

4  Utom suppleringen i slutet förekomma hela handskriften igenom 
hvarjehanda läsarter och tillägg hämtade ur Nescher 70. 
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Nescher 70 af en af volymens ägare, bokhandlaren och bök-
förläggaren i Stockholm, fil. mag. Anders Wiborg (f. 1776, 
t 1836; jfr om denne närmare I3iograph. lexicon, Bd 14 (Ups. 
1847),.s. 262; Carlander, anf. arb., 1 (Sthm 1904), s. 396 
if. o. passim). En anteckning af Wiborg upplyser, att han 
erhållit handskriften »ur et gammalt Adeligt Bibliothek», att 
han förgäfves efterspanat författarens originalmanuskript, verk-
ställt kollationering med och supplering efter Nescherska 
kopian m. m. Den förekommer i en av Wiborg 1832 
anonymt utgifven auktionskatalogl  såsom no. 10 bland 'Fo-
lianter' (med tillägget: »Högst sällsynt arbete, aldrig sedt af 
Warmholtz»), men blef då (enl. en annotation af Klemmings 
hand å frampärmens insida) återtagen från försäljning och i 
början af 1840-talet inköpt af Kungl. Biblioteket. 

Äfven ur denna handskrift anföras afvikande läsarter 
för de visor, där Säfstaholm 21 lagts till grund för redak-
tionen. I detta sammanhang bör dock nämnas, att Wi-
borgska handskriften, som länge varit förkommen och för-
gäfves efterforskats i Kungl. Biblioteket, kom till rätta' först 
så att den kunde användas för s. 443 if. här nedan. När-
mast föregående ark var emellertid då redan rentryckt, och 
på den grund förekomma å s. 439-442 läsarter hämtade 
ur den handskrift, som utgifvarne tidigare nödgats anlita 
såsom en ersättning för den Wiborgska, nämligen 

4) Melanderska afskriften i Lunds universitetsbibliotek. 
Denna kopia (här nedan kallad: Lund) är år 1877 ef-

ter Wiborgska handskriften utförd af lektorn vid Växjö h. 
allm. läroverk fil. jubeldoktorn S. E. Melander, som år 1907 
förärade densamma till Lunds universitetsbibliotek. Den är 
skrifven med en utsökt nitid stil och med synnerlig om-
sorg; dock har afskrifvaren i åtskilliga afseenden normalise-
rat texten, genomfört en konsekvens i stafning m. m., som 
ej är tillfinnandes i förlagan osv. Såsom sekundär och 
sen skulle denna kopia ej behöft användas för föreliggande 
edition, såvida ej nyss anförda skäl gifvit anledning därtills. 

1  Förteckning öfver en samling bättre böcker, till större delen i svenska 
historien och topographien, hvilken kommer att försäljas . .. d. [14] april 
1832 (Sthm 1832), s. 1. 

2  Efter ingående efterspaningar benäget anställda af förste bibliote-
karien dr 0. Wieselgren. 

3  För fullständighetens skull må här äfven för ifrågavarande parti s. 
439-442 de viktigaste afvikelserna i Wiborgska handskriften från Säfsta-
holmshandskriftens text anföras: Visan no. 25, str. 11: Torfin — Wiborg 
tydligt Torsin (så äfven str. 101, 111); 18 : mot -- Wiborg emot; 14; säija 
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Af övriga Rudebecks-handskrifter märkes främst den vik-
tiga volymen V 1 i Uppsala universitetsbibliotek, välbekant för 
den äldre folkvisforskningen under namnet »Verelianska sam-
lingen». Detta fullständigt missvisande namn har feranledts af 
en anteckning å första bladet: »NB. Detta M.S.C.t är sal. 
professor Verelij egen hand». Och särskildt Arwidsson har bi-
dragit att gifva spridning åt namnet — sällsamt nog, då han 
dock kommit handskriftens rätta proveniens på spåren. Han 
anmärker nämligen i företalet till Svenska fornsånger, D. 1, s. vii, 
att volymen »innehåller hvadehanda antiqvariska samlingar, med 
olika stilar, af hvilka de flesta utvisa samma hand, som finnes 
i de så kallade manuskripterna till Dahlbergs Svecia Antigua... 
och äro daterade Husaby 1702, med underskrift Petter Rude-
beck.» Och ett påpekande af enahanda innehåll har han är-
ven antecknat i handskriften. Styffe har velat förtydliga detta 
genom tillägget: »Verelius har icke skrifvit mer af hvad i hela 
bandet innehålles än förteckningen å de Isländska sagorna å 
andra sidan». Härtill är emellertid att anmärka, att Verelius 
icke häller skrifvit den nämnda förteckningen, hvilken äfven den 
ovedersägligen härrör från Rudebeck. Under sådana förhållan-
den är det ju allt skäl, att Verelii namn definitivt skiljes från 
denna handskrift, som tydligen tillkommit först mer än ett 
decennium efter hans död. Styffe har gifvit handskriften titeln: 
'P. Rudebeck, Om Smålands antiqviteter',1  hvilket ju lätt kan 

Wiborg sija; 15: Wiborg har genomgående raske och Giöter (giöter); 
22  kung Hälgwar — Wiborg kong hålgvar; 92: säger — Wiborg frågar; 
23: att — Wiborg öfver raden at; 31: Giöterne — Wiborg giöterna (så äf-
ven i str. 104  och 138); 35: de — Wiborg the (så äfven i str. 4); 51 : 
stälter — Wiborg stälte; 5': nackebeen — Wiborg nacke been; 54: draga 

Wiborg dragen; 61: Helger — Wiborg snarast Hålgie (rättadt och otyd-
ligt); 68: deszlikest — Wiborg des likest; 64: bredeWid — Wiborg brede 
wid; 84: wiszerlig — Wiborg wiszerlige; 91: Wiborg Dhe Södergiöter; 94: 
att öfverstruket i Wiborg; 101: dig saknas i Wiborg (endast tillskrifvet öf-
ver raden från Nescher); 102: Wiborg danskes blod hembna ; 108: eller — 
Wiborg ret nu; 108: så saknas i Wiborg; 121: slogos — Wiborg sloges; 
124: Danska — Wiborg 'danske (likaså str. 131); 138 : mäst — Wiborg bäst; 
135: fagra — Wiborg raske. Visan no. 26. str. 12: Giötalandet — Wiborg 
Giöta landet; 13: karl — Wiborg kahr; 28 : sacktmodighet — Wiborg sacht-. 

1  Tidigare har den varit betecknad såsom 'Gamla folktraditioner, vi-
sor o. sagor', resp. 'G:la Svenska Folkvisor och Folktraditioner'. 1 den nu 
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väcka den föreställningen, att man hår har att göra med ännu 
en handskrift af identiskt samma innehåll som de ofvan be-
skrifna. Detta är för ingen del fallet, men det samband som 
verkligen förefinnes mellan Rudebecks nämnda verk och denna 
handskrift är, som en närmare undersökning gifvit vid handen, 
af den art, att V 1 rätteligen bör betecknas såsom (i hufvud-
sak) utgörande ett supplement till Småländska antiqvitethr, en 
volym däri författaren sammanfört nytt material rörande samma 
ämne och mer eller mindre fullständigt utformat vissa partier 
afsedda som tillägg osv. Hufvudhandskriften af Småländska 
antiqviteter (som säkerligen icke är någon annan än den Enge-
strömska handskriften i dess ursprungliga skick) betecknas så-
lunda i V 1 såsom »Antiqvitetzboken», »sielfva hufvudbooken», 
»andra boken» eller enbart »booken» (»plura vide in libro», 
heter det också på flera ställen), under det att det tydligen är 
V 1 som åsyftas med i Småländska antiqviteter förekommande 
hänvisningar' som »plura vide in addendis», resp. »i tillökningen 
af boken» eller »och fins mera der om i tilläggen» o. likn. 
V 1 har alltså tillkommit senare än Småländska antiqviteter 
och torde kunna hänföras till 1690-talet senare och 1700-talets 
första år.2  Till Uppsala univ.-bibliotek kom handskriften år 
1832 såsom gåfva af excellensen grefve Gustaf Trolle Bonde.3  

Handskriften V 1 utgör en foliovolym i linneband och inne-
håller i nuvarande skick 148 blad, hvaraf 22 i 4:0 och 5 stym-
pade (inalles äro 28 s. blanka). En paginering af Rudebecks 
hand (s. 1-314) utvisar, att förmodligen 25 bl. äro utskurna 4. 
Af innehållet är det utan all jämförelse mesta skrifvet af Rude-
beck själf; dock förekomma äfven smärre partier af åtskilliga 
andra händer (som det synes ett 10-tal), i det att Rudebeck 
tydligen dels användt medhjälpare vid skrifningen, dels också 
nyttjade katalogen (Annerstedt) nämnes den: 'Samling af folkvisor jämte 
anteckningar om Smålands antiquiteter'. 

1  Dessa förekomma i kapitelslut eller marganteckningar och äro tyd-
ligen senare tillfogade. 

2  Bl. 89 nämnes ett brer dateradt den 7 juni 1701 (1702?), och bl. 
92 b talas om »förledit åhr 1700». 

3  Anteckning af J. H. Schröders hand å bl. 1. 
4  Åtskilliga af dessa ha antagligen varit blanka; om det de öfriga 

innehållit kan man bilda sig något begrepp genom förefintliga register 
(bl. 112-113 och 135b.). 
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i denna volym inbundit bidrag, som lämnats honom af andra. 
För vistexternas vidkommande synes man förutom Rudebeck, 
som själf skrifvit 20 visor, ha att räkna med 4 obekanta hän-
der, af hvilka en med drifven stil skrifvit visorna no. 4 och 6 
här nedan, en annan synnerligen oöfvad hand no. 14, en tredje 
no. 21 och en fjärde, äfven den mycket otymplig, no. 22; de 
två sistnämnda texterna (båda i 4:o) tillhöra påtagligen de 
från andra håll emottagna bidragen. 

En annan af Rudebecks anteckningsböcker af liknande typ 
föreligger i Säfstaholmssaml. no. 22, som dock icke är origi-
nal, utan afskrift af samma hand som skrifvit den ofvan om-
talade no. 21 i denna samling. I motsats mot V 1 gäller om 
denna volym (resp. dess förlaga), att den till sin väsentliga del 
ligger före Småländska antiqviteter i tiden och innehåller sam-
lingar till detta verk, utkast till vissa partier däraf osv. För 
vistexterna saknar emellertid denna volym all betydelse; den 
innehåller blott en enda visa, den som no. 35 här nedan af-
tryckta., hvilken ju finnes skrifven af Rudebeck själf i Enge-
strömskd handskriften (B. VIII. 2. 7). 

Bland de till Dahlbergh insända relationerna förekomma 
visorna no. 2 och 3' här nedan i renskrift af. obekant hand. 
Då ju båda äfven föreligga i V 1 af Rudebecks egen hand och 
renskriften väl blott utgör en uppsnyggning af uppteckningarna 
där, anföras blott viktigare afvikelser i form af noter. Någon 
gång kan Rudebeck äfven i själfva skrifvelserna till Dahlbergh 
anföra en lösryckt strof 2. 

Af Rudebecks visuppteckningar har forskningen i betydlig 
utsträckning gjort bruk genom tiderna, ehuru i många fall hans 
eget namn, som redan anförts, härvid ställts i skuggan. Redan 
i 1700-talets disputationslitteratur kan man finna enstaka strofer 
anförda, som med allt skäl kunna antas vara hämtade från 

i Arwidsson nämner äfven (Sv. fornsånger, D. 2, s. 315) för no. 39 
här nedan »en annan nära ordagrannt lika uppteckning» bland Suecia-
manuskripten; denna har dock ej nu kunnat återfinnas. 

2  I en odater. relation (förmodl. från dec. 1691, svar å Dahlberghs 
skrifvelse den 30 nov. nämnda år), original i Nescher 75, anföres sålunda 
str. 15 ur den här nedan som no. 28 aftryckta visan. Då originalet till 
det parti däri visan ingår saknas, må här anmärkas, att första radens 
lydelse ej helt öfverensstämmer med afskrifternas, utan här lyder: 

Verland hette han Fader min. 
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Rudebeck. Det gäller t. ex. om  en strof ur visan om Ramunder 
(no. 22 i vår edition), som citeras af M. Asp (prws.) och M. S. 
Södersten (resp.) i Exercitium acad. de Sudercopia, P. 1 (Ups. 
1736), s. 7, och en strof ur visan om Hr Peder (no. 39 i vårt 
aftryck) anförd i A. Celsius (prffis.)-E. Colliander (resp.), De 
Verendia Smolandorum (Ups. 1743), s. 51. Geijer och Afzelius 
ha icke för sin folkvise-edition nyttjat Rudebecks samlingar 2. 
Däremot har Arwidsson i en betydande omfattning användt 
dem och aftryckt ett 20-tal visor, flertalet hämtade från V 15, 
men några från Engeströmska handskriften af Småländska 
antiqviteter°, hvarjämte han äfven tagit hänsyn till uppteck-
ningarna bland Suecia-manuskripten 5. Som han finner Rude-
beck (särskildt V 1) äga »en i hög grad vanvårdad rättskrif-
ning», moderniserar han stafningen, och han gör äfven ändringar 
af annat slag. I sina Sago-häfder anför Afzelius ofta nog 
visor, vanligtvis utan att ange någon proveniens. I vissa fall 
torde man ha anledning att förmoda Rudebeck vara hans källa, 
så t. ex. i D. 3 (Sthm 1841), s. 39 f., där visan no. 33 i vår 
edition aftryckes, dock med en mängd som det förefaller skä-
ligen godtyckliga förändringar°. Dybeck meddelar i Runa 4:o, 

1  Efter »Ms. archivi cancellariw regi», hvarför väl afses Suecia-manu-
skri p ten. 

2  På den grund har tydligen ej häller R. Bergström haft så stor an-
ledning att sysselsätta sig med Rudebeck i 2:a uppl. af  Sv. folkvisor. 
Dock omnämner han t. ex. i D. 2 (Sthm 1880), s. 206 f., den uppteckning 
som föreligger i no. 34 hår nedan. 

Närmare angifvet, efter ordningsföljden hår nedan: no. 1 (Svenska 
fornsånger, D. 2, s. 249-251), 2 (D. 1, s. 110-113), 3 (D. 1, s. 199-205), 
4 (D. 2, s. 190-193), 6 (D. 2, s. 284-288), 7 (D. 1, s. 148-150), 8 (D. 1, 
s. 305-307), 9 (D. 1, s. 230-232), 13 (D. I, s. 191-192), 14 (D. 1, s. 415-
416), 15 (D. 1, s. 107-109), 15bis (D. 1, s. 137-141), 16 (D. 1, s. 188-190), 
19 (D. 1, s. 417-420), . 20 (D. 1, s. 155-158), 23 (D. 2, 413-416). Dess-
utom omnämnas no. 5 (D. I, s. 387), 10 (D. 1, s. 165) osv. 

4  Nämligen no. 37 (D. 2, s. 425-430), 39 (D. 2, s. 315-319), 40 (D. 2, 
s. 407-409). Dessutom nämnes traditionen om Ebbe Skammelson (D. 2, 
s. 481). 

5  D. 1, s. 422, 423; D. 2, s. 315 osv. 
Det kan nämnas, att äfven Geijers uppmärksamhet - dels genom 

Arwidssons edition, dels genom Palmskiöldska håndskr.-samlingen - blifvit 
fästad på Rudebeck. I sin recension af Arwidssons D. 1 (tryckt i Sv. 
litteratur-fören:s tidning, 1835: no. 1) anför han flera af Rudebecks sägner. 
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H. 3, 1843, s. 33 f.: no. 18 i vårt aftryck 'Herr Sibols visa' ur 
V 1; s. 34 if.: no. 35 'Niels Wånge' efter Engeströmska hand-
skriften' samt, som redan omnämts2, i årshäfteL för 1845, s. 110: 
no. 36 här nedan. Hos Wieselgren (Ny Smålands beskrifning) 
förekomma viscitat från Rudebeck endast sparsamt3, vilket ju 
är förklarligt med hänsyn till arbetets natur, och detsamma 
gäller om Hylten-Cavallius, som i Wärend och wirdarne också 
har större användning för Rudebecks prosatext än för hans 
visor4. C. G. Södergren meddelar i Småländska archifvet, D. 1 
(Wexjö 1853-58), s. 48 if., visan om Herr Bo, no. 2 här nedan 
(efter Arwidsson men med en notis om uppteckningen bland 
Suecia-manuskripten). Grundtvig (Danmarks gamle Folkeviser, 
D. 1 if., Khvn 1853 if.) är fullt förtrogen med de visor ur 
Rudebecks samlingar, som publiceKats af Arwidsson 5  och 
Dybeck 6, och har därutöfver också så småningom förskaffat sig 
rätt ingående kännedom om det otryckta materialet. Själf 
aftrycker han i D. 3 (Khvn 1862), s. 697 f., no. 42 i vår edition 
Folke Lagtnanssons visa', i D. 4 (1883), s. 611 f., Vidrik Ver- 

1  Jfr Rättelser och tillägg i H. ,4, s. 92. 
2  Jfr ofvan s. 346, not 2. 
3  Jfr dock t. ex. D. 1 (Wexiö 1844-45), s. 291 f., där 4 strofer ur 

Kerstinsvisan, no. 16 i vårt aftryck, anföras. 
4  Om aftrycket af vår editions no. 36 (i D. 1, s. 490) är ofvan taladt 

(s. 346, not 2). 
5  Efter Arwidsson omnämnas t. ex. i D. I, s. 57: no. 15 här nedan 

(med rättelse ang. proveniensen i D. 4, s. 601 f.); i D. 1, s. 69, not t: no. 
12 här nedan; ibid., s. 216: no. 19; ibid., s. 404: no. 14; D. 2, s. 63 näm-
nes Arwidssons aftryck (Sv. fornsånger, D. 2, s. 310 if.) af 'Harpans kraft' i 
olika varianter, hvaribland ingår no. 39 här nedan, men att denna härrör 
från Rudebeck har tydligen undgått Grundtvig (jfr D. 4, s. 816); i D. 2, 
s. 238 nämnes no. 6 här nedan; i D. 4, s. 44 f. omtalas no. 4 och 7 här 
nedan; ibid., s. 93: no. 16; s. 97: no. 13; s. 212 f.: no. 8 osv. 

6  I D 1, s. 9 redogör han efter Dybeck för no. 18 här nedan. 
7  Efter en afskrift af Stephens, som säkerligen återgår på Nescherska 

handskriften (hänvisningen till s. 298 stämmer ej med någon handskrift, 
är förmodligen fel för 178); äfven hela kåpitlets prosatext aftryckes efter 
en af Klemming meddelad afskrift, som likaledes är utförd efter Nescher 70 
(ej Engeströmska originalet). 
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landssons-visorna no. 12 och 17 här nedan i och ibid., s. 688 if., 
visan om Olof Makason, no. 32 här nedana (omtalad redan i 
D. 1, s. 74, 143). Hans efterträdare i arbetet på folkvise-edi-
tionen, Axel Oltik, synes däremot mera ensidigt hålla sig till 
Arwidssons uppgifter och aftryck 3. Slutligen har R. Steffen 
aftryckt visan no. 34 här nedan i Svenska folkvisor (Sthm 
1901)4  ,s. 28 if. och i Isländsk och fornsvensk litteratur (Sthm 
1905; 3:e uppl. 1918), s. 258 f. (resp. s. 270 f.).5  

Af öfriga omnämnanden i den vetenskapliga litteraturen 
bör erinras om att Schiick i sin redogörelse för visböckerna6  
påpekar »Petter Rudbecks samling, nu förvarad på Upsala 
Bibliotek», alltså V 1, och att han i den därpå följande skild-
ringen af balladen berör åtskilliga af de visor, som af Rude-
beck räddats undan glömskan'. Och att äfven i andra öfver-
sikter öfver de svenska folkvisorna ofta nämnas sådana, som 
hämtats från Rudebeck via Arwidsson, torde knappt behöfva 
påpekas. 8  

1  Efter afskrifter af Hj. Kempff meddelade 1871 ur V 1, som härvid 
korrekt betecknas såsom »Codex Petri Rudbeckii, forhen urigtig kaldet Codex 
Olai Verelii» (s. 611). Denna rättelse har icke observerats af Olrik, som 
därför fasthåller vid beteckningen »det Verelianske Hskr.» 

2  Efter afskrift af Ahlstrand, tydligen efter Wiborgska handskriften. 
3  Sålunda omnämnas i D. 6 (1895-98), s. 8: no 40 här nedan; s. 114 

if.: no. 23; i D. 7 (1899-1904), s. 52: no. 11, s. 69: no. 3, s. 201 if.: no. 
20, s. 286: no. 7. 

4  För skola o. hem 21. 
5  För på'pekandet häraf, liksom för några andra anvisningar, ha ut-

gifvarne att tacka docenten dr Sverker Ek. 
6  Sv. literaturhist., D. 1 (Sthm 1890), s. 369. Följande karaktäristik 

gifves här af handskriften: »Arbetet består till större delen af antikvariska 
notiser och småuppsatser rörande Småland, men i samlingen äro något 
öfver tjugo ballader inströdda. De flesta harva ett ålderdomligt utseende 
och kallas äfven af samlaren »gamle hedniske småländske visor». Någon 
gäng — exempelvis i Herr Boos visa (Arwidsson no. 11) — torde dock 
denna fornåldriga prägel vara i senare tid påtrykt.» Jfr arven Schfick 
o. Warburg, Illustr. sv. litteraturhist., D. 1 (Sthm 1896), s. 133, 138, 141, 
148 ft osv.; Ny uppl., D. 1 (Sthm 1911), s. 200 fr. 

7  S. 372 f. (Luses visa, no. 13 i vårt aftryck), s. 375 (dikterna om 
Samsing och om Herr Grönborg, no. 15bis, resp. 7), 377 (balladen om Herr 
Hjelmer, no. 20) osv. 

8  Jfr t. ex. R. Steffen i Svenska litteraturens hist., under redaktion 
af 0. Sylwan, D. 1 (Sthm 1918-19), s. 95 if. 
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Handskrifternas återgifvande i tryck har skett efter samma 
principer, som tillämpats vid utgifningen af de tidigare publi-
cerade visböckerna. Rudebecks stil erbjuder icke sällan svårig-
heter genom sin otydlighet. Bl. a. har han -stundom i slutet 
af ord en h-typ, som gärna blir mer eller mindre rudimentär; 
huruvida kursivering här — och i analoga fall — blifvit an-
vänd med full .konsekvens torde få lämnas därhän. Detsamma 
gäller om återgifvandet af vissa förkortningar, särskildt af ordet 
Herr (H, Hr, Hr). Stora och små bokstäfver flyta också ihop 
i en mängd fall: B, D, H, J, K ni. fl. vålla härutinnan under-
stundom svårigheter. 
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30. 

Den 3:die Wijsa, Om Vidriek Verlandsonl. 

(Afskrift, Säfstaholm 21, s. 189-194. Smål. antiqviteter, kap. 16, resp. 40.2) 

1 Det war unge Vlf von kim, 189 
han går för kungens att stånda, 
wille i låhna mig af edra män4, 
min Faders död att hembnas, 
det klagar dennes Swen som fången ligger på Heden. 

22lag will 1åhna7  dig af minas männ, 
och sielf will iag dig föllgas, 
beder du Vidden Verlansson" 

1  Titeln från Nescher (o. Wiborg), jfr nästföljande not. Wiborg Widrich 
Wärlanson. 

2  I Säfstaholmshandskriften har denna visa placerats i slutet af kap. 
40, under det att den i Nescher och Wiborg förekommer i den ordning den 
här aftryckes, d. v. s. bland visorna om Vidrik Verlandsson i slutet af 
kap. 16. Afgörande för ordningsföljden är det faktum att Rudebeck själf 
i Engeströmska handskriften, som ju är original (jfr ofvan inledningen), 
icke har visan med i kap. 40 (s. 202 efter hans paginering), utan hänvisar 
tillbaka till »pag. 83, 84, 85, 86, 87», alltså tydligen till det numera för-
komna parti af originalmanuskriptet, som innehållit början af arbetet. Då 
skrifvaren af Säfstahohnshandskriften här och jämväl ifråga om de två 
närmast följande visornas inbördes ordning tydligen tillåtit sig vissa änd-
ringar, låta utgifvarna Nescher o. Wiborg i dessa afseenden bli utslagsgif-
vande, men följa i fråga om texten fortfarande Sålstaholmshandskritten. 

3  Wiborg kongen. 
Nescher snarast man, liksom älven nedan och fullt tydligt i str. 2. 

5  Nescher o. Wiborg hämna. 
6  Nescher o. Wiborg den. 

Nescher snarast läna. 
8  Nescher mine. 
9  Nescher följa, Wiborg fölia. 

10 Nescher Verlandson, Wiborg WärlanSOD. Äfven i denna dikt före-
komma hvarjehanda olika stafningar af detta namn, hvilket dock ej vidare 
anmärkes. 

9 
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190 då främjar' du din willja, 
män2  han bär guld • och Amur på sin hand. 

Tag will låna dig af mina3  kiernpar, 3 
och hälst utaf de bäste'', 
Vidrich och starke Tijdrich, 
de kunna 6  wähl kiernpar frista 6, 
det klagar den etc: 

De äre7  twå Hieltar starke och Bolde, 
som Striden hafwa wunnit förra, 
för dem rädas8  de i allas land 
hwar de deras namprit° månde höra, 
män han bär etc. 

Inkom" då Dana'2  konung, 5 
han skiner" som brännande" loge, 
hwem af eder i ärlige Swenner18, 
will föllja min trenne" till Hofwa, 
det klagar den etc. 

1  Nescher o. Wiborg fränimar. 
2  Nescher men.  ' 
3  Nescher mine. 
4  Nescher o. Wiborg bästa. 
5  Wiborg kuna. 
6  Nescher fresta. 
7  Nescher äro. 
8  Nescher rädes. 

Nescher o. Wiborg alle. 
'° Nescher o. Wiborg namn. 
" Wiborg In kom (så äfven nedan str. 14). 
12  Hdskr. Dann (Vedel Danner), Nescher o. Wiborg den. 
13  Wiborg Skinnen - 
14  Nescher o. Wiborg brinnande. 
1° Wiborg har i •stället mine gode män. 
16  Nescher snarast främmat. 
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6 Kongen.1  går på golfwet frun, 
med Silfkahr i sine3  händer, 
hwem af3  Eder mine gode Hoffmän, 
will fölgai af land' min frände, 
Män° han bär. etc: . 7  •'_ • 

Alla då skute7  de Hatten för mund8, 
och ingen torde kungen9  swara, 
förutan Vidrich Verlansson, 
han tyckte det lustigt" wara, 
det klagar den etc: 

8 Det war .Vidrich Verlansson, 
han giorde deraf" stoor gamman, 
det war" som Wij drucke miöd af" .Skålar 
kunde wij elliest komma samman, 
men" han etc: 

9 Tijdrich blef så modig i sinn, 
han lfrades wed" det16  ord; 
han högg hiffwudet" af kiernpar twå, 

indradt från Kongar. 
Nescher sina. 

3 I Wiborg tillskrifvet i sen tid öfver raden. 
4 Wiborg följa. 
5  Hdskr. aflan (A-?), Nescher af lan, Wiborg af land. 
6  Nescher men. 

Nescher skjuta? 
8  Nescher mun. 
° Nescher o. Wiborg kongen. 

lo Nescher Edligt (Wiborg luStit). 
11  Nescher det af, Wiborg likaså, dock efter ändring-af der till det. 
" Nescher möjligen wor. 
18  Andradt från och. 
14  Wiborg män. 
" Nescher wid. 
18  Nescher thet (Wiborg deth). 
" Nescher hufuud, Wiborg hufwet. 
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kasta dem för kongens foth'. 
det klagar 2  etc: 

Det swarade Vidrich Verlahsson, 
på ähra då tenckte han, 
skick& wij före wår sändebud'', 
wij komma6  ostolnes fram, 
män.' han bär etc: 

Det war den unges Hammar grå, 
han lop öster af Bys, 
hwar den menniska" honom såå", 
de månne för honom sky, 

s det klagar den etc: 

Det war den unge Hammargrå'2, 
honom" skinte guld på Bryst", 
det kunde hwarken höök eller hund, 
föllja den Swen till giäst, 
men" hann etc: 

1  Nescher fötter. 
2  i Nescher tillskrifvet under raden det klagade. 
3  Nescher o. Wiborg skicka, 
4  Nescher wårt sändebod, Wiborg svårt sändebud. 
5  Nescher kombne, Wibdrg komme. 
6  Wiborg ostulne. 
7  Nescher men. 
8  Nescher unga. 

Nescher Berg. • 
1° Nescher memiskia, Wiborg menniskia. 
" Nescher såg. Följande rad saknas, där. 1 Wiborg har såå än- 

drats till såg. 
12  Wiborg hammar grå. 
18  Wiborg han. 
14  Nescher Bryste. 
15  Wiborg män (så äfven nedan str. 14, 18, 20). 

10 

11 

192 
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13 Honom skinte Pärlor' på Bryst2, 
hwar man undrade derpås, 
ingen fogel under Sohlen war, 
som honom kunde fö1ga4  eller nås, 
det klagar etc: 

14 Inkom den unges Hammar Qr0, 
och stä1de8  sig för Bord, 
han war snäll i tungan, 
han kunde wähl föga sin ord, 
men han etc: 

15 Hell sitte8  i kongi° af Brattens ikendel", 191 
de andra will iag icke nemna, 
i morgon kommer Vlf von lem, 
han will sin faders död hemna.12, 
det klagar etc: 

16 Långt heller" måtte han hemma wara, 
och wachta der" fää under lijda's, 
än" han tör sända mig sådanen bud18, 

1  Nesclier Perlom. 
Nescher Bröst. 

3  Wiborg der på. 
4  Nescher o. Wiborg följa. 
6  Nescher knappast är. 

Nescher unga. 
7  Nescher hammargrå. 
8  Nescher o. Wiborg stälte. 

Nescher 
1° Nescher kung (så äfven i str. 19). 
11  Nescher Brattels wändell (det senare ordet ändradt), Wiborg 

Brattens wändel. 
12  Wiborg hmäna. 
73  Nescher häldre. 
'4  1 Wiborg senare tillskrifvet öfver raden. 
" Wiborg lijde. 
18  Wiborg en. 
17  Nescher o. Wiborg sådana. 
" Nescher bod. 
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i morgon med mig att strida, 
men' han etc:, 

Bettre wore° thet° honom hemma wara, 17 
och lijda med Ormar nöd, 
än han shille ypppa den fladdingz 
alt om sin Faders, död, 
det klagar etc: . 

Bettre wore honom hemma att töfwa° 18 
och under de torne swijda, • 
hans fader stod mig men° 9 hugg,• 
han kan ey helfften lijda, 
Men han etc: 

Hör i kong° af7  Blijda° Wändel, 19 
för 'tunga i hålle tand; 
det wher up den unga° Hund 
med hwasza tänder i mund, 
det klagar etc: 

Det är ingen kiempe i werlden till, - 90 
för den iag rädas tör, 
förutan Vidrich Verlansson, 
och han är icke där, 
men han etc: 

-Wiborg männ. 
Nescher worn (så äfven i sir. 18). 

3  Wiborg deth. 
' 4 Wiborg tofwa. Nescher har före detta ord ett öfverstruket 

5  Nescher kung. 
6  Nescher och. 
7  Nescher med, Wiborg menu (Vedel har ey hug vden ni). 
8  Wiborg Blide. 

Wiborg unge. 
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21 Der till sWaral .det säliclebud2; 
det ord giöre3-honom stor wånda, 
det är -Vidrich Verlansson, 
som Striden skall förestånda. 
det klagar etc: 

*22 Det war en af konungens4  kiempar, 
han swarade iag wähl .weth, 
hwarest som är Vidrich Verlansson, 
hans fader war en Smedh. etc: 

23 Jag war en Smed på Dåfrefie115, 
som kiempar de drucke6  
Vidrich dref der sådant Spehl, 
det går mig aldrig ur sinne, 

24 Fembton kiempar slog han till jord, 
han achta det7  för en Leek, 
jag stod så när jag såg derpås, 
min kinder giordes mig° bleek. 

25 Hör du godel° Hammar grå, 
så gierna beder jag dig, 
westun något om" Vidrich Verlansson, 
du dö1g13  det icke för mig. 

1 Wiborg swarar. 
2  Nescher -bod. 
3  Nescher o. Wiborg giorde. 
4  Wiborg kongens. 
5  Nescher Dufwefiäll, Wiborg dafre fiell. 
6  Nescher drUCk0. 
7  Wiborg achtade. 
8  Wiborg der på. 
9  Saknas i Wiborg. 

1° Wiborg goda. 
11 Wiborg westdu. 
19  Hdskr. och (Nescher o. Wiborg om). 
IS  Nescher dölgt. 
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Låg änl Vidrich i höga Lofft Siuck, 
och kunde sin Häst ey Rijda, 
då finge i wähl de Danne Swenner 
ehr skulle i marcken bida. 

192 Det swarade kungen2  af Blide3  wendel, 
han swarade som en man, 
jag möter i morgon i Hörding4  storm, 
om Hästen mig bära.  kan. 

Opstods en af konungens6  kiempar, 28 
begynte tala så, 
Vidrich är en kohlbrennare Sohn7, 
wij willes honom wähl bestå. 

Det förtröt honom ,Hammar grå, 29 
han wredgas3  wid" det" ord, 
så slog han den kiempe; 
han föll ned död" till jord. 

Det sade kungen' af Brottens" wendel, 30 
han blef så wred i mod, 
hwij slogstu" min beste kiempe, 
till döda för min foot. 

i Wiborg nu. 
2  Wiborg kongen. 
3  Nescher bilde. 
4  Nescher o. Wiborg höfdingz. 
5  Nescher o. Wiborg up, resp. Up stod. 
6  Nescher snarast kungens, Wiborg kohgens. 
7  Nescher kohlbrännareson. 
8  Nescher o. Wiborg wilje. 
9  Nescher wredgades. 

1" Nescher o. Wiborg ved. 
Nescher thet, Wiborg dhet. 

'2  ()Ner raden. 
13  Nescher brattes, Wiborg bratens (så äfven i str. 32). 
14  Nescher slogs tu. 

26 

27 
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31 Dertilll swarade .Hammar grå, 
iag döljer det icke .för dig, . 
ännu kunde jag aldrig lida, 
någon lasta Vidrich eller mig. 

Det war Vnge Hammar grå, 
och han begynde' ätt hicka, 
hörer i kung' af Brattens weilde14, 
gifwer mig något att dricka. 

33 De bure6  in6  Attan läster Öhl, 
dem drack han i en drick, 
han slog de thnner7  för kungenss foot, 
de ginge i hundrade stycke'. 

34 Bort lööp Yngel° Hammar hin grå", 
sig tedde för Vidrich den fromma, 
i hwesza" ert Spiut i bryna" ert" Swärd, 
i morgon will konungen komma. 

35 De rede all den mörcka Natt, 
alt öfwer den Swarta Hedh, 
der skinte hus, som klaraste dag, 
af wapnen" der de red. 

Nescher der tu, .Wiborg Dher til. 
2  Nescher o. Wiborg begynte. 
3  Nescher o. Wiborg konung. 

Nescher Vendell. 
5  Nescher burö. 

Saknas i Wiborg. 
7  Nescher tunnor. 
8  Nescher konungens, Wiborg kongens. 

Nescher stycken. 
10 Nescher ungen. 
1' Wiborg hammar grå. 

Nescher o. Wiborg hwesze. 
" Wiborg bryne. 
14  Nescher et. 
15  I Wiborg.  har ursprungligen skrifvits wappn, men senare har n 

tillskrifvits öfver raden. 
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De rede fram för Birtingt, 
igenom Birtingz2  myhr3, 
Siuhundrade4  woro de kiempar starke, 
wore6  klädd i Brynja6  dyr. 

De rede7  fram för Birting' 
igenom Biertingz By8, 
der slogo de sitt föllje i Ring% 
giorde Vidrich till Höfding på Nye". 

De" slogo" sin fahna på Biertingz Hed h", 38 
193 ett Leijon skinte" den, 

det" war så mången oskyldig man 
som der satte till sitt lijff 

De höggo16  med Swerd och skiöto" med Pijhl, 39 
fast många Såhr man här fick", 

'Wiborg bierting. 
Wiborg biertingz. 

8  Nescher o. Wiborg myra. 
4  Nescher Siuhundra, Wiborg Sju hundrade. 
5  Nescher woro. 

Nescher bryna. 
7  Nescher redo. 
8  Nescher birtingz bye, Wiborg biertingz bye. 

Nescher har i ring dabbelskrifvet.• 
1.0 Möjligen Nyo, så Nescher, Wiborg nye. 
" Nescher The (så äfven i sir. 391), Lund Dhe. 
12  Wiborg sloge. 
78  Nescher BirlingZhed, Wiborg biertingz 
14  Nescher sket, Wiborg har oinkastadt den i skinte. 
'5  Nescher Thet (ändrad% i Wiborg är det ändrad t från der. 
18  Nescher o. Wiborg högge. 
" Wiborg Skute. 
18  I Nescher har denna rad ursprungligen skrifvits: fast många såår 

hade man här wid; sedan har wid ändrats till fick, dock utan stryk-
ning af hade.- 

36 

37 
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af kroppen utran det': röda blod, 
och Eld uhr Skiölderna2  gick: • 

40 . Det war kungen af Birttingz wende14, 
genom gy11ende5  hielm han såg,,  
hwem är främst8  i hopen i dag, 
att mitt folck Så illa mån gå. 

41 Det swarade den lilla Smådreng7, 
som konungen8  Red allernäst8, 
det är Vidrich Verlansson 
sitter på sin Raske Häst. 

49, Det swara och en af kungens" kiempe.: 
ty Vidrich war honom 'bekant, 
det är Vidrich Verlansson, 
han rörer mimrnering i hand 

43 Dertill" swarade - kungens igen, 
han såg genom" Hielmen trånga, 

1  Nescher o. Wiborg den. 
2  Nescher o. Wiborg Skiöldarna. 
3  Nescher o. Wiborg kongen. 
4 Nescher Birtingz Wendel, Wiborg biertingz wendel. 
5  Nescher Gyllene. 
6  Nescher främbst. 
7  Nescher små ,dreng. 
8  Wiborg kongen. 

Nescher allanäst, Wiborg alle näst. 
IS Nescher o. Wiborg kongens. 

Nescher Der tu, Wiborg Dher till. 
12  Wiborg igenom. 
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iag strider illa .emoti den Skiöld, 
som i Skin Hammar2  och Tåne. 

Äländig14  strider iag mot den5  
som skin i Hammar och° tång, 
wiszerlig blifwer iag Slagen i dag, 
ty Vidrich tar ingen till fånga 

Bland Hedning och bland Christnel, 
så lyster mig att giästa, 
men ey hoos Vidrich Verlansson, 
ty han är ey för mitt bästa. 

Det war kongen af Brattens wendels, 
han tog sin Häst med Sparar, 
han red till Vidrich Verlansson, 
wille honom fälla till - j0r9  

Det war kungen" af Blide" wändel, 
och han högg till så fast, 

Nescher med. 
2  1 Nescher ha de tre första bokstäfverna dubbelskrifvits. 
3  Nescher o. Wiborg tånge (så äfven nedan str. 442). 
4  Wiborg Åländit (Nescher Eländigt). 
5  Nescher then. 

Saknas i Nescher. 
Nescher snarast Chrste. 

8  1 Nescher har skritvaren härefter fortsatt med raderna 3-5 i nästa 
strof och sedan ändrat så att rad 2 fått följande lydelse: och han högg 
till med Spåren 

Nescher o. Wiborg jord. 
i° Nescher har denna och nästföljande strof i omvänd ordningsföljd. 
" Nescher o. Wiborg kongen. 
11  Nescber bilde. 

44 

45 

46 

4 710 
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icke kunde Vidrich annat giöra 
än böta för hans kast. 

48 Nu har iagl ståndit2  dig2  Atton4  hugg, 
och än5  wähl flere derti116, 
Stat mig för din kungelige7  Ähra 
ett om du så will. 

49 Har du stått mig Atton9  hugg, 
hwad de äre9  flere eller ferre, 
så står iag dig så många igen, 
och blifwer ey" kung" des werre. 

50 Så tog han en Silketrå", 
bant om sin Hjelm så Röd, 
det spör icke" min fästemööl4, 
een Smedreng" hugger mig död. 

51 Vidrich sade nu" till sitt Swerd, 
min mimmering något dåg'7, 

1 Saknas i Wiborg. 
2  Nescher ståndet, Wiborg ståt. 
3  Nescher tig. 
4 Nescher o. Wiborg Attan (resp. a—). 
b Nescher nu. 
6  Nescher der til, Wiborg der till. 
7 Nescher kungelig, Wiborg kongelig. 
8  Nescher o. Wiborg attan. 

Nescher äro. 
'° Saknas i Nescher. 
1' Wiborg kong. 
" Wiborg silke trå. 

Nescher och. • 
14 Wiborg feste möö. 
15  Wiborg Smådreng, Nescher Smeddreng. 
16  Saknas i Wiborg. 
17  Nescher dog, Wiborg dug. 

194 
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det war icke i 100. • 
iag högg •af wredare! 

Han hölt så hårt om Gyllende° handfåne, 52 
att Blodet af naglarne5  ran, • 
han höge på kånge-nj för:gylta° Hjelm, 
att udden i SadeIen want; , 

Det war Vidrich Verlahsson 
han håller Under grönan° Lij", 
är här" någnri af kungens" kiernpar, , 
som lyster här" •me,d Mig ,strij. 

Nu ligger kungen af Brattens wendel, 
af honom rinner blodet röd", 
glad är Vnge" ulf vOn:lern, 
han hemnat sin: faders död. 

Det war Vnge" W Hammargrå", . . 55 
med ögonen han uptitta, 

Nescher o. 'Wiborg werdare (i Wiborg .har e i sen tid ändrats 
till ä). 

2  Nescher hugg, Wiborg hugh. 
3  Nescher gyllene. 
4  Wiborg hanfång. 
5  Nescher o. Wiborg näglarna. 
° Nescher hygg. 
7  Nescher o. Wiborg kongenS. . 
8  Nescher förgylter, Wiborg förgylte. 
9 Nescher gröna. 
l° Nescher lid, Wiborg lijnd. 
lt Nescher det. 
12  Wiborg kongens (och i str. 541  kongen 
13  Saknas i Wiborg. 
14  Nescher rödt. 
15  Nescher unger. 
18  Wiborg hamrnar grå. 

53 

54 
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de ligga nu alt till ihop, 
som Ilösz de sammanliggal, 

. 56 Så glada2  rede3  alla4  konungens män, 
med Vlf von kim från Stemma, 
han tackade Vidrieh Verlansson,: 
som fahr hans död så hernbnas. 
Det klagar den Swen, som fången ligger på Heden 

Följa Nu Några Swenska6  Wijsor7  

31. 

(Afskrift, RA Säfstabolm 21, s. 94-96; Smal. antiqviteter, kap, 16.) 

8 Det war Vidrich Verlansson6, 94 
han talte tilli° sin kiiira, 
iag skall wåga en dust i dag 

Wiborg samman ligga. 
2  Wiborg glade. 
3  Nescher redo. 
4  Nescher o. Wiborg alle. 
5  Wiborg hemna. 
6  Hdskr. (Nescher, jfr nedan not 7) Senska, Wiborg.  Swenska. 

Denna titel saknas i Säfstaholmshandskriften men finnes i Nescher 
(s. 57) o. Wiborg (s. 89); jfr ofvan s. 475 not 2 angående den omredigering 
m. m., som föreligger i Säfstaholmshandskriften. 

8  I både Nescher o. Wiborg står denna strof utom numreringen, som 
där börjar först med den följande: I Wiborg före strofen ett NB. 

9  Äfven i denna visa förekommer namnet i hvarjehanda olika staf-
ningar i de tre handskrifterna, utan att detta här angifves. 

10 Nescher wid. • 
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och' winna2  stoor Ähra 
i fråst och i kålles. 

Det war Tårkel Tronneszon4, 
. han tala till sitt Wijf, 
iag skall Rijda en dust i dag, 
om dä5  än6  ska7  gie11a2  mitt lijf, 
I fråst och i kålle, 

och dhet war Torkel Tronne 
drog Stöflar på sin been, 
och dhet war då hans wäna wijf, 
så mycket till men 10. 
i fråst och i kålle. 

Det war Tårkel Trånnaszon, 
han spente Spora på foot, 
det war då han wäna Wijf," 
så mycket emot, 
i fråst och i kålle. 

1  Nescher at. 
2  Wiborg har härefter der med. 
3  Nescher snarast källe (så äfven i str. 2), i str. 3: kiäle, str. 4: 

kähle; däremot i 10, 11 ni. fl.: kålle, i 5; kåhle o. s. v: 
4  Nescher Tårkel Tronne Son (i str. 3: Tårkel Trånneson 

o. s. v., vilket ej vidare anmärkes), Wiborg Torkel Tronne Sohn, 
så äfven i str. 2; i 3: Tårkel Tronne Sohn, i 4, 5 0.10: Tårkel 
TrGnna Sohn. 

5  Nescher o. Wiborg det. 
6  Hdskr. an. 
7  Nescher skal, Wiborg skall. 
8  Wiborg kosta. 
9  Denna strof saknas i Säfstaholmsbandskr. och aftryckes därför här 

efter Wiborg. Strofnumreringen är för det följande på den grund ändrad. 
1° Saknas i Nescher. 
il Nescher 

3 

4 
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Det war Tårkel Tronneszon, 
kasta Sadel på sin Häst, 
det war då hans wäna Wijf, 
wille föllja honom näst 95 
i fråst och il kålle. 

Det war Tårkel Trånnaszon 2  
han Rijder sig 'under öös, 
der mötte honom Vidrieh Verlansson, 
han war så mycket wred etc. 

Åstu någon redelig Höfdingz Herre Solin5  
så hålt och bida, 
ästu någon HoreSohn, 
'så må du Wähl Rijda6, etc: 

Ästu någon HoreSohn 
så Rider du förbij, 
och ästu någon redelig Håffdräng, 
så Mar' du nu mig etc. 

9 Jag är ingen HoreSohn 
mehra8  än som du, 

1  Saknas i Nescher. 
Hdskr. Trannaszon. 

3  Nescher u deröö. 
4  Denna strof saknas i Wiborg; i Nescher förekomma denna och näst-

följande strof i omvänd ordningsföljd. 
5  Förmodligen äro två läsarter här sammanslagna; Nescher har i 

raden Herre Son och öfver raden redelig hofdräng. 
6  I Nescher har denna rad blifvit ändrad i ett par repriser, men den 

slutgiltiga läsning som afses är densamma som i Säfstahohn: så må du 
wäl rida. 

7  Wiborg 
8  Nescher mer. 

10 
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och hal wij något osz emi11an2, 
wij byta3  det rätt nu 4. 

Den första5  dust de sammanrede°, 10 
de rede wähl fast', 
och det war Vidrich Verlansson. 
som° hans SadelJohl° brast etc: 

Tacka will jag de fruer och möör'° '11 
de wore så hu/ill 
de slingade" Vidrich en SadelJohl" 
af Silke" och gull 
i fråst och i kålle. 

Den andre" dust de sammanrede, 1°2 
de rede wähl fort, 
det war Tårkel Tklånnaszon" 
blef slagen till" jord, 
i fråst och i kålle. 

Gjorde du på din nornans ähra 13 
du slog mig af Häst, 

1  Nescher hafwe. 
2  Wiborg emellan. 

Wiborg byte. 
4  Wiborg retnu. 
5  Wiborg förste. 

Nescher redo (och -redo i nästa rad), Wiborg samman rede 
(likaså nedan i 121). 

7  Nescher i raden hwast, öfver raden fast. 
8  Saknas i Wiborg. 

Wiborg Sadeljord. 
i° Nescher möer. 
" Saknas i hdskr. med plats lämnas öppen; hämtadt från Wiborg, 

Nescher har häll. 
12  Nescher slingad. 
IS  Wiborg Sadel jord. 
14  Wiborg silfwer. 
18  Nescher o. Wiborg andra. 
18  Hdskr. Tånnaszon (äfven Nescher Tånna Son). 
17  Nescher af. 
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så giör hu på din redskaffensl ähra, 
du skaffa mig Präst 
i fräst och i kålle. 

14 Wähl will iag skaffa dig Prästen till 
af all god werde2, 
will du gifwa mig döden till, 
och alls din werde4  
i fråst och i5  kålle. 

15 Wähl will iag gifwa dig döden till 
och all min werde4, 
du ackta6  dig7  för mina Bröder Siu, 
des willja dig' döda, 
i fråst och i5  kålle. 

16 Jag acktar ey dina Bröder 7, 
om de än woros flere, 
jag heter Vidrich Verlansson 
iag Rijder allena 
i fräst och i kålle. 

Wiborg redskaffans. 
2  Nescher reda, Wiborg reeda. 
5  Wiborg till. 
4  Nescher o. Wiborg wrede. 
5  Saknas i Nescher. 
6  Nescher o. Wiborg achta (och nedan str. 16' a chtar). 
7  Nescher tig. 
6  Nescher dig. 

Wiborg wore. 



494 . 1500- ocii 1 600-TALENs VISBÖCKER. 156 

32. 

91 Noch en Wijsa om Widrich Werlanszon. 

(Afskrift, RA Särstaholm 21, s. 91-941, Smål. antiqviteter, kap. 16.) 

Och det2  war Olof Makaszon3, 
han går för sin Herre att stånda, 
wille i låna mig af edre4  män, 
iag will min faders död hembna6. 
1 rijde alle dijt om en affton. 

Fuller will iag låna dig af mine män, 
å6  hälst effter du det är wärd, 
men beds7  sielf Widrick Werlanszon8, 
han hedrar så wähl din färd. 
I rijde° alle dijt om en affton 

Det swarade Widrick Werlanszon, 3 
han swara'° ett ord så brått, 
det plägar icke wara keijsare seed, 

92 att Minan sin män så bort etc. 

1  Jfr orVan s. 475, not 2. 
Nescher thet. 

3  Wiborg Makesöri, Nescher Makason. 
4 •Wiborg edra. 
5  Wiborg min faders död att hembna. 
8  Nescher och. 
7  Wiborg bed. 

Namnet företer äfven i denna visa hvarjehanda afvikande stafningar, 
dock ej af den art att de torde behörva anmärkas. 

Nescher riden. - 
'0  Wiborg swarade. 
" Hdskr. snarast så, Nescher o. Wiborg låna. 
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4 Att liihnal så.2  bort sine raske Hoffmän, 
det är icke keijsare seed, 
med mindre keijsaren tecktes3  så, 
att han4  fölljer dem sielfö med, 
i riden alle etc: 

Hör du Widrick Werlanszon, 
du tag detta icke till fara, 
een Sp 6  af Guld, en annor af Sölf 7, 
de8  skola din goda löhn wara. 
I rider 9  alle dijt om en affton. 

610 ' Och det war Vidrick Verlanson, 
han gånger åt Stallen in, 
han skåda den bruna han skåda den Grå, 
den ypperste lägger han Sadell uppå", 
i gånge etc: 

Och det war Widrick Werlanson 
han rijder åt Heden fram, 
han. red fast mycket fortare" 
än fogelen flya" kan etc: 

1  Hdskr. snarast så, Nescher o. Wiborg låna. 
2  Saknas i Wiborg. 
3  Nescher o. Wiborg täckes. 
.4  I Wiborg tillskrifvet öfver raden i sen tid. 
5  Nescher omkastadt sielf dem. 

Nescher Sp:.  
7  Nescher o. Wiborg Silf. 
8  Nescher din. 

Wiborg ride. 
'° Nescher har här först af misstag skrifvit hela strof 7 och början af 

strof 8, hvilket allt dock öfverstrukits. 
n'Nescher Sadelen på. 
12  Hdskr. har ett meningslöst förtäre, Nescher o. Wiborg fortare. 
IS  Nescher o. Wiborg flyga. 
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Och det war Vidrick Werlanson 
han red i bleck mars1  konungens' gård, 
och 'der' war bleckmars konung, 
han ute för honom står, 
I ride4  alle etc. 

Står i fred5  Blekmarsh konung, 
i ä så wäh17  swept uti Skin, 
Olof Makaszon har sent eder buds, 
han will hemna' fader sin. 
I riden etc. 

Har Olof Makaszon sent mig bud 
han will sin faders död hemna, 
du bed honom heller hemma blifwa, 
och achta sina Swijnl° under Halla. etc: 

Bed nu Olof Makaszon, 
hemma styra sin lönlige" qwinna, 
än draga bort på Bertingz heedia, 
och låta sitt folck" förspilla. etc. 

i Nescher Blekmars '(med 1 ändradt från e), så äfven i nästa rad; 
Wiborg bleckmars (så Arven str. 82, 97  och 24', annars blekrnars). 

2  Wiborg kongens. • 
Wiborg dhet. 

4  Wiborg riden. 
5  Nescher frid. 
6  Nescher Blekrnas. 
7  Wiborg wehl (Nescher wäl). 

Nescher bod, så äfven nedan str. 101. 
Nescher hämbna, Wiborg hembna, båda likaledes nedan str. 10°. 

'° I Nescher saknas de två följande orden. 
" Wiborg 
" Nescher Bertingzhed (så äfven nedan str. 138, 232), Wiborg 

biertingz hed (annars genomgående bertings). 
'8  Wiborg omkastadt sitt folck låta. 

8 

9 

10 

11 
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12 Vidrickl, har du mehra mod uti2  dig, 
än uti de6  döde små kalfwa, 
så möt mig i morgon på. Bertingz heed, 
der wille4  wij skiffta kapporneh halfwa etc. 

13 Har6  du mehra mod och mandom i dig 
än uti en döder Soo, 
du kom i morgon på Bertingz heed 93 
lag möter en kiempe så god. etc: 

14 Jag hafwer wähl stått för konungar, 
för Herrar och månge7  törstar'', 
men aldrig stod jag någonsin2  
så Swulten och så iårster", 
i riden etc: 

15 lag har mig en kiällare Swen, 
han månde heta Knut, 
och aldrig går der någon torstign in, 
han går ju lustiger" ut. etc: 

16 Och det war Widrick Werlanson 
han går i kiällaren in, 

1  Nescher Vidrick Swara, Wiborg Vidrick han Swara. 
Nescher o. Wiborg i. 
Nescher the. 

4 Nescher vilja. 
5 Nescher kapporna, Wiborg kappårna, dock med å först i sen tid 

ändradt från e. 
6  Nescher Här. 
7  Wiborg (o. snarast äfven Nescher) många. 
8  Nescher Furstar. 

Wiborg någon sin. 
10 Wiborg torster. 
n Wiborg torstiger, Nescher torstigare. 
76  Nescher o. Wiborg lustigare. 
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der seer han ligga så mycket Öhl, 
alle' weggarne2  kring. 

Så drack han ut 12 Tunnor Öhl, 
och en i hwarje drick3, 
han slog de Tunnor4  i konungens5  bord, • 
de ruke° i 1000 stycke7  etc: 

Och det war Widrick Werlanson, 
han wiska sig om sill Skiägg, 
och så slog han till den kiällare Swen, 
att hiernan8  han stanck uppå vägg. etc. 

Halt up halt up3  Sänninge bud", 
medan iag får med dig" tala, 
iag will ta till min kiempe book, 
och will de kiämpar omfaral2  etc: 

1000 kiempar så kienner iag grant, 
med flere mig äro i minne, 
så när som Widrick Werlanson 
iag fruchtar han är här inne. etc: 

Wiborg alla. 
2  Nescher wäggarna, Wiborg weggarna. 
8  Nescher dryck. 
4  Wiborg tunner. 
5  Wiborg kongens. 

Nescher ruko. 
7  Nescher stycken. 
8  Nescher Iärnan Wiborg järnen. 

Wiborg Hålt up, Hålt up. 
i° Nescher Sänningebod. 
" Wiborg tig. 
12  Nescher snarast omfåra (-föra?). 

17 

18 

19 

20 



161 PETTER RUDEBECKS V1SUPPTECRNINGAR. 499 

21 Een gång war iag i keijsarens huus 
en gång och aldrig mehra, 
då såg iag af Widrick et sådant speel, 
Gud låte mig ey komma för hans wrede. 
i riden alle dijt om en affton. 

22 Det swarade Widrick Werlanson, 
han swaral ett ord så brått, 
alt tårs iag wara den sammes, 
som för ehr en stund har stått. etc: 

23 Och det war Widrich Werlanson, 
han rijder till Bertingz heed, 
och det war Bleckrnars4  konungens 
han mötte honom så wred, 
i riden etc: 

24 Och det war Bleckmars konung, 
han ropte på liten små drängs, 
hwem är främst7  i 1--1 Olofs Spets, : 
men så mycket falla mines män. etc: 

25 Det swarade konungens lille små dräng, 
han swarades ett Ord så fast, 

i Wiborg Swarade. 
2  Nescher tör. 
3  Nescher then samme. 
4  Nescher Blekmars, Wiborg blekmars. 
5  Wiborg konung. 
8  Nescher smådräng. 
7  Nescher frembsts. 
8  Wiborg mina. 
9  Wiborg Swara. 
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det är Widrich Werlanson, 
iag kienner hans' Appelgrås Häst, etc: 

Och det war Bleckmarss konung 
till Widrieh han högg och stack, 

94 Widrich han fick ey annat giöra 
än böta och' hugg försatt. 

Hörers i Bleckmarss konung, 
hwad iag säger för ehr, 
iag har stått förs 40 slag, 
och ändå något fler. 

Jag har stått Ehr 40 slag 
flere7  och icke ferre, 
stå mig man nus ett igen, 
så skall iag kalla ehr Herre etc: 

Hören i Bleckmarss konung", 
i ha Eder tro till Gud, 
förän" i Sno" ehr Häst omkring 
i fallen i stycker tu, 

i Hdskr. han (Nescher o. Wiborg hans). 
2  Nescher o. Wiborg apelgrå. 
8  Wiborg blekmars (jfr ofvan s. 496, not 1). 
4  Nescher för. 
5  Nescher o. Wiborg Hören. 
6  Nescher de, Wiborg er, 
8  Nescher fler. 
8  Nescher o. Wiborg omkastadt nu man. 

Nescher Blekmars, Wiborg blekmars. 
lo I Nescher har härefter skrifvits: hwad jag säger för ehr, hvil- 

i4cet dock omedelbart öfverstrukits. 
" Nescher o. Wiborg för än. 
19  Wiborg see. 

26 

27 

28 

29 
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30 Och det war Widrich Werlanson 
han ströckl sin Häst öfwer kafla2, 
Så högg han till Dietmars3  konung, 
att Udden stod i Sadelnag10. 

31 Och det war Ditmars5  konung, 
han månde sin Gud påkalla, 
det ena stycket här och det andra° där, 
så månde den Herren falla. etc: 

327 Och det war Widrich Werlanson, . 
han begynte på Berget att8  dansa°, 
5000 Hoffmän han slog ihiel'°, 
med sine kiortel Swänska". 

33 Och det war Widrich Werlanson, 
han begynte på Berget hoppa, 
der kom ingen foten fram, 
för döde12  Menniske kroppau. 

' Nescher o. Wiborg strök. 
2  Nescher kafle. 
8  Nescher o. Wiborg Ditmars. Alla handskrifterna ha framför detta 

namn ett NB. 
4  Nescher o. Wiborg Sadel nagla. 
5  Wiborg Dietmars. 
6  Saknas i Säfstaliolmshandskr., men förefinnes i Nescher o. Wiborg. 
7  Denna strof är såväl i Säfstaholmshandskriften som i Nescher num-

rerad 33, liksom de båda följande numreras 34, 35, Nescher har siffran 
32 med plats lämnad öppen för text. 

8  Saknas i Wiborg. 
Nescher dantsa, Wiborg dantza. 

lo Nescher i hiäl, Wiborg igehl. 
11  Nescher kiortel Swenska, Wiborg däremot kiortel Swansa. 
12  Nescher o. Wiborg döda. 
18  Nescher menniskiokroppa, Wiborg menniskekroppar. 
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Een Spe Guld; och en annor aff Sölf2, 34 
de ståndas Nordan under fiäll, 
så har iag varit ett sänningebud4, 
derti115  en kiempe så snäll, 
i rijdea alle dijt om en affton. 

33. 
111 En Dansk Wijsa på Swenska skrifwin7, i hwilken gifwes till-

kienna, huru en Dansk fröken som blef Drotning i Sweriges, 
wille Åka i Wagn, men det Swenska fruntimbret wille rijda 
som karlar. 

(Afskrift, RA Säfstaholm 21, s. 111-113, Små!. antiqviteter, kap. 179.) 
Min Herre har fäst'° en Rosenblomma", 1 
Christ unde henne tu l Swerige att komma, 
det hielper så litet att qwida. 

1  Nescher o. Wiborg Sp:. 
2  Nescher Silf. 
8  Nescher snarast ,stånde. 
4  Nescher säningebod, Wiborg sänninge budh. 
5  Nescher der tu, Wiborg der till. 
6  Nescher o. Wiborg riden. 
7  Wiborg skrefwen. 
8  Wiborg Swerje (så .äfven nedan i str. 1, 2, 7, o. s. v.). 

I prosatexten lofprisar förf. »de Giötiske Qwinnors och Amasoners 
bedriffter» och yttrar därefter bl, a. följande t . . . af de förste tUder 
Swea och Giöta Rijke blef bebygt, har desze Lands Qwinfoick 
altid begifwit sig på KrinSaker, och want wahne med men-
nerne, att resa i krig och ° Härfärd, och war dem rätt så kiärt 
?tt bruka Swerd och Skiöld som Råck och Then, hwilken sedh 
de • alt intill Christendommens inrättande brackte, Men de dan-
ske Qwinfolck toge mehra och mehra dagelig af, som de och 
dagelig wanslächtade från sine förfäder Giöterne, det neste hoos 
gående Danske af mig på Swenska verterade Wijsa widare 
skall- bejaka, kunnandes iag inte bettre skiähl införa än deras 
egen Danska Wijsa, som i alle Danske Wijseböcker är tryckt 
och infattat»; (s. 97 f). 

Hdskr. fast, så äfven Wiborg. 
" Wiborg Rosen blomma (likaså str. 2' rösen blomma). ' 
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Een Rosenblomma 
Christ unne henne till Swerige att komma, 
dertil swara den Riddare Rijk, - 
min Herre låter hemta' den Jungfru, hijt 
det hielper så litet etc:2  

3 De hijszade6  Segel i förgylta Råå, 
de seglade 4  till Danemarck 5  i månader twå etc: 

4 De kasta deras Ankar på hwijtan Sand, 
de Swenske fruer trädde der på land, etc: 

5 Mitt uti den BorgeGård, 
de fruer6  iklädde bå7  Sabbel8  och Mård, 
det hielper så litet 6  att qwida. 

6 De kasta på sig sitt Skarlakans skin, 
och så gå de för Danna konung'6  in etc: 

Här sette i Danna konung öfwer edert Bord, 
kungen" i Swerige ha sent eder Ord. etc: 

1  Nescher hempta, Wiborg henta. 
2  Nescher har efter denna strof följande anmärkning: 2.NB De främ- 

ste twänne comata, omskrifwes på hwar vers». 
8  Wiborg hyssade. 
4 Nescher Segla, Wiborg segla. 
5  Nescher Danne mark, Wiborg Dannemark. 

Nescher har härefter ett nytt de. 
Nescher både. 

8  Nescher Sabel. 
Wiborg littet. 
Nescher Danakonung, Wiborg dana konung (båda likaså i 

str. 7). 
Wiborg konungen. 
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.Han sender ederl Ord och blidan tahl, 
han will eder doter tu l drotning hafwa. etc: 

g 

112 Det swarade2  Dana konung dertills, 
det är icke nog att hafwa will, 
det hielper så4  litet att qwida. 

För än han skall den lungfrub winna, 6 1 
så skall derom Tärning på Taffel Bord 7  rinna. etc: 

Den förstas Gull ternings på Bordet ran, 11 
den Swenskel° konung den fröken wan. etc: 

Och der blef silke på Jorden bredt, 12: 
den Jungfru blef till Stranden utledd". etc: 

De kasta deras Anckar på Swenskan Sand, 13 
den Danska" fröken der trädde på Land. etc. 

Det sade konungen der han stod, 14. 
i waren wählkomnels Jungfru god. etc. 

1  Nescher har i st. f. sender eder en felskrifning seder. 
2  Nescher swara. 
3  Wiborg der till. 
4  Nescher något. 
5  Nescher Jungfrun. 
6  Nescher har först skrifvits få, som ändrats. 
7  Wiborg der om. 
8  Wiborg förste. 
9  Nescher Guld tärning, Wiborg gul terning. 

'° Wiborg Swänska. 
" 1 Wiborg har först skrifvits utledt, sam ändrats. 
72  Saknas i Wiborg. 
is Nescher wälkomben. 
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15 Han sade till den Riddare Rijk, 
hon må wähl wara wår jembnlijkl, 
det hielper etc: 

16 Så ledde de fram den Häst uhr Stall, 
af Silfwer 2  och Gull° war Betzel och Sahl . etc: 

17 I sätte eder up och hwilas här uppå% 
i Jungfru skiön i måtte° eyl gå. etc: 

18 Wore° iag i min faders° Gård, 
så fick jag wagn att Åka på. etc: 

19 Det då swarai° de Swensken &ner", 
i före" osz hijt inge" Iutske" seder. etc: 

20 Sadel af Silfwer och Tygen förgylta, 
så pläga de Swenske Iungfruer" att Rijda etc: 

Nescher jämnlik, Wiborg jemblijk. 
2  Wiborg Silke. 
3 Wiborg guld. 
4  Nescher Sadell. 
5  Nescher här på, Wiborg här på. 
6  Nescher måtten. 
7  Hämtadt från Wiborg, Säfstaholmshandskr. har ; i Nescher sak—

nas ordet helt. 
8  Nescher Woro. 
g Nescher har ursprungligen haft heders, som af en senare hand. 

rättats till Faders. 
10 Wiborg Det swara då. 
11  Wiborg swenska. 
12  Nescher frur 
ls Nescher föra. 
14  Wiborg inga. 
15 Nescher Iutska, Wiborg jutska. 
16 Nescher o. Wiborg Swenska Jungfrur. 
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Med' Sadel af Silfwer och skiöna tyg, wille 21 
de Swenske2  fruer rijda till Gille. etc. 

Och det har want en gammal sedh, 228  
så länge wij 1efwe4  wij blifwe8  derwid. 

Den Danska Jungfrun swara2  
Riddare rijda till Herredag, 23 
men fruer och Iungfruer 7  Åka med maak. etc. 

De Swenske2  fruer swara 
Wåre Skiöldmöer8  hade8  den prijs 24 
de rede i krig effter fordomn wijs etc: 

När Swenske och Danske" få tyska seder, 25 
413 så faller ned" bå18  ähra och heder. etc: 

Det war både lust och gamman, 26 
de ädle tu blefweu gifne tillsamman 18. etc. 

Saknas i Nescher o. Wiborg. 
Wiborg Swenska. 
Denna strof är i Wiborg ursprungligen öfverhoppad, men har till- 

lagts i margen af ursprungliga handen. 
4  Nescher lefwa. 

Nescher blifwa. 
6  Wiborg Swarar.. 

Nescher o. Wiborg Iimgfrur (resp. J-). 
8  Nescher -möör, Wiborg -mör. 

Wiborg hadde. 
Nescher fordoms. 
Nescher o. Wiborg Swenska och danska. 

12  Wiborg har mod, som först i sen tid öfverst ukits och ersatts med 
med. 

13  Nescher både. 
14  Nescher blefvo. 
15  Nescher tilsamm ans, Wiborg till samman (till öfver raden). 
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27 Konungen tog den Iungfru t  i hand, 
i b1ifwen 2  min dronning3  i Swea land, 

28 De lefde till samman 4  i många Åhr, 
af dygd och Ahra deras rychte3  består, 
det hielper så litet 1  att qwida. 

34. 

Noch en Wijsa om en Modig och stark Jungfru 113 
i Småland. 

(Afskrift, Säfstaholm 21, s. 113-114, Smål. antiqviteter, kap. 17). 

Dotter tala6  till Moder, 
faller fagert8  rim, 

har iag då3  ingen Broder, 
så wähl gånges med dansen. 

Broder har ,du bålle, 
faller fagert")  rim, 

är i Grefwens wålde, 
så wähl gånger . med. dansen11. 

' Wiborg Jungfrun. 
2  Wiborg blifvve. 
3  Nescher drotning, Wiborg droning. 
4  Nescher o. Wiborg tilSaMManS. 
5  Wiborg ryckte. 
6  Wiborg talar. 
7 Wiborg sin moder. 
8 Nescher fägert. 

Saknas i Wiborg. 
io Nescher i fagre, Wiborg fager. 

Nescher dantsen; så äfven nedan i str. 3, 16, 17, 20. 
11 
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Jungfrun går' åt stalle, 
faller fagert 2  rim, 

hon skådar fåhlar alle, 
så wähl gångess med dansen. 

Hon skådar den hwijta hon skådar den grå, 
faller fagert rim 4, 

den swarta lägger hon Sadel 2  på, 
så wähl gånges med dansen. 

Jungfrun rijder i Grefwens Gård, 
faller etc:, 

ute Grefwinnan för henne står etc: 

I stån Grefwinna och borsta ehrt hår. 
faller etc. 

och är eder Herre hemma i gård, 
så wähl etc: 

Min Herre han drog i går till Ting. etc: 
att lösa rijker en fånge sin. etc: 

I wisa mig wägen till fångehuus2  dörr, 
faller etc. 

der sitter så starck en Iernnagle7  för, 
. så wähl etc. 

1  Nescher gånger. 
2  Nescher o. 'Wiborg fager. 
3  Wiborg gånger. 
4  Neschers text är förvanskad och har i st. f. denna rad: folen eller. 
5  Nescher Sadelen. 
6  Nescher fånga huus, Wiborg fånga hus; båda likaså str. 10'. 
7  Wiborg järn nagle. 
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Der sitter så starck en Iernbohm 1  försan, 
faller etc. 

ingen 2  ståltz Jungfru der inkomma kan, 
så wähl gånges med dansen. 

10 Jungfrun hon 3  rijder till fångahuus dörr, etc; 
Broder ästu här innan för, 

så wähl etc: 

11 Broder ästu här inne 
faller fager in 4, 

hwi läst du 5  dig6  så binda, 
så wähl gånger med dansen. 

12 Mig bunde ey fyra, mig bunde ey femb etc: 
mig bunde 30 Konungens Hoffmän 7, 

så wähl: gånges med dansen. 

13 Jag står här en möö och icke en8  man etc: 
de skulle icke binda min ena hand, 

så wähl gånges med dansen. 

14 Jag är ingen man, men ia g år en Qwinna 114 
faller fagert rim, 

trettijo Hoffmän skulle mig icke binda, 
så wähl gånges med dansen. . 

1  Wiborg järn bom. 
2  Wiborg att ingen. 
3  Saknas i Nescher. 
4  Wiborg rim (i Nescher är raden ej utskrifven). 
5  Nescher o. Wiborg tu. 
8  Nescher tig. 
7  Nescher konungens 30 håfmän, Wiborg 30 konungens håfmän. 

Saknas i Wiborg. 
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Jungfrun sparka på dörren med sin foot, etc: 15 
de jernnaglar' flöge hennes Broder emoot etc: 

Hon ströök de Boyor utaf hans been, 16 
faller fager in 2, 

Grefwinnan hon satte i stället igen, 
så wähl gånges3  med.  dansen 4. 

Men will din Herre ha annan boot 175  
faller fager in, 

bed honom mig Rida i marcken emot, 
så wähl gånges3  med dansen. 

De Rijda8  sig i sin7  Moders gård, 18 
faller fager in, 

ute hennes Moder •för dem8  står, 
så wähl gånges med dansen 

Min dotter war nu wählkömmen8  hem" 19 
faller fager in, 

har du nu" fått din Broder igen 
så wähl gånges3  med dansen. 

Min Broder har iag fått med mig hemb", 90 
faller fager rim, 

Wiborg järn näglar. 
2  Så äfven i Nescher (likaså i str. 17 och 18) ; Wiborg däremot alltid 

rim, utom i 18°. 
3  Wiborg gånger 
4  Wiborg dasen. 
5  Nescher och Wiborg ha här annan strof-följd; denna står där sist 

såsom strof 20. 
6  Wiborg rede. 

Nescher sins. 
° Nescher o. Wiborg henne. 

Wiborg wähl kommen. 
1° Nescher o. Wiborg hernb, 
11  I Wiborg först i sen tid tillagdt öfver raden. 
12 Nescher hem. 
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Grefwinnan i så satte iag der igen, 
så wähl gånger med dansen2. 

35. 

(Egenhänd., KB Engeströmska sam!. B VIII. 2. 7, s. ; 
Små!. antiqviteter, kap. 183.) 

1 Niels Wånge han tala tu l hustrun Sin, 6 
och nu är Rågen mogen 
[Ivar sku vij få osz een tienstepiga fijn, 
som osz voro vehl trogen, 
jag får vehl 'någon i Småland, uppå min åker at skiära, 

2 Niels Vånge, han sala Sin gångare grå, 
ty märren hon var bruunbrokug, 
och så reeser han den vägen fram, 
ty stigen var honom för krokug, 
jag får vehl någon i Småland uppå min åker at skiära, 

1  Nescher Grefwinna. 
2  Rudebeck anmärker härefter: Denna Wijsa är och i de danska 

Wijseböcker, doch icke aldeles sådan, och i stället, för Gref-
winnan står der Grefwens frilla, och är det intet nytt att de Dan-
ske söka att draga alt det de kunna af Swea och Giöta Anti-
qviteter och Ridderlige gierningar till sig utan skiähl» 0. s V. 

3  Detta kapitel, som är betitladt: >Om Ingelsta Kungs Säte och 
Inglinge Högh» (Säfstaholm, början saknas i Engeström), afslutas med föl-
jande ord: »Ytterligare är att merka, at uti dhenne Kungh Jnges 
tidh har i Småland varit een ganska god tidh ja Småland 
sägs då varit så Rijk[t] att dhe hafft gulringar i sine Skiäror, 
som de Sed med Skoro, och höllo för största skam, at gå ur 
Småland och arbeta åt andra, söm effterföliande gambla vijsa 
osz nogsampt och tydeligen förkunnar. Följer nu vijsan.» 
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Niels Vånge han rider i Staden in, 3 
han stanna ny för än på Tårget, 
dher mötte honom een tienstepiga fijn, 
hon sålde honom bröd utur korgen,. 
jag får vehl etc. 

Hörer du piga i Sårken vijt, 4 
vill du låta dig nöja, 
öhl och mat så gifver iag dig, 
och lönen effter din egen nöje, 
jag får vehl någon i Småland, uppå min åker at skiära. 

Skall iag följa dig up åt land, 5 
och i din tienst at vara, 
så skal du gifva mig lönen den, 
som ingen bonde plä giöra 1  
så går iag med dig från Småland uppå din åker at skiära 

Du skal gifva mig Sikelen2  (: Skiäran :) ny, 6 
med 15. röda Gulringar, 
så går iag med dig på åkeren din, 
när drengarna gånga till Tinge, 
jag går vehl med dig från Smålandh. 

Du skal gifva mig kiortelen rödh, 
med 15. röda gulsnören 
klädet skal du hempta i Amsterdam, 
och Skreddaren i Söra Möre, 
så går Jag medh diga från Småland. etc. 

Härefter har först skrifvits: iag får vehl någon etc., som dock 
omedelbart öfverstrukits: 

2  Säkerligen ej Sikelen, som Dybeck (Runa, H. 3, 1843, s. 35) läser. 
3  Denna rad är i hdskr. ändrad efter radering. 
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8 Du skal ge mig een gödder Stuutl, 
och han skal vara brunbrokug, 
dhet eena hornet skal vara rett, 
och dhet andra skal vara krokut 

Du skal ge mig een gödder galt, 
hvar den freddag iag fastar, 
och du .  skal gee mig 3. Spr. Rågh, 
hvar den lördag du kastar, 
så går iag med dig från Småland, uppå din åker at skiåra, 

10 Och du skal ge mig een kanna vijn, 
hvar affton iagh gånger till Senge, 
och bedda mig up een Silkesengh, 
och legga mig millan 2. drengar, etc. 

11 Niels Wånge han kasta sin hest omkring, 
han torde icke titta tilbakars, 
och skam får dhen som deg leja vill, 
ey, heller vill iag dig mata, 
jag får nu ingen i Småland uppå min åker at skiära 

'Härefter har Rudebeek ursprungligen genom förväxling med nästföljande 
strof skrifvit: hvar dhen freddag iag fastar och du gifva mig 3. 
Sprr; sedan öfverstruket. 
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(Egenhånd., KB Engeströmska sam!. B VIII. 2. 7, 8. 13; 

SmåL antiqviteter, kap. 191.) 

13 Vij kiempar här under begrafne nu st(2 2  
Ty jorden bär een så stoor tunga, 
Sell är den man som letva får 
och glädja sitt .lijf dhet unga, 

 
69 Hakes vijsa. 

• 
(Egenhånd., KB Engeströmska sam!. B VIII. 2. 7, s. 69-7o; 

Snål. antiqviteter, kap. 3384 

Hake han är een kiempe så 4  Boldh — 1 
af kiempa slekt, 

Borg och feste har han i våldh 
så5  fager i väkst, 

Han lärde &Allen att dansa, 
1  Detta kapitel handlar »Om kiempehögarna kring jngelstad», 

och bl. a. omtalas, hurusom »om stora högtides netter brinner i 
desze högar liusz än i dagh, och synes dher allehanda äfven-
tyr förehafvas, så som LensMannen Samuel i Torsiö, mig ny-
ligast berettade, att när dhes Modher medh dhe flere ginge 
om een julehelgz Natt från Gestabud, och skulle gå hemb, och 
förbiforo desze kiempehögar, stodo dhesze högar, på stora ljusa 
och Silfverskinande stolpar, hvar undher dansades och siöngs af 
förfärlige store reesar desze effterföliande ordh, som fålket klar-
ligen hörde och minnas n[emb]1:» 

Sista bokstafven i raden delvis bortskuren. 
8  Kapitlet handlar »Om Hake Slott. i Arne Sjö», hvilket slott 

uppbyggts af »een stoor och berömmel. kiempe som Hake hette, 
denne var af konunga Sleckt, och een vidtberömbd slagz kiempe, 
han har reest vida om land, och i frernmande länder stoor ära 
och beröm inlagt, och stora farligheter genomgodt, som hoos-
gående vijsa confirmerar». 

4  öfver raden. 
5  Ändradt från och, synes det. 
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Hake är een kiempe så' god, 
af kiempa Sleckt, 

tråll och kiempar han slår 2  te foot 
så 3  fager i vekst, 

han lärde dhe trållen att dansa. 

Hake han är cen kiempa man, 
af kiempa Slekt, 

15. kiempar slår han för hand, 
så 3  fager i vekst, etc. 

4 Hake han rider på Borgen kring, 
af kiempa Slekt 

jag drömbde i natt om underlig ting', 
så3  fager i väkst' 

5 Hake han 1yffte 4  på hielmen tung etc:  - 
mig tyckte iag red till Danemarkz kung, etc.- 

6 jag drack der vijn och sötaste miödh etc. 
jag• hielpte kungen och rijket af nöd. 

jag tyckte på slutet iag lade mig varm' 
jag såf så sött på kungadotrens arm, 

8 Hake han red sig, utom hög port, 
dher mötte honom Knut han •red svåra fort,- 

9 Riden i frid Hr Hake så stark, 
et bud iag är ifrån Danernark. 

öfver raden. 
2  r ändradt, snarast från te. 
8  öfver raden och ändradt frän ett öfverskrifvet och. 
4  öfver raden, ändradt (från satte?). 
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Dana kung sende mig til eder. hijt, 10 
han bad så gierna i ville komma dijt 

att frija honom hans dotter och land 11 
ifrån dhe tråll, dher ä .korrimna å strand, 

Sin dotter den väna, med röda Gul och borg 12 
han vii eder gifta i Skilien från Sårg, 

hr Hake han tyckte dhet vara godt bud, 13 
dhen Skiönaste jungfru, at ega tu l brudh, 

han Spente på sig sit harnisk af Gull 14 
Hielmen han var af ädle stenar full, 

han Spente på sida sit vaszesta Sverd, 15 
och så gifver han sig på danafärdh 

Hake han red som han kunde måst 16 
Himmelen syntes alt under hans hest, 

när som han kom för dana kung in, 17 
glädde sig alla af Hierta och Sin, 

Wählkommen sade konungen först, 18 
af kiempa Slekt2  

vijn och miöd3  dhet sliicker 4  eder törst 
och fager tu l väkst, 

han lärde trållen at dans[a]5  

1  Dårförut, öfverstruket, dh. • 
2  Denna rad tillskrifven öfver raden. 
8  Hdskr. MiOd. 
4  tidskr. snarast slöcker. 
3  Sista bokstafven i innermargen försvunnen vid bindningen. 
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19 jcke dricker iag vijn eller must, 
för än iag seer på trållen min lust, 

20 Konungen sade dhe styggaste tråll 
äre hijtkombne som mig giöra, våll, 

21 dhe vilja mig dräpa min dotter röfva bort, 
i mårgon är sal den tiden så kort' 

22 på dhem biter ey ståhl eller Steen, 
de giöra mig både sårg och meen. 

23 men hört hafver iag af Hake så stark, 
.Han har ,ey sin make på gröna mark, 

24 dhet Svarade hake han svara så bråt, 
Hvar äre trållen som hijt hafa godt, 

24 j mårgon dhe möta, uppå Hvitta Slette 
dhe äre 15. om iag mins rett, 

25 Hake svara, jag nu sejer ehr, 
dhe skola få skam om dbe än vore, fler. 

26 Hake tog jungfrun i Snövijtan hand, 
om iag eder frijar iag blifver eders man 

27 jungfrun hons luta till hakes bröst, 
hielpa i osz iag sviker icke först, 

1  De fyra sista orden tillskrifna öfver raden. 
2  Hdskr. ede. 
8  öfver raden. 



518 1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 180 

Hake lade tu l kiefften och Svor, 28 
i Mårgon skal bli et qvasteba stor 

Om mårgon när Solen på Himelen ran, 29 
dhe ledaste trål komo då fram 

dhe Sputade eld ur näsa och mund, • 30 
de vada j jorden med kropparna tung 

de skrija' så Eken i Skogen föll kul, 31 
och konungens kiempar flydde för fulla 

Förutan Hake een kiempe så god, 32 
een Giöte var han, han hade då modh, 

Han drog sit Sverd utöfver sit knä, 33 
det lyste Som Solen ha vari der medh, 

Trållen dhe rusade på honom fram, 34 
dhe traktan ata Svelia dhet gick intet an4, 

Han Svingade sig så margelund, 35 
han borde een leek som vara een stund, 

Sit Sverd han Svinga offta omkring, 36 
han lade dhem alle uti een ring, 

1  (Vyer raden; i raden synes stå ropte, öfverstruket. 
1  för full öfver raden. 
3  at öfver raden; i raden står honom öfverstruket. 
4  De två sista orden öfver raden. 
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37 Han Svinga sin veria så lustigt och' vehl 
ey korn der undan een endesta Siähl, 

38 Nu liggen i här era arga tråll, 
jag skal eder hugga än beter the kåhl, 

39 Kungen och alle hans danske håfmen, 
dhe stodo långt bort och såge på dhem 2, 

40 0 Herre Gud af Himmelrijk, 
han hielpe och vare nu nådhelig, 

41 Glad ble nu kungen och hvarie man, 
men mest K18.' o:1 den lilie van 

42 Hon sprang mot Hake togh2  honom i fambn, 
ey har du din make i alle landh, 

43 Konungen lade et ord der Iii, 
dhet var een hake iag eder seja vill 4  

44 dhe gingo alle til 4  Kunga Gålen fram 5, 
hake gick fremst dy han var en m[an]6  

45 j brudebenk han sattes med sin jungfru Skiön, 
som han hade vunnit och nutit til löhn, 

' lustigt och öfver raden; i raden ganska, öfverstruket. 
Otydligt. 

3  Ändradt från Slogh. 
4  (Vyer raden. 
5  Ändradt, ovisst från hvad. 
6  De sista bokståfverna i innermargen försvunna vid bindningen. 
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dher dansa och lektes med glådie och frögd 46 
af kiempa sleehtl, 

dhet gestebud hörde i Himmels högd, 
och fager i väkst, 

han lärdhe dhe trållen at dansa. 

38. 

106 Drotningh Margitas vijsa. 

(Egenhänd., KB Engeströmska sam!. B VIII. 2. 7, s. 106; Smål. antiqviteter, 
kap. 502. En variantuppteckning aftryckt såsom no, 24 här ofvan.) 

Drotning Margita går uppå gålfvet Och qva, 1 
hon tenkte icke vara sin sidsta dagh 

i ro mig öfver Sjön med dhe ådror3. 

Min k. Syster i blifve qvar i natt, 2 
dhet regnar och dhet målnar dhet blåser och så stort', 

i ro mig öfver Sjön med dhe ådror, 

Dhet blåse nu hvad dhet . blåsa vill, 
i • affton skal iag dricka hr: Kiellevail til 

i ro mig öfver etc. 

3 

1  Hdskr. snarast slekst. 
2  Detta kapitel handlar > Om Kung Dans Nederlag widh Dörarp 

och Korsetorp», hvilket nederlag skulle ha tillfogats den angripande 
danske konungen Dan af drottningen »i Sverie och Giötarijke» Mar-
greta, som skildras såsom »een ganska heroisk drottning» o. s. v. 
Någon anknytning till visan eller något omnämnande af denna göres icke 
i prosatexten. 

3  Detta omkväde är tillskrifvet i kanten. 
4  väl ej start. 
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4 Stålz Margita tala tu l drengarna små, 
i Sala mig fram min gångare grå, 

i roo mig öfver Sjön. 

Ståltz Margita rider fil Siöaland' 
der voro alla Skieppen Skutne från land 

i ro mig öfver. etc. 

6 Alle Skieppen de voro nu bort, 
förutan een liten fiskar båt, 

i ro: 

7 Ståltz Margita siuter sin Snecka från land, 
hon glömbde Gud fader och dhen helige and, 

i roo mig öfver etc. 

8 ret som hon kommer mit i et sund, 
der väkste up et väder som rördes i grundh, etc. 

9 Min k. Skieppar du hielp mig i land, 
iag vii dig gifva mit röda gulband, 

10 Dit röda gulband jag ey passar uppå, • 
å herre Gud fader han hielpe osz härfrå, 

i 1'00 mig öfver Sjön etc. 

11 Ståltz margita kasta ut sin gångare grå,.. 
uppe flyter. Sadel och Samet der å, 

Hdskr. Sioa-. 



-522 1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 184 

Stolz Margita kastar ut röda gulskrin 12 
uppe flyter Silke och Hylla' Hermelin, 

i ro mig etc. 

Droning Margita kasta ut sine barn små, 13 
uppe så flyter dheras gulgula 2  hår: 

Småbarna räcka up snövitan hand, 14 
min k. moder i hielpa osz i landh, 

i ro mig.. 

Dhet står nu til Gud hvern först korner i lan, 15 
'han helse hr. Kielleval min k. man 

i ro mig öfver Sjön etc. 

Dronning Margita hoppår i böliorna blå, 16 
förgyller' livar dher hvarie trå 

i roo mig etc. 

Skiepparen lade sig i Sundet och Sam, 17 
han hade så många milar til land, 

Dhet' led så fast til dager var liuusz, 18 
Skiepparen kommer til Kiellevals huus etc. 

j Sitta hr Kielleval och dricka miöd och vijn, 19 
i Sjön ligger Stoltz margita med småbarna sin. 

j sitten Hr. Kiellevall och dricken er godt ruus, 20 
Stol.z margita ligger i hafsens diup etc. 

' Därförut röda, öfverstruket. 
2  Eller -gåla? 
3  Hdskr. förgylte med -rer tillagdt öfver raden; efter detta ord ett 

öfverstruket så. 
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21 Hr. Kielleval öfver breda bordet sprang, 
vijn och miöd, dhet effter honom ran. 

92.2 Hr. Kiel/eval går på Snövijtan strand 
dhet ärt så ont at venta den aldrig kommer i land. 

23 Hr. Kiellevall setter sig på een Steen, 
dhet är så sent at venta den aldrig komer igen. 

24 Hr. Kiellevall setter sig på een Stock, 
dhet är så sent at venta den aldrig komer up, 
i ro mig öfver Sjön med dhe ådrorl 

39. 

(Egenhänd., KB Engeströmska saml. B, VIII. 2. 7, s. 113-114; Smål. 
antiqviteter, kap. 512.) 

1 M Peder går på Gården och 1eeker3, 113 
men örter groo, 

Hans kiäreste Sitter i buren och gråter 
i .  Hållen så vehl eder troo, 

1  I margen står följande anmärkning: NB. Kiellevar Rex jutix 
A:o Mundi 2141. dit[?] Kiellevar 264: 

Detta kapitel bär rubriken »Om Miner. Sjön och Ånn» och 
innehåller både lärda funderingar (med inblandning af gudasagans Mimer 
m. in,) och flera sägner rörande dessa vatten. Kapitlet afslutas med föl-
jande ord (delvis supplerade ur Säfstaholmshandskriften, då öfre högra 
hörnet af detta blad år bortrifvet i den Engeströmska originalhandskriften): 
»Men ytterst måtte lag och r[eferera om Mi]ners åå, som i 
gamble dagar [want mycket orn]talt, serdheles af dhen dher 
öfver l[iggande Broo,] som i gamble tider sellan någ[on kom 
wähl] eller °frestad öfver, emädan Od[en Min]me och Minur 

192 
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Antingen Sörien i Sadhel el Hest, 
men örter gro, 

eller dhen Sven som i hafven fest 
i hållen så vehl eder troo, 

jntet iag sörjer Sadhel ell Hest, 
men örter groo, 

ey heller den Sven som iag hafver fest, 
i hålla så vehl eder troo, 

Antingen Sörien j Sadhel år trång 4 
men örter gro 

eller i Sörien för vägen är lång, 
j hållen så etc. 

jntet Söner jag Sadhel är träng, 5 
men örter gro 

ey heller söner iag vägen är lång, 
i hållen etc. 

Fast mera Sörjer iag Mines åå, 6 
men örter gro 

dher drunknade mina Systrar två, 
i hållen så vehl eder troo, 

allena måtte r[ijda öfwer henne] och höltz dhet för stort vid-
under o[m någon kun]de rijda öfver henne, men gåå fing[e de 
öfwer sam]me broo visze tijder, och år hon nu [så wähl som 
i] hedendomen, och all dhes vidskiepelse [aldeles] ödhe synes 
i vår, tid bara rudera på beg[ge sijdor] om åån, öfver denne 
bro skulle tven[ne] Kungzdötrar rida een gång, men blefvo och 
borte i Strömmen, och huruledes hennes Syster gick i hand, 
och huru hennes FesteMan Spelte för Minnur och Necken kan 
man af denne urgamble vijsa vidare ehrfara». 

8  Ändradt från leekte. 



187 PETTER RUDEBECKS VISUPPTECKNINGAR. 525 

[Altl] ska jag bygga2  dhen bro så stark, 114 
mådan etc. 

[om] hon skal kosta 5000. mark. 
j hålla etc. 

[lag s]kal bygga dhen broan så bred, 
mädan örter etc. 

[fast] hon skal kosta mig mycket mehr, etc. 

[Åttan] Kara sku för Eder rida, 
men örter gro, 

[och] 8. håfmen på Hvarie Sida, 
i hålla etc. 

[O]ch när dhe nu komme mit uppå den .broo. 
men etc. 

dher stupte gångare om röda Gulsko, 
i hålla etc4. 

Dher stupte gångar om röda Gulsöm, 
men etc. 

och Bruden utför dhen stridade. ström, 
i håll etc. 

12 Hr. Peder han ropte på Svennerna Små etc. 
j tagen mig hijt mina Gulharpor Små, 

På grund af skadan å bladet i originalhandskriften (jfr ofvan s. 523, 
not 2) måste åtskilligt suppleras efter afskrifterna, hvarvid i första hand 
Säfstaholm 21 nyttjas. 

2  Därförut ett öfverstruket låta. 
3  Säfstaholm Åtta, Nescher 8. 
4  Härefter har Rudebeck af misstag börjat nästa strof: Och när 

som dhe kom, men öfverstrukit det. 
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Hr. Peder begynte på leeka så, 13 
medan örter gro, 

att vattnet stanna i Mines åå etc. 

Han leekte Barken af Berke', 14 
men etc 

och knappen2  af Heligö kiörke3  
i hålla etc. 

Han lekte Barken af Bööketrä4, 15 
men örter gro, 

och Hornen af dhet qvecke fää, 
i etc 

Han leekte bort 3  gräset af Hvijte grönslett etc. 16 
han leekte så Näken6  på vatnet satt 

i hålla så etc 

Han leekte så trållen dlie rende å Sne etc. 17 
och Elfven begynte att' ledas vedh 

i hålla etc. 

Hr. Peder Hr. Peder du stilla din leek. etc. 18 
din unga bru ska du få fager8  och bleek. 

1  Därförut alla (allan?); -e i Berke senare tillagdt i raden, och 
öfver raden har tillskrifvits trä, som dock öfverstiukits. 

a Härefter har ursprungligen stått flög med ut tillagdt öfver raden; 
båda orden nu öfverstrukna. 

3  Sista bokstafven har troligen tillagts senare; öfver raden har tillagts 
må (som rim till det strukna trä). 

4  Senare ändradt från Booke-. 
öfver raden. 

8  Otydligt, ändradt från Mime, synes det. 
7  Ändradt från nu. 
8  Tycks ha varit ändradt (med ljusare bläck), men genom radering 

återställts till det först skrifna; möjligen fagrer. 
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19 Och du ska få henne Hvijter och båldh etc. 
Som hon aldrig varit i Neckens våldh etc. 

20 dher var glädie och gamman stor etc. 
dher kom till samman bå dotter och mohr etc. 

21 Dher var glädie och mycken roo. 
men örter etc 

Hr. Peder fick' igen2  sin festemöö god etc. 

22 Dher var glädie och mycken frögdh 
men örter gro 

dhet hördes up i Himmels högdh, 
i hålla så vehl eder troo. 

40. 

(Egenhänd., KB Engeströrnska saml. B VII!. 2. 7, s. 138; Smål. 
antiqviteter, kap. 57.3) 

1 Arla een mårgon dhet var dag, 138 
Hr. Tidman kläder sig i maak, 
han drog på sig sin Skjorta Skiön, 
dhet låfva alla dhe Sönnerbo, 

' Ändradt, möjligen från nu. 
2  öfver raden. 
3  Kapitelrubriken lyder »Om Sönnerboo Bönder, huru dhe drepte 

Hr. Tidman a' Danmark», och i prosatexten berättas om hurusom den 
danske konung Gram öfvervunnit Skiäring Giöta konung i envig och 
därmed ansåg sig ha lagt hans rike under sig. Hemkommen till sitt land 
igen sände han »een Sin Fougde eller Lanshöfdinge, som Tidh-
man hette, att upbära Lans skylderna at' Giöta Rijket, icke 
tenkandes at någon skulle tåra seja ett ordh dher emot, . . . 
men han blef så undfegnad som Salt i Surt öga, ty då han 
een hårdh och odrägelig Skatt af landet påböd och utkrafde . 
sloge Sönnebo Bönder honom ighel, oeh dicterade öfver honom 
effterföliande vijsa». 
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Han drog på sig sin Skjorta skiönl, 
hans Silketröja var herlig grön2, 
dhe bookskins stöflar, snörde hans been, 
dhet låfva alla dhe Sönnerbo 

Bockskins stöflar Snörde hans been, 
förgylte Spårar spente han omkring, 
så drog hån sig till Sönnerbo Ting, 
dhet låfva etc. 

Så rider han til Sunerbo Tingh3  
Han krefde up Skatt af Edeling, 
Sju Spr. Råg af hvar mans plog, 
dhet låfva alla dhe Sönerbo, 

Sju Spr. Råg af hvar mans plog, 
hvar 4.de Svijn på ållonskogh, 
up då stod dhen menige man, 
dhet låfva alle dhe Sönnerbo, 

Up då stod dhen gamble Man, 
dhen Skat vij aldrig utgifva kan, 
och skola vij aldrig den skat utgifva, 
dhet låfva alle dhe Sönerbo, 

Och för än vij skola dhen Skat utgifva 7 
för Skal hvar man på Tinget blifva, 
i Söner håradz Bönder Slår samman i Ring 
dhet låfva alla dhe Sönerbo. 

1  De första bokstäfverna ändrade, förmodligen från gr. 
2  öfver raden; i raden står Skiön öfverstruket. 
3  Hela denna rad tillskrifven öfver raden. 

3 

4 

6 
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8 j Sönnerbo' Bönder slår samman i Ring, 
låten icke hr. Tidman komma lefvandes från Tingh 
dhet förste Slag, dhen gamble man Slog, 
dhet låfva alla dhe Sönnerbo, 

9 dhet första Slag dhen gl. man Slog, 
han slogh hr. Tidman ner till jordh. 
nu ligger h. Tidman, honom rinner blod, 
dhet låfva etc. 

10 Nu ligger hr. Tidman honom rinner blod 
ännu går plogen i Svarta jordli, 
och än gå Svijn på ållonskogh, 
dhet låfva alla dhe Sönnerboo 

41. 
(Egenhänd., KB Engeströmska sam!. B. VIII. 2. 7, s. 140; Smål. 

antiqviteter, kap. 5814 

[1] Jag vijsar dig till Sönnerborg, 140 
der dricka dhe kiempar miöd utan Sårg, 
der finnes Riddare och kiempar fler 
som vehl tåra Slåsz med ehr, 

i b ändradt, möjligen från g. 
2  Detta kapitel bär titeln: »Om Sönnerbergz Slott», och häri ges 

först en närmare skildring af den händelse; hvarom nästföregående visa 
handlar, nämligen hur Herr Tidman blef ihjälslagen på tinget. Härefter 
meddelas följande: »Desutan finna vij uti een gammal vijsa huru-
ledes på Sönnerbergz Slott har bodt een stoor och mecktig 
kiernpe som hett Randulf, hvilken Heela Sönnerbo härad, med 
alle des Slott hafft at områda, . men blef på Slutet igehl-
slagen af Sven Vonved eller Norman, . . . och lyder i visan 
således om dhenna handel och Slagzmåhl, och var een herde 
som viste honom vägen till Sönnerborg». 

Visan utgör i själfva verket -- liksom äfven no. 27 här ofvan — ett 
utdrag i öfversättning ur den danska visan om Suend Vonued, jfr härom 
inledningen här ofvan. 
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Sven vonved' kom der ridande i gård, [2] 
ute står h. Randulf Svept uti mårdh, 
hör du dig din hore Son 
hvad vil du giöra i mit land, 

Jag vill med min ene hand, [3] 
rycka från dig alle dine landh, 
iag vill med min endeste tå, 
slå dig alle dine borger frå, 

Du skalt icke med din hand, [4] 
taga mig et mit endeste land 
långt mindre ska du med din tå, 
ta mig min minste borgh ifrån, 

Du skalt icke medh något dit finger, [5] 
slå mig et mit ledamot Sönder, 
iag är dig alt för vuxen och stark, 
dhet skal du strax af mig merka, 

Sven vonved drog sit Sverd ur slida, [6] 
det var hans lust med Randulf att strida, 
först då Slog han Randulf igehl, 
och sedan Strandulf i Samma får, etc. 

Härefter ett öfverstruket står. 
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42. 

Fålke Lagmansons Wijsa. 301 

(Afskrift, RA Säfstaholm 21, s. 301; Små!. antiqviteteri.) 

An år en Historia om en annan Fine Lagmanszon, som 
med en annor2  drottning wid nampn° Hilleved 

och blef hängd, så° lydande°. 

1 Fålke Lagman tienar i konungens gård, 
-och drottningen honom åstundar, 
hon låter giöra honom en Skjorta så god, 
och wirckat7  af Gullet det Rödas.. 
Gud nåde dig fålke liten lagmanson, 
du skulle med mig af landet bortrymma. 

1  Fogadt till ett af de mer eller mindre fullständigt utarbetade partier, 
som följa efter det sista med kapitelbeteckning försedda (kap. 62). Prosa-
texten i detta afsnitt »Om Fålke Lagmanson» finnes i Engeströmska 
volymen s. 194 f., men det blad, som innehållit visan (mellan nuvar. s. 195 
och 196; enligt Rudebecks paginering utgörande s. 319-320), är förloradt. 
Wiborg är i detta parti blott en kopia af Nescher (jfr ofvan inledningen). 
— I prosatexten (som finnes i sin helhet aftryckt af S. Grundtvig i Dan-
marks gamle Folkeviser, D. 3, s. 698 f. efter Nescherska handskr.) berättas 
om en kärlekshandel mellan »Een Skiön och ganska dejelig drot-
Ding», som »een tidh varit i Småland», och »een vacker artig 
och i alla jdrotter vehl skickelig ung Adelzman, som Folke 
Laghmanson hette, hvilken var hennes kammerherre». Vidare 
beröres »een Slijk nestan historia» hos Johannes Magnus om »Fålke 
AlGutson, Lagmans Son i Vestergiötland.» Af anmärkningen 
under visans rubrik framgår emellertid, att denna ej af Rudebeck antas 
handla om någon af de förutnämnda.. 

2  Nescher annan. 
8  Nescher snarast namm. 
4  Nescher tilhöll. 
5  Neschft på. 

Nescher lidwedh (osäkert). 
7  Nescher wirkad. 
8  Hdskr. Roda, Nescher werda. 

12» 
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Konungen talte till en af sina Swenner, 
till en och icke till flere, 
fålke Lagman han tienar uti wår gård, 
han tienarl wår drottning förnäraa. 
Gud nåde dig fålke liten etc: 

Så tager 3  de fålke liten Lagmanson 4, 
ville läggan i en SpikeTunna, 

fram så kom drottning Hillewed, 
och både hennes ögon de runne 3. 
Gud etc: 

Illa gå i åt fålke liten Lagmanszon, 
den ypperste hår är uti Råde, 
lag hörde fålke liten Lagmanson, 
så Sorgelig6  wara i wåda 7. 
Gud nåde dig etc: 

Nu hörer iag fålke liten Lagmanszon, 
bland andra Riddare tala, 
mig tyckes det är den bästa neckter galls, 
som flyger öfwer Berg och dala°. 
Gud nåde dig fålke Liten Lagmanson, 
du ha skolat med mig af landet bortrymma. 

1  Hdskr. snarast timar, Nescher tienar. 
2  Nescher för nära. 
8  Nescher tage. 
4  Hdskr. Lagmason. 
5  Nescher runno. 
8  Nescher swårlige. 
7  Nescher wåde. 
8  Nescher nechtergal. 

Nescher dahlar. 
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6 När iag hörde Fålke liten Lagmanszon, 
bland andre Riddare Tinga', 
mig tycktes2  höra den skiönaste klåcka, 
man kunde i werlden .med ringa etc. 

7 Död blef drottning Hil1eved 3  
och lagder på förgyllande båår, 
ute stod folke Liten Lagmanszon, 
han fä1de4  så modelig tåår. etc. 

8 Här till har iag tient i konungens gård, 
de kalla mig fålke liten Lagmanszon6, 
nu tienar iag för hån och spott, 
de wilja mig6  låta uphänga etc. 

Så toge de fålke liten Lagmanszon, 
de ledde honom Söder om By, 
så fick han sij det Galge Träd, 
och alla så wore7  de nye. 
Gud nåde dig fålke liten Lagmanszon, 
du ha skolat med mig af Landet bortrymma. 

Läsningen hos Nescher är osäker, Tinge? 
2  Nescher tyckes. 
8  Nescher Hilleve. 
4 Nescher fälte. 

Nescher Lagman. 
6  Nescher den wilje wi. 
7  Nescher woro. 
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1. Blad sammanhörande med Harald Oluffsons visbok. 
Såsom af inledningen till editionen af Harald Oluffsons vis-

bok (1500- och 1600-talens visböcker, Bd 1, s. 3 f.) framgår, 
äro för närvarande med själfva visboken sammanbundna två 
partier, som af utgifvarne ansetts ej direkt sammanhöra med 
denna, nämligen dels 4 blad främst i bandet, dels 4 blad bundna 
omedelbart efter visboken. Det förra brottstycket, som inne-
håller 3 visor, samtliga i ofullständigt skick, ha utgifvarne 
efter en ägaranteckning å första bladet kallat 'Johan Larsons 
bok' och aftryckt såsom Tillägg I till sin utgårva af själfva vis-
boken (s. 87-93). På grund af en där förekommande date-
ring »anno mundi 5543» (jämte en anteckning af N. J. Ekdahl, 
hvarom mera nedan) ha utgifvarne, dock tydligen med en viss 
tvekan, antagit att det af dessa 4 blad bestående fragmentet 
skulle härröra från år 1541. Det senare brottstycket, som lika-
ledes efter ett därå (dock ,skäligen klottrigt) skrifvet namn be-
tecknats som 'Nils Larsons bok?', innehåller en lösryckt strof 
och 3 visor och har aftryckts som Tillägg Il till visboksedi-
tionen (s. 94-98). Af dateringar å. detta brottstyckes 1:a och 
4:e blad framgår att uppteckningarna tillkommit under tiden 
18 januari-20 februari 1581; yngre äro väl de något val-
händta anteckningarna å sista sidan', som delvis torde härröra 

' Det kan anmärkas, att af den sista förekommande anteckningen 
(före namnet Nils Larson) nog kan läsas mera än i editionen (s. 98) skett. 
Där står: 

Himligh stogh iagh en morgenn 
vpå en lö[nligh stadh] 
myken gråt ok sårger 

hvilket utgör början af Gamla Psalmbokens no. 381. (Påpekadt av docen- 
ten dr. Sverker Ek.) 

1 
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från den hand, som skrifvit namnet Nils Larson, delvis från en 
hand, som här och hvar klottrat lösryckta versrader m. m.1  
Skrifvaren af detta brottstycke (bortsedt från dessa antecknin-
gar å sista sidan) har, som i inledningen till editionen anmärkts, 
tecknat sitt namn med chiffer. Lösningen af denna torde ge 
namnet Harald. 

Att det som sålunda bevarats af dessa vid sidan af den 
egentliga visboken stående fragment icke utgör allt som ännu 
i senare tid en gång förfunnits har länge varit kändt. Ännu 
vid den tidpunkt, då Arwidsson gjorde samlingar för Svenska 
fornsånger, har åtskilligt därutöfver funnits i behåll af dessa 
brottstycken. Numera har också en del däraf åter kommit i 
dagen. När delar af den stora manuskript- och autografsam-
ling, som hopbragts af juveleraren Christian Hammer, berömd 
som bibliofil och konstsamlare i stor skala8, afyttrades under 
åren 1913-1919, utbjödos vid auktion i januari 19194  »7 
blad ur en svensk visbok från 1600-talet», hvilka då inköptes 
för Uppsala Universitetsbiblioteks räkning. När sedermera till-
fälle gafs till närmare undersökning, konstaterades så smånin-
gom bladens samhörighet med Harald Oluffsons visbok. På 
den grund ha de numera också öfverlämnats till Kungl. Biblio-
teket. 

Publiceringen af dessa återfunna blad har helt naturligt 
föranledt, att frågan om deras och de tidigare kända brottstyc-
kenas förhållande till Harald Oluffsons visbok upptagits till 
förnyad undersökning, hvarvid äfven åtskilliga spörsmål rörande 
själfva visboken kommit att beröras. Och de resultat som vun- 

Från denna hand härrör i hvarje fall namnet -lars nu, hvadan 
ingenting torde kunna byggas därpå (jfr nedan). 

2  S. 181 enligt den af Arwidsson gjorda genomgående pagineringen. 
3  Om Hammer och hans samlingar jfr C. M. Carlander, Sv. bibliotek 

o. ex-libris, 2:a uppl., 4 (Stinn 1902), s. 36 if. och där anförd litt. samt 
rörande autografsamlingen, särskildt den stora rest däraf som 1919 inlöstes 
af ett konsortium, bestående af Riksarkivet, Uppsala Universitetsbibliotek 
m. fl. institutioner, se E. Naumann, Hammersamlingen (i Meddelanden från 
Sv. Riksarkivet, N. F. I: 60-62, Sthm 1925, s. 97-132). 

4  Förteckning öfver Hammerska autografsamlingen 10 (Sthm 1919): 
no. 39. 
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nits afvika på ett par punkter rätt väsentligt från de åsikter, 
som uttalats i inledningen till visbokseditionen. 

Hvad den egentliga visboken angår, så äro dess ursprung 
och öden i stort sedt allt fortfarande höljda i dunkel. Hvad 
mun säkert lyckats konstatera är följande. Den år skrifven af 
två förmodligen samtida händer under 1500-talets senare hälft; 
den andra handen har börjat sitt arbete 1572 (årtal under 
första visan) och slutfört det 1573 — under sista visan har 
detta årtal skrifvits jämte initialerna B M E K. Narnnet Harald 
Oluffson förekommer utskrifvet två gånger (å s. 91 och 931), 
och samma person åsyftas kanske genom-  ett 'Ha:', som an-
träffas på två ställen (s. 121 och 123). En mängd förekom-
mande initialer och monogram (flertalet återgifna i inledningen 
till editionen, s. 3 f.) häntyda väl snarast på skrifvare eller 
senare ägare2. Från en hand, som påminner om skrifvaren 
no. 1, utan att identiteten dock kan anses viss, härrör ett å 
s. 107 och 109 förekommande monogram: MKMDHK, hvilket 
emellertid äfven skrifvits af senare hand å s. 102 och i for-
men MKMDHK * WD å s. 87, samt kanske också bör samman-
hållas med det s. 130 i slutornament skrifna MKDMH, som 
säkerligen härrör från visbokens skrifvare no. 2. Af denna 
hand ha möjligen äfven skrifvits de å s. 119 förekommande 

MK initialerna mig,  framför hvilka sedermera anbringats ett B. 
Med monogrammet HMS å s. 58 torde böra sammanställas 
namnet 'hans månson' s. 56 (jfr äfven 'Hans Måns.  n', s. 94). 
Men om skrifvare och ägare är oss emellertid intet bekant, 
och längre än till gissningar synes man åtminstone icke för 
närvarande kunna komma4. 

På senare stället möjligen harald Oluffsön(?). 
2  Kunna dock äfven utgöra förkortningar af sentenser o. likn. 
3  De tre sista bokstäfverna osäkra. 
4  En del sådana ha framställts af numera kyrkoherden Matts Ling 

och nu frami. folkskolläraren 0. Byström i Jämten, 1920, s. 70 ff.. och må 
äga sitt värde n. b. såsom hypoteser. Att Harald Oluffson varit jämtlän-
ning, som nu rätt allmänt antages (jfr t. ex. Schfick i Illustr. sv. litteratur-
hist., ta uppl., D. 1, s. 200; Steffen i Sv. litteraturens hist., under red. av 
0. Sylwan, D. 1, s. 117) är visserligen mycket antagligt, men dock ännu 
på intet sätt bevisadt. 
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Vid hvilken tidpunkt själfva visboken förvärfvats af Kungl. 
Biblioteket ha vi icke haft tillfälle att närmare efterforska. 
Tydligen kan det dock icke ha skett senare än 1816, eftersom 
Geijer och Afzelius i det då tryckta 2:a bandet af Sv. folk-
visor kunnat därur meddela en visa om Grefven i Rom (s. 
244 if.; 1500- och 1600-talens visböcker, Bd 1, s. 16 if., no. 
9) med uppgift att den »finnes i handskrift på Kongl. Bi[b]lio-
theket i Stockholm från 1573».» 

Hvad åter fragmenten beträffar har i inledningen till vis-
bokseditionen, såsom redan antydts, den meningen kommit till 
uttryck, att något' starkare samband mellan dessa och den 
egentliga visboken icke synes vara att antaga: fragmentet no. 
1, Johan Larsons bok, förmodas ju härröra från år 1541, och 
om fragmentet no. 2, Nils Larsons bok?, göres gällande att 
det »vill ... synas, som om dessa, 1581 skrifna blad, ej ursprung-
ligen tillhört Harald Oluffsons visbok» (inledn. s. 4). Ej minst 
tack vare de återfunna bladen kan emellertid numera faststäl-
las att detta samband varit ganska starkt. 

Utan svårighet kan till en början konstateras, att dessa 
blad närmast höra samman med fragmentet no. 1, Johan Lar-
sons bok, och numera böra räknas dit: format och uppställ-
ning äro identiska, och äfvenså är ställdt utom allt tvifvel att 
såväl det gamla som det nya fragmentet i allt väsentligt här-
röra från en och samma hand (möjligen med undantag för 
ett inskott i hvartdera brottstycket). Det kan därtill fastslås, 
att denna hand är identisk med den egentliga visbokens hand 
no. 2 Detta framgår till fullo ej blott af stilens allmänna 
ductus, utan äfven af enskildheter i bokstäfvernas form, af 

1  Måhända afses också Harald Oluffsons visbok med beteckningen 
»en samling från 1500-talet, i afiång octav på Kongl. Biblioteket i Stock-
holm» (Sv. folk-visor, D. 2, s. 210), då den åsyftade visan skulle vara edi-
tionens no. 15. (På K. Bibl:s visbok i 8:o torde vara mindre skäl att 
tänka, ehuru en uppteckning af samma visa finnes äfven här, editionens 
no. 30.) . 

2  Ett samband mellan stilarna i visboken och i fragmenten (det är 
väl egentligen Johan Larsons bok som afses) har iakttagits af Klemming 
och H. Wieselgren, såsom deras anteckningar å volymens försättsblad ge 
vid handen. 
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förkortningar, afslutningstecken m. m., som snart sagdt till alla 
delar öfverensstämma. Att denna stil till en viss grad kan förete 
variationer är sant, men dessa äro ingenstädes sådana, att iden-
titeten kan sättas ifråga. Till ytterligare bekräftelse skall endast 
nämnas, att å vårt fragments blad 3 återfinnas i monogram 
initialerna BMEK (jämte årtalet 73, ändradt från 72), hvilka 
ju också, som redan nämnts, förekomma under, den sista af 
hand 2 skrifna visan i visboken. Å vårt fragments blad 4 b 
finnes en konstfärdigt utsirad anfang 0, som till punkt och 
pricka öfverensstämmer med den å visbokens sid. 129 före-
kommande typen (i editionen, s. 58, återgifven med ett 0 sin 
funktion likmätigt). I fragmentets nämnda anfang äro i verti-
kal ordning placerade bokstäfverna MKD, som säkerligen ej 
sakna samband med de ofvan anförda monogrammen m. m. 
(observera särskildt samma skrifvares utskrifna MKDMH å 
visbokens s. 130). 

Säkerligen ha alltså dessa brottstycken (Johan Larsons 
bok och de återfunna bladen) tillkommit vid samma tid som 
visbokens senare del nämligen åren 1572 —:73. Och hvad angår 
det senare gjorda tillägget (s. 4 b i Johan Larsons bok) och 
dess tidsuppgift »anno mundi 5543 in Janu.», så kan denna all-
deles icke läggas till grund för en datering till år 15411: vid 
den tid det här är fråga om satte man här i Norden med 
Carion, Melanchton, Chytneus m. fl. världens skapelse till år 
3962 f. Kr., hvarför den tidpunkt skrifvaren velat ange med 
all säkerhet är januari 1581. 

1  N. J. Ekdahl, som i en anteckning (å. s. 4 a) rörande dessa brottstyc-
kens proveniens gjort denna omräkning, har bland den stora mängden 
af dylika förefintliga kalkulationer rörande tidpunkten för världens ska-
pelse — dessa kunna räknas i hundradetal (jfr. t. ex. Ginzel, Handbuch d. 
rnathematischen u. technischen Chronologie, Bd 3, Lpz. 1914, s. 184) — 
råkat välja en som lancerades af den irländske ärkebiskopen James Ussher 
(Usserius) -- först långt fram på 1600-talet! Arwidsson använder en om-
räkning (Denis Petau's), som ger 1560, HyUn-Cavallius och Stephens om-
tala visboken vid citat af detta parti såsom härrörande från 1570-talet 
(Sveriges hist. och politiska visor, D. 1, Örebro 1853, s. 139), Schfick (Illustr. 
sv. litt. hist., ny uppl., D. 1, s. 200, not 1) talar endast om att den första 
af de tre samlingar, hvaraf visboken består, »härrör från tiden före 1572,» 
hvadan äfven han tycks ha uppgifvit den i inledningen gjorda dateringen. 
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Kan sammanhanget mellan den egentliga visboken och 
Johan Larsons bok jämte det nu återfunna fragmentet härmed 
anses klarlagdt, så återstår frågan om det efter visboken pla-
cerade brottstycket, den s. k. Nils Larsons bok. Det förefaller 
då till en början högst antagligt att den hand, som i januari 
och februari 1581 skrifvit dessa 4 blad (utom sista sidan, jfr 
ofvan), också vid samma tidpunkt har gjort det senare tillägg, 
som förekommer i Johan Larsons bok bl. 4 b verso och som 
dels utgöres af den nyss omtalade passus med dateringen »anno 
mundi 5543 in Janu.»1, dels af en lösryckt strof, aftryckt i vis-
bokseditionen s. 91 (no. 2). Det kan för öfrigt nämnas, att 
denna strof inledes med en ritad större inital I och att en full-
komligt likadan typ förekommer i den egentliga visboken s. 
165, hvilket ju får anses utgöra ytterligare ett tecken på sam-
bandet mellan visboken och fragmenten. _Älven i detta fall 
torde det nu återfunna fragmentet ge ökad beviskraft, ty också 
i detta kan den hand, som skrifvit Nils Larsons bok, tydligt 
spåras. Hår har nämligen den dikt, som här nedan aftryckes 
såsom no. 5, tydligen tillkommit i två repriser. Första gången 
har nämligen skrifvaren, säkerligen ur minnet, upptecknat stro-
ferna (1?, numera förlorad) 2, 3 och 6 till och med orden »leng-
her ståndha», och efter att ha lämnat rum för det närmast 
följande, som han tydligen icke erinrade sig, har han skrifvit 
dels en strof, som utgör en kontamination af str. 5 och str. 
dels strof 7. Senare har supplering gjorts af handen från Nils 
Larsons bok, som fullständigat str. 6, på det återstående ut-
rymmet därefter tillskrifvit str. 43, strukit öfver den kontami-
nerade strofen och å motstående blad skrifvit om den i dess 
rätta form d. v. s. som nuvarande str. 5, tillagt stroferna 8 och 9, 
utsatt strofnumreringen m. ni. Att det här verkligen är fråga 
om handen från Nils Larsons bok torde icke lida något tvifvel; 
särskildt starkt talar härför den omständigheten att tidsbeteck-
ningen »anno 81» förekommer såväl i vårt fragment (just 
efter nyssnämnda dikt) som två gånger i Nils Larsons bok (s. 

1  Som ofvan visats, afses ju härmed säkerligen just januari 1581. 
2  Om dennas lydelse se nedan s. 555, not 4. 
3  Dess rätta plats är angifven med ett hänvisningstecken. 
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175 och 181) och väl att märka skrifvet på alldeles samma 
sätt. 

En sammanfattning af hvad här anförts om stilarna ger 
alltså som resultat: 1) den hand, som 15792-73 skrifvit visbo-
kens senare del (s. 114 -174), har också skrifvit såväl Johan 
Larsons bok som det därmed sammanhörande, nu återfunna 
fragmentet, säkerligen vid samma tidpunkt som visbokspartiet; 
2) den hand, som 1581 skrifvit Nils Larsons bok, har samma 
år gjort ändringar och tillägg i det återfunna fragmentet och 
kan samtidigt äfven spåras i Johan Larsons bok. 

Det skulle ytterligare kunna tilläggas, att den möjligheten 
'icke är alldeles utesluten, att dessa händer .af år 1572-73, 
resp. 1581, som vi här antagit tillhöra tvänne olika skrif-
vare, i realiteten varit en och samma hand och att de olik-
heter som förekomma skulle kunna förklaras af tidsskillnaden. 
Visserligen gör pikturen i Nils Larsons bok onekligen vid första 
påseendet ett rätt starkt afvikande intryck, men vid närmare 
granskning finner man åtskilliga öfverensstämmelser i enskild-
heter', och det är nog fråga om man ej kan finna förmedlande 
öfvergångsformer2, som peka i riktning mot en identitet. Men 
att härvidlag göra något påstående med absolut bestämdhet 
låter sig svårligen göra. För den händelse antagandet vore 
gruncladt, hvilket vi för närvarande torde få lämna därhän, 
skulle ju alltså såväl visbokens senare parti som samtliga frag-
menten härröra från en enda skrifvare. Och vågade man här-
till af det i chiffer skrifna namnet Harald (i Nils Larsons bok) 
draga den slutsatsen, att denne skrifvare icke varit någon 
annan än Harald Oluffson, så skulle visboken onekligen bära 
dennes namn med vida större skäl, än man hittills antagit. 
Det bör emellertid betonas, att vi i fråga om båda dessa sista 
möjligheter röra oss på hypotesernas något osäkra mark. 

Huruvida äfven i rent yttre afseende mellan den egent-
liga visboken och fragmenten förefunnits ett samband lika 
intimt som det här påvisade inre förhållandet dem emellan 
är något osäkert. Att märka är att papperet i Johan Larsons 

1  Bl. a. i fråga om vissa stora bokstäfver. 
2  Jfr särskildt de första bladen i Johan Larsons bok. 
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bok och de återfunna fragmenten år af samma slag som vis-
bokens', och äfven formatet är absolut detsamma. Det är 
också möjligt, men icke säkert, att samma papper föreligger 
äfven i Nils Larsons bok, och den lilla afvikelse i fråga om 
papperets höjd som här förefinnes är alltför obetydlig för att 
kunna tillmätas någon betydelse. Emellertid kan det icke för-
nekas att den egentliga visboken gör intryck af att vara ett 
slutet helt. Och af en viss betydelse är det säkerligen att 
fragmenten helt sakna den marginal upptill, som är konse-
kvent genomförd i visboken. Det förefaller därför sannolikast 
att man i fragmenten har att se ett slags tillägg (kanske sna-
rast tvänne) till den egentliga visboken. 

Hur länge dessa tillägg följt visboken åt är äfvenledes ovisst. 
Men antagligen ha de gemensamt passerat genom flera händer, 
sålunda bl. a. tydligtvis den ägares, som med ett påfallande 
svart bläck här och hvar skrifvit lösryckta meningar och ord, 
oftast upprepningar af ifrågavarande sidas text2. Måhända 
gäller detta äfven om de båda senare ägarne Johan Larson och 
Nils Larson, för hvilka man ju gärna ville anta en inbördes släkt-
skap. Om någon del af de i visboken inbundna fragmenten af 
Kungl. Biblioteket förvärfvats samtidigt med denna kan för när-
varande svårligen fastställas. Häremot talar måhända den om-
ständigheten, att det brottstycke af Gotlandsvisan, som ingår i 
Johan Larsons bok, tydligen varit obekant för Geijer och Afzelius, 
då de aftryckte denna visa2. Förmodligen är det väl därför 
hela fragmentsamlingen den anteckning gäller, som läses å 
blad 3 i Johan Larsons bok: »Detta MSC. funnet i Hackås i 
Jemtland tillika med en afskrift af Upsala mötes beslut, lärer 
wal.a. från 1541 enl. å andra sidan ASt mundi 5543». Anteck- 

1  Det framgår af vattenstämplar m. m. 
2  Denna hand, som knappast kan vara så synnerligen mycket yngre 

än de ursprungliga händerna, förekommer i egentliga visboken s. 120, i 
Nils Larsons bok s. 179 (början af Fader vår), 180 och 182 (»Iars nu») 
och i vårt fragment bl. 1, 2 och 7 b. När 0. Byström (Jämten, 1920, s. 
20) i vissa af dessa en smula valhändt nedklottrade och godtyckligt valda 
upprepningar af förut skrifven text vill se ett svårmodigt sinnes sorgsna 
utgjutelser, så är detta alldeles felaktigt. 

3  Sv. folk-visor, D. 2, s. 279 if. 
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ningen ifråga är gjord af kyrkoherden N. J. Ekdahll (f. 1799, 
1870), känd som historisk forskare, urkundsutgifvare m. m., 

hvilken på de forskningsresor, han för Vitterhetsakademiens räk-
ning under 1827 och flera följande år företog i Norrland, äfven 
besökte Hackås 2  och kanske där påträffade fragmenten. I 
hvarje fall ha Johan Larsons bok, de återfunna fragmenten 
och ytterligare några nu förkomna blad (men väl att märka 
icke den egentliga visboken) tillhört Ekdahl på den tid, då 
Arwidsson däraf tog afskrifter för sin samling Svenska forn-
sånger. Arwidsson gör nämligen då en bestämd skillnad mel-
lan visboken inberäknadt Nils Larsons bok å ena sidan, som 
citeras såsom Harald Oluffsons visbok 3, och de öfriga frag-
menten å andra sidan4.-  Dessa senare betecknas i Sv. forn-
sånger såsom »en gammal handskrift från Jemtland, med på-
teckning: »a.o mundi 5543» (år 1560)» o. likn., och i Ar-
widssons handskrifna samlingar i Kungl. Biblioteket finner Man 
dem omtalade såsom »ett MScpt påtecknadt a.o mundi 5543, 
erhållit hos en bonde på östnor i Hackås socken i Jemtland. 
Meddeladt af 1111 Mag Ekdahl»6. Emellertid ha de fyra blad; 

1  Om denne se bl. a. C. Sjöström, Skånska nationen före afdelnin 
garnes tid (Lund 1897), s. 606 f.; Carlander, Sv. bibliotek o. ex-libris, 2:a 
uppl., 3 (Sthm 1902), s. 438; Hofberg, Sv. biograf. handlexikon, ny uppl., 
D. 1 (Sthm 1906), s. 293; Nord. fam -bok, ny uppl.. Bd 7 (Sthm 1907), sp. 
83 f.; Collijn, Katalog d. Inkunabeln d. Kgl. Bibliothek in Stockholm, T. 1 
(Sthm 1918), s. XXI f., 319. 

2  Påpekadt af E. F[estin] i Jämten, 1920, s. 70. När emellertid F. 
förmodar, att Ekdahl vid detta tillfälle skulle ha funnit själfva visboken 
(inklusive fragmenten), så är detta antagande ohållbart, eftersom visboken 
som nämndt redan 1816 åberopas i Geijer-Afzelius, Sv. folk-visor; det kan 
här alltså icke vara fråga om mera än fragmenten. 

8  Från 'Nils Larsons bok är den i Sv. fornsånger, D. 3, s. 73 if. 
tryckta visan hämtad. 

4  Enda undantaget synes utgöras af ett i Sv. fornsånger, D 2 (tryckt 
1837), företalet s. V förekommande citat, där äfven »en defekt variant till 
Gottlands Wisan» räknas med till visboken. Detta tyder på att de två första 
bladen af Johan Larsons bok vid denna tidpunkt voro sammanbundna med 
visboken. 

5  Sv. fornsånger, D. I, s. 137; liknande beteckningar D. 2, s. 289, 
440, D. 3, s. 45. 

6  Handskrifterna till Sv. fornsånger, Vol. 2, s. 49. 
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som utgifvarna kallat Johan Larsons bok, tidigt nog hamnat i 
Kungl. Biblioteket, måhända i samband med Arwidssons af-
skrifning; de två första ha snarast redan vid handskriftens 
inbindning (eller ombindning?), som förmodligen skett omkr. 
1830, insatts i volymen', men de två senare' synas då ha kom-
mit på afvägar: enligt Klemmings anteckning ha de anträffats 
så sent som 1879, då de inklistrats på sin nuvarande plats. 
Härmed stämmer alldeles det faktum, att Hyltk-Cavallius och 
Stephens i Sveriges hist. och polit. visor, D. 1 (Örebro 1853), 
s. 139, uppge, att Harald Oluffsons visbok har en uppteckning 
af Gotlandsvisan, »som begynner med slutet af v. 5 och slutar 
v. 20», ty dessa strofer stå just på de två första bladen; bl. 3, 
som upptar str. 22-27 af visan, har icke varit nämnda utgifvare 
bekant. 

De öfriga bladen torde ha stannat i Ekdahls ägo, hvarifrån 
väl de nu anträffade med eller utan mellanhänder förvärfvats 
af Hammer5. Vid inköpet för Uppsala Universitetsbibliotek 
voro de inlagda i ett omslag med påskrift af obekant 1800-
tals-hand: »ytterst rar — 6 blad o. 1 löst fragment af Svensk 
Visbok från 1600-talet», hvilket kanske får anses tyda på, att 
Hammer ej förvärfvat mera4. Men utom de nu förefintliga 
bladen (de 4 i Johan Larsons bok och de 7 nu återfunna) ha, 
som redan nämnts, på Arwidssons tid förefunnits ytterligare 
några: af den såsom no. 6 här nedan aftryckta visan känner 
Arwidsson utom de nu resterande 5 stroferna (dårar en ofull-
ständig) ej mindre än 14 ytterligare (se hans aftryck i Sv. 

1  Liksom säkert äfven Nils Larsons bok. 
2  Af dessa bär ju det första Ekdahls proveniensanteckning (har denna 

till äfventyrs placerats här, därför att Ekdahl måhända ej ägt de två före-
gående bladen?). 

I bokauktionskatalogen efter Ekdahl (»Förteckning på afl. kyrkoher-
den N. J. Ekdahls boksamling ...»), Sthm 1871, finnes icke denna hand-
skrift upptagen. 

4  En anteckning å omslagets insida: »finns nogot mera?» synes möj-
ligen kunna härröra från Hammer. I den betydliga del af Hammerska 
manuskript- och autografsamlingen, som 1919 förvärfvades af Riksarkivet, 
Uppsala Universitetsbibliotek m. fl. institutioner (jfr ofvan s. 536, not 3), 
ha ytterligare blad förgäfves efterforskats, likaså bland Ekdahls papper i 
Vitterhetsakademiens handskriftssamling. 
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fornsånger, D. .2, s. 440 if.), och den visa, hvaraf de 5 sista 
stroferna (en ofullständig) finnas i Johan Larsons bok och af-
tryckts i Visb., Bd 1, s. 92 E, finnes i fullständig afskrift, upp-
tagande 10 strofer, bland handskrifterna till Sv. fornsånger, 
Vol. 2, s. 49 f. Men om det öde, som öfvergått dessa blad — 
de torde kanske snarast kunna uppskattas till 5 — år åtmin-
stone icke för närvarande något bekant. 

De återfunna och här nedan aftryckta bladen utgöra 2 
lägg och ett löst blad; det första lägget utgör blott 2 blad men 
är i detta skick fullständigt'; omedelbart till detta ansluter sig 
2:a lägget, som nu utgör 4 blad, men ursprungligen måste ha 
irmehållit mera i midten. 

Rörande skrifvanor o. likn. är föga att omnämna. Typerna 
y och ij särhållas i allmänhet rätt vål2, om än mellanformer 
af något oviss karaktär någon gång uppträda. Liksom i Johan 
Larsons bok förekomma i fragmenten ett slags hjärtformiga 
tecken såsom afslutning af strofer; de uppträda än med än 
utan föregående punkt och ha icke återgifvits i trycket.3  

2. Ett blad ur Kungl. Bibliotekets visbok i 4:0. 
När Kungl. Bibliotekets visbok i 4:o åren 1912-15 tryck-

tes i föreliggande samling af 1500- och 1600-talens visböcker 
(Bd 2, s. 271-418), saknades, såsom å s. 409, not 2 anmärk-
tes, ett blad upptagande slutet af den där under no. 56 af-
tryckta visan. Detta lilla, af tre blad bestående vismanuskript, 
som utgör ett helt för sig, har tydligen i olika repriser varit 
på villovägar; särskildt gäller detta om det sista bladet. I sin 
helhet har manuskriptet varit i Hadorphs händer, såsom fram-
går af några af honom gjorda anteckningar. I fullständigt 
skick har det äfvenså stått till Geijers och Afzelius' förfogande 

i En häfttråd kvarsitter ännu i vecket (tydande på ett band i äldre 
tid?). 

2  Dock är skillnaden icke den vanliga, att ij dragits rakt ned, under 
det att y svängts åt vänster, men typerna äro ändock bildade på helt 
olika sätt. 

3  Däremot ha de anmärkts, när de förekomma i texten, hvilket är 
fallet på ett par ställen. 
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och af dem aftryckts i Sv. folk-visor, D. 3 (Sthm 1816), s. 
197-201'. Arwidsson använder annan uppteckning (Sv. forn-
sånger, D. 2, s. 413 f.); enligt en anteckning af Klemming har 
han »ej fått reda på detta blad» — hvarmed förmodligen 
afses de ännu sammanhängande bl. 1-2 — men han förfo-
gade öfver en fullständig afskrift utförd af Räät.  (nu i variant-
bandet till Sv. fornsånger, Kungl. Bibi.). De två första bladen 
återfunnos 1879 af Klemming2, såsom framgår dels af hans 
egen påteckning, anförd i inledningen till visbokseditionen s. 
273, dels af de uppgifter, som härom lämnats af R. Bergström 
i hans upplaga af Geijer-Afzelius, Sv. folkvisor, 2 (Sthm 1880), 
s. 331 f., men det tredje bladet saknades tydligen fortfarande. 
Först jämförelsevis nyligen har det åter kommit tillrätta, hvar-
på docenten dr. S. Ek haft vänligheten att göra utgifvarne 
uppmärksamma; det är numera inlagdt på sin plats i vis-
boken. 

3. Blad sammanhörande med Forsius visbok. 

Vid publiceringen af den visbok, som — något oegent-
ligt — benämnes Forsius visbok (1500- o. 1600-talens visböc- 
ker, Bd 3, s. 305-338), framhölls i inledningen (s. 306), att de 
handskrifna partierna af volymen (den innehåller ju dels ett 
tryck, dels två handskrifna partier, ett finskt och ett svenskt) 
i nuvarande skick äro ofullständiga. Och beträffande det sven-
ska 'manuskriptet uttalades den förmodan, att det skulle ut-
göra »blott 'smärre brottstycken af en ursprungligen kanske 
rätt omfångsrik visbok.» Detta antagande har numera åtmin-
stone i någon mån vunnit bekräftelse, i det att nyligen bland 
Uppsala Universitetsbiblioteks obundna samlingar af svensk 
vitterhet8  anträffats ett brottstycke, som omisskänligt hör sam- 

1  Måhända grundar sig deras kunskap i detta som i så många andra 
fall på meddelande lämnadt af Rääf (jfr nedan). 

2  Förmodligen ha de väl också först då förenats med visboken i 4:o; 
denna kolligathandskrift torde ju ha fått sin nuvarande gestaltning genom 
Arwidssons försorg 1830, att döma af hans anteckning ä försättsbladet 
(meddelad i inledningen till editionen, s. 71). 

8  Närmare bestämdt i en kapsel signerad V 7: 'Sammanskrifna dikter'. 
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man med denna visbok. Detta fragment utgör 10 blad, i två 
lägg om resp. 8 och 2 blad, och innehåller 5 dikter på svenska 
(jämte några anteckningar i slutet, bl. a. en bön), skrifna af 
samma hand, som utfört det finska partiet af visboken och 
senare delen af det svenska. Liksom visboken härrör detta 
brottstycke, som en i Universitetsbiblioteket i senare tid gjord 
påteckning betygar, ur J. FL Lidens samling. De två läggen 
äro sammanhäftade och starkt förbundna genom klister, utvi-
sande att de uttagits ur ett band* — det kan erinras om att i 
inledningen till visboken pekades på den möjligheten, att den-
nas Lidenska band ersatt ett äldre sådant. I det Lidenska 
bandet har här ifrågavarande fragment emellertid icke varit insatt 
— det saknar det röda snitt, som år utmärkande för visboksvoly-
men, och dennas blad äro också på grund af skärning vid inbind-
ningen något mindre än fragmentets. Eljest äro format och 
utseende till alla delar öfverensstämmande. Några ägarenamn 
el. likn., som kunna ge någon upplysning om visbokens äldre 
öden, förefinnas icke: endast å sista bladet har två gånger 
skrifvits namnet 'Nisse', möjligen af samma hand, som bl. a. 
å visbokens sista sida 1750 skrifvit det numera halft utrade-
rade 'Nicolaus .... der' (som måhända är att läsa Micrander). 





Supplement 1. 

Blad sammanhörande med Harald Oluffsons visbok. 

1. 

Enn lönligh sorgh huad tw ast tungh 1 
huad tw ast tungh att bara, 
ty görs'. migh tiden och stunden så långh 
för huem skall iagh migh klaghe 
ty görs'. 

Werlden år full med falsk och swick, 
thet haffuer iagh offta befunnit, 
så wel iblandh fatigh som rike 
huar skall man en trogen ven finna, 
så wel 

Mitth hierta haffuer enn wen wthualda 
till henne ståår all min begeren, 
ij ordh och tale år hon4  from, [1 b] 
huar hon wthi werlden mon svara 
I ord. 

1  Hdskr. gors. 
2  Denna rad år skadad af. en bläckplump och därför på vissa punk-

ter något osäker. 
3  Kustod: er hon. 
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Och är thet sant hon sadhe för migh 
när hon gaff migh tilkenna, 
doch är thet ingen påå werlden till, 
som oss kan bådhe åth skilja, 
för vthan gudh fader ij himelrich 

mer .thet är hans villie. 

The klaffer ähre så månghe till, 
som ther om leggia sin willia, 
the willie oss bådhen åthskilia 
men ske Gudh faders wilia, 
the willia oss båden åth skillia 
men ske Gudh faders villie 

Amen. 

2. 

2 Samsingh 1  han talar alt till sitt wiff, [1] 
hwadh soffuen eller waken ij alt som kwrest min, 
ij lyden och godh rådh till. 

Aldrigh iagh sömpnen sidan fick, [2] 
en såsom Sampsing iffrå migh geck, 
J 1 o g rådh till 

Och the ridhe sigh wthi Sampsinghz gårdh, [3] 
och wthe Sampsingz moder alt for them ståår, 
J 

Och hören J Sampsingz Modher, [4] 
och huar är Sampsingh then godhe, 
ij lyden och god rådh till. 

1  Hårförut på lämnad plats en initial: S, om tre raders höjd. 
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Och aldrigh iagh Sonen sedann sågh, 
cen hann redh wthi lunden ij går, 
ij I 

Och en tunna guld wille vvij idher giffua, 
om J willen Sampsingh ey for oss dölja. 
J 

Enn tunna guld är wel godh att gha, [2 1)] 
lherfore will jag sonnen wågha 
J lydhen och god rådh till 

Sampsingh hann sitter wthi sinn Bur, 
snackar alt medh sin wnghe brudh, 
J 1 

The rendhe på dören med skölld och spint, 
J slån dhen wp Sampsingh och komen hi' wth 
J 

Min käre hoffmen J låten ey såå, 
iagh will för idher - påå markenne ståå 

Och han kleder sigh J härneske blåå, 
hans festemöö honn gåår honom bådhei till och fråå 

L 

Sampsingh hann igenom dörene språngh, 
hann giorde ther rum som före war trångh 2  

Hdskr. badhe. 
2  Hdskr. trangh. 

2 
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Hann slogh i himl fyra han slogh ij hh& fem, [13] 
3 han slogh ij hiI femtio konungens hoffmen. 

J 

Och hann legger them wthi enn ringh, [14] 
sielff ridher hann ther ytan om kringh 
J 1 

Och han ridher sigh wthi konnungens gårdh, [15] 
och wthe konungen for honom ståår 
J ly 

Och hörerl tw Sampsing hwad iagh seger tigh, [16] 
och huar ähre mine hoffmen iagh sende till tigh 

Tine hoffmen the liggia påå min gårdh, [17] 
vilt tu them något tu halt om them wårdh 2  
J 

Jagh holler thett for ingen hoffman att wara, [18] 
som iche tordz tala widh sin hiertans käre 
J lydhen och godh radh 

3. 

[3 b] Fructas  gudh aff hiertans grund, [1] 
bidh honom tigh weil beuara4. 
för then falske klaffars mund, 
han komer enom offta ij fahra, 

Hdskr. horer. 
2 Hdskr. wardh. 
3  F år stor initial (om två raders höjd). 
4  Hdskr. beuarar. 
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han lismar om kringh som en reffua stiert, 
tin ord han ij munnen wender, 
och seger så mykil. som inthet är wert, 
så mången man han skemmer, 

Bijdh gud om et gott tolamodh, 
om then sorg kan hendha, 
och halt thet för itth syndabott, 
ther medh tw 1Ctrer gud kenna, 
then ij thin nöd tigh hielpa will, 
ther tw tigh sielff beuara vii, 
och ingen wil han stielpa, 
ty tw skalt tro' honom wara barmhertig och mild. 

När lyckan hon föger sigh alt som mest, 
god ynnest och rikedomar med velle, 
gör tu allom gott som tw kan best, 
ho wet huart som lyckan will sigh venda, 
bliffuer hon tigit wred, tjsestu huar man ledh, 
ij thin welmackt tw ingen gott betenckte, 
så xst tu stad wthi en wille mark, 
the gode dager wore tigh förmente. 

Sorg siuckdom mottgångh medh en fart, 
komer enom snart påå hender hart, 
hugsualan the tigh senda 
någast en rett finnas kan, 
tw menar tigh the goda wener rönas, 
huad thet är mer quinna eller man, 
ij medgång the mykit loffua. 

ötver raden, äfven förtydligadt i niargen. 
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Then leffuer ij werlden medh glxdie och frögd' 
som haffuer en god Wen 2  for alla, 
och är med sin lycko nögdt, 
ingen wett honom lenger framkalla, 

[4 b] xn honom tycker medh frid och roo, 
ij trwldom sit bröd förtwra, 
altid är han glad och from, 
ingen kan honom förfaara 

Gudh trösta huar och een wthi sin nödh, 
tu l honnom wij innerliga falla, 
han frelse oss för sin hårda dödh, 
och oss tu l goth liffuerne kalla, 
wthur thet dagliga synda band, 
ther med wij så innerlig förfffiras, 
han beuare oss trå dieffulsens wåld, 
för han[s] onsko och all hans snaro, 

A111 
E N 

4. 
03  gud huru swire4  migh lenges, 

effter then migh well vnner, 
then allerkwreste5  min, 
thett wij så skole åtth skillias, 
thet war moth begges wår willie, 
0 herre gud hielp migh aff all min nödh. 

1  Hdskr. frogd. 
2  Snedt upptill framför W (som har en nästan liggande ställning) 

finnes det hjärtformiga tecknet, som annars användes som strofafslutning: 
nWen (=hiertewen?). 

3  Tecknad anfang af ungefär fyra raders höjd (inuti bokstäfverna 
MKD i vertikal uppställning, jfr ofvan inledningen). 

"  4  Hdskr. suare. 
5  öfver detta ord står det lijärtformiga tecknet. 
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5. 

2 Löngn otro sueck så innerligh 5 
regere vthan all motte, 
wthi all standh, bådhe vatn och landh 
thett kan doch lithet båtha, 
all Gudelighet för legges nidh 
ibland leecte och lwrdhe, 
att himmelen moste giffuas ther width 
huadh ther aff wil wardal 

3 J blandh Regenter klagandhe är, 
hwru the sit kall wthretha, 
.huadh retth är thett görs nw sellan mer, 
godhas seder nu förfalla, 
all Ret uisthet är bådhe halt och lams 
ty moste hon liggia och ropa, 
hon komer såå sellan på Rådstugu fram, [5 b] 
thet kann ingen menniskie båtha. 

44  Sanningen på iorden ej wara må, 
henne will alzingen höra 
ty moste hon draga hedan iffrå, 
sig feste ij himmelen göra 

i Ändradt från svara (förmodligen vid senare skrifningen). 
2  Före detta ord står i hdskr. en öfverstruken bokstaf (snarast ett 

långt s). 

3  Hdskr. kanske ursprungligen lamb. 
4  Som ofvan i inledningen närmare angifvits, är denna visa skriften 

i två repriser och möjligen af två händer. Stroferna 4, 5, 8 och 9 samt 
senare delen af str. 6 (från ty skelffuer) tillhöra den senare skrifningen, 
då också en del andra tillägg gjorts och strofnumreringen tillkommit. Vid 
första skrifningen har som nämndt efter nuvarande str. 6 skrifvits en 
sedermera öfverstruken strof, som utgör en kombination af två strofer, 
med första delen hämtad från str. 5 och senare från str. 4. Den lyder: 
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al kfflrleck och forswunin 
ibland höga och låga, 
thett har nu ingen then andra kr, 
ty Are vij stadde ij wåda. 

' 6 Ach gudh huru will thett tilgå 
medh oss som så illa leffua 
arghet lska nu stora och små, 
emot gudz wilie wij streffua 
alles hiertans tankar hug och sijn, 

[6 .  b] tu l verlz/ig ting nu lender; 
til thett gott är, ger huar man blijnd, 
till gud wil ingen sig wenda 

[5 b] Betungat år iorden så fast, 
medh laster och synder mångha, 
och förer så en odregligh last, 
för må ey lengher stå'ndha, 
ty skelffuer hon fast och ristar sig 
ij all land brakar och Brecker, 
medh örlig och dyran tijdh, 
vår ålder gud snarliga steckerl. 

6 Sey2  Hwad är thett för ynkeligh lått], 
att wij wthi syndenne leffua, 

0 Gudh huru will thett tillgåå, 
medh -oss som så jlla leffua, 
argheten klskal badhe store och små, 
sigh altid mot gudh streffuer, 
all kärlighet förswunnin är, 
iblandh höghe och låghe, 
thett haffuer nu, ingen then andra kär, 
ty ähre wij staddhe ij wånda. 

(å:na i rad 5: kärlighet och rad 8: ähre liksom å i rad 8: wånda 
sakna prickar.) Vid senare skrifningen har 0 (rad I) ändrats till Ach, 

lska (rad 3) tillskrifvits öfver raden och a i badhe (rad 3) förtydligats. 
Hdskr. snarast steckte. 
Tillsatt vid senare skrifningen. 

5 

6 

7 
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hoss Gudh ij himmelen wankar stor grååt, 
ibland Gudz wnglar alla, 
Sole och Måån sammaledhes 
sucke och sörghel suåre, 
och lencte förlåsning alle stundh, 
kundhe ey medh syndenne at skempte. 

8 Ty låter oss alla quinna och man [6 b] 
gudz helga nampn på kalla, 
al wij ey skole komma på skam, 
nr Christus sin dom will holla, 
al wij och thenne farlig tidh, 
motte hr retth besinna 
och wåre misgerning 2  stygges widh 
guds nådh och wenskap finna 

9 Hr medh jag nu besluta will, 
thenna siungade wisa 
gwdh ware then menniskia nådigt' och mild, 
och giffua henne roo och lijsa, 
som samma wisa ffirnat är 
at hon kunde gudelig leffua, 
och haffua gudz bodh aff hiertat kär, 
hos gudh Euinnerliga bliffua 

Amen amen amen. 

6. 

— — — — — lundh, 
hwru kommom wij till WaTha, 
wwctaren är min fultroens wen, 
iag tor thett weil för honom bära. 

1  Hdskr. sorghe. 
2  Eller misgerningur?, för den händelse en släng öfver det sista g:et 

har någon betydelse. 
3  Hdskr. fultro en. 

[5] 
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[7 b] 

Såå går hon till filen wwctaren, 
och både till och frå, 
så grannerliga hon thet actade 
att ingen man henne sågh, 
Och Wectare wetten migh ena bön 
J affton genom wår lönporten att gå 
iag loffuade en Riddare ij lönn 

Ney min sköne Jungfru, 
iagh tor thet iche göra, 
edher fader är min retthe Herre, 
och fåår han thett atth höra, 
wij haffuom oss både förgiört. 
J edher heder och iag min åhre, 
thett wore fast betre ospordt. 

[G] 

[71 

Hon togh guldringhen aff sin hand, [8] 
guldkorsett aff sitt bröst, 
och thett (raff hon then wectaren 
all till ith åminnelse tröst, 
Thet giorde then wectaren We, 
att the skole en sådan ffilskogh wågha, 
thett sågh han ey gierna att skee. 

Sula War thet om afftonen, • [9] 
alt nr som rim faller åå, 
vth thåå gåår then stålz Jungfrun 
alt med sin ternor tuå, 
och soffuer iagh något förlenge 
Wectare ij quEedem migh en daguisa, 
som höres ij gröne fflnghe. 
— — — — — — — 

1  Hdskr. sadan. 



Supplement 2. 
Ett blad ur K. Bibliotekets Visbok i 4:o. 

[279 

wij woro oss tu l alt vandra 
Kåller war theras Skough. 
från dett eena landet til dett andra 
mädan Skogen han löfgas. 

[28] 
wår fader heeter Thöres j wenge 
Kåller war theras Skough. 
svår moder heeter Fru Karin 
mädan Skogen han löfgas. 

[29] 

Gudh Nådhe oss kiere Thöres min 
Kåller War theras Skough. 
Nu haa ij slagitt ihjäl Söhnerna svåra 
mädan Skogen han löfgas. 

1  Strofnumreringen i denna visa är ändrad dels af den ursprungliga 
handen, dels af Hadorph, jfr Visb. Bd 2, s. 404, not 5. Här aftryckta 
strofer äro med felaktig strofindelning betecknade som 17-20 midt öfver 
stroferna, hvilka siffror sedermera af ursprungliga handen öfverstrukits och 
ersatts med 25-29 i yttre margen. 



560 1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 26 

 

Huad Sku wij nu giöra tu l Syndabooth 
Kåller war theras Skough 
wilie wij låta byggia een kyrekia 
mödan Skogen han löfgas. 

 

Dätt giörom wij så gierna 
Kåller war theras Skough. 
Kyrekian Skall heeta tierna' 
mädan Skogen han löfgas2. 

tierna af Hadorph ändradt till Kierna. 
Härefter bar Hadorph gjort en numera till åtskillig del utplånad 

anteckning om Wänges läge. 



Supplement 3. 

Blad sammanhörande med Forsius visbok. 

1. 

1. Jämmer är, iag ängslasz hår: 
ulhi thenna werlden longe, 
tyrannj, Jag faller uthj, 
lefwa måste som een fonghe, 
hwilket iag: J denna dagh; 
Lijderi änn, Ja lijder än i månge. 

92. ACh mijn Gudh, gifwe modh och liud 2  
vnne mig den lista frögden 
Ja Cymbaal, Luuter och Regaal 
vnner mig den usla frögden • 
mig till tröst, i mitt vnga bröst 
klinger up, Ja klinger up i högden. 

Iliertansz vän, mig ö roosz bekenn, 
nogha weestu hwem iag meenar, 
ödhmiuk mild, ja civil subtil, 
öfwa mig i kierleek reena 
iag ty 4113  tig, Lillian ypperligh 
Lenda will, Ja lenda will allena 

Ändradt från Lyder, synes det. 
2  Hdskr. hud och modh. 
2 Kustod ty till (utan lag). 

[1] 

[1 b] 
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När tijn Muncl, rinner helsos brundh 
alla dagar tijdh och stunder 
vn mig from, skön Rosenblom, 
tig kysza Ö Rosen mundh 
Om iag kan, wijnna thet försan 
blifwa mijn, Ja bliff mijn lemmar sund 

Steen Magnet, som hwar man weet, 
drager åth sig Jernet kalla, 
sammalund tijna ögon rund 
röra Courtizaner alla 
ty tu är, Ö Jungfru kiär'.  
degelig, Ja degelig af alla. 

Cindel fijn, bara ögon dijn 
the som ett paar dufwor höiasz, 
att iag them finge j mijn säng 
låthe• Gudh ey lenge dröijasz 
om iag fåår, wäll j tusend åhr [2] 
wille iag, Ja wille2  iag mig åthilöya. 

Högt tijtt håår, utj krantsen stäår, 
raritet bland Jungfru staater, 
sväll inskänckt, zirath och länekt 
tijna tänder med Parater, 
när befalsz, Swäfwer om tijn halsz, 
Swinger om, Ja swinger om Agaler. 

Ja holt hijt, Albaster hwijt, 
holt emot the hwijta tänder 
Eelfhen been, ära ej så reen,. 
som hennesz Sniöhwijta händer, 
proportion, har hon som gulkron 
Lemmar och, Ja lemmar och, ö tender. 

' Synes vara ändradi 
2  e öfver raden; eller Yvill'? 
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När iag tig, föresteller mig 
tijna dögdt för ögon håller 
hiertelig at berömma tig, 
rapa mijner pl a t för fol I o 
Een poa som högt är discret [2 b] 
giöre thet, Ja giöre thet Apollo. 

Tack Amor, iag ey annat troor 
u Ulan tu thet wercket mächtar, 
deth wij twå, medh the blommor små, 
måga wijcia w åra slechter, 
så frampt tu, drager Ö Jungfru 
böyelig, Ja bögelig affecter. 

Sticker söth, uthi titt gem öth 
hoo will osz den frögd förmeena 
d het wij wäll, måge medh god skiäll 
u thi kiärlek osz föreena 
medan tu, damma säll Jungfru 
solwer än, Ja sofwer än allena 

Leek dett war, then uppenbar 
Venerem afmåla tordhe 
om een slijk, uthj konsten gel ijk 
nu såledesz förmäten worden,' 
Instrument, skulle här behent 
falla nidh, Ja falla nid åth Jorden. [3] 

Beer iag tig, wara trogen mig 
må tu ey mijn frögd förundra 
bland Jungfrur, finnesz och mång luur, 
sellan är een from bland hundra, 
J thet fall, skall ett himbla skall, 
damor all, Ja damor alla dundra 1. 

1  Hdskr. drundra. 
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Rätt som böör, mijn human humör, 
wille tu ey plat förachta 
Offta sedh, finnesz een bered 
sijna skyldigheet betrachta 
till befähl både dag och qwäll, 
tydelig Ja tydelig upwachta. 

Nu went om, iag ey mera kan 
modulera tig till handha, 
Gud alwijsz, ville sig till prijsz 
wåra rådh och anslag wenda 
råde wäll Gudh Emanuel [3 b] 
bådhe lijff Ja bådhe lijff och anda 

Handen gijff, far wäll mitt lijff 
kom Jhug lijda kiärlekz glöden 
kiärligheet, ähra, troofastheet: 
lysa lääth i frögd och Nödhen 
dijn troo wen, stadig wäll -igien 
ty iag blijr, Ja blifwer in 1 döden 

2. 

1. 
War wälkommen mijn wän kär 

gladh iag är 
at iag nu tig finner här, :1: 

Dhet haar want mitt begiär, 
fler och när 

boo och blifwa ther tu är, 
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tig at skodha 
tig områdha 
tig at see, 
gunst bethee, 

J lust och wådha. 

2,. 
Rönt haar tu mijn troheet stoor 

I mig boor, 
förr och sedhan iag bortfoor 

Uthi lufften ingen sk, 
går förby 

at tu äst mijn tanckar frij 
Jag nu längtar 
Jaa Nu trängtar 
effter tig' 
Jnnerligh 

af hiertat ~tar. 

 
Trykt är mijt hiertansz bröst 

tu wäll west 
titt liufliga taall och röst, :1: 

Strålar af tijn ögonsz krafft 
merck och acht, 

hafwer här till Jämmer bracht 
Med sim n wijda, 
så uthspridda, 
gifna frögd 
hoosz tig bögd 

Jn till mijn sijdha. 

 
War mit föllie i een kort stund 

I een lundh 
hör på wårt förra förbund :1: 

1  Hdskr. sammanskrifvet efftertig. 

[4] 

[4 b] 
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hwem haar giort tig nu så twärr, 
hiertansz klär, 

at tu mig förwender här, 
skulle tu mig 
så hiertelig 
från mig gå 
och försmå 

som kärast är tig 

 
Som blenckiande strengiar ståår 

titt gola håår, 
glimnier för mig hwart iag går :1: 

tijna lepparsz sötha safft 
hiertansz krafft 

[5] then iag altid kiär haar hafft, 
får iag niuta 
kierlek weeta 
I dögdheet 
och stillheet 

hoosz tig at sittia. 

 
Roosa will iag tijn gångh 

. I mijii sång 
titt liufliga ståt och språng 

på titt täckia Rewerentz 
uthi dantz 

speglar sig mijn ögna glansz 
leer och skrattar 
tå tu tattar 
trippar an 
treder fram 

1 dantzen wijser an. 
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Räck mig hijt dijn hwijta hand 

tag i pant [5 b] 
dlienna ring och thetta band 

skenck mig ingen sorg igen 
hör mijn bön 

een trofast stadigheet till lhön 
Jag nu hickar 
iag nu pickar, 
önskar att 
wara platt 

sorgen bortwijken. 

 
Suck och sorg wijk vnder bord, 

hör mijn ord, 
engslan fly här neer på Jord 

Poicke kalla nu här in, 
bröder mijn, 

hämpta för osz öll och wijn 
kopp och kappa 
lät fult tappa 
af all slag 
till wårt lagh 

lät springa och hoppa. 

[6] 
Spring omkring i staden fort 

som een hiort 
söök osz up en lustig ort, : 

thår blomster blomma skiär, 
alskonsz bär 

inthet feell och mangel är 
thet mijn kiåra 

3 
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kan förtära 
ööll och miödh 
wijnet rödh 

af glaset . skiära. 

10. 
Bär på bordet för wår dam 

enn Marspan 
bär confect hijt till ,osz fram :1: 

Candi d[r]urwor 1. af . all slagh 
i wårt lagh 

bär för osz på denne dagh, 
thenne dagen 
är ahntagen 
till lust täncht 
af osz skiäncht 

thetta behagar. 

[6 b] 11. 
Kalla hijt een discantist 

een baasist 
lät osz höra een fiolist 

Klinga högt skön luteklång 
rnedh wår sång 

öfwer denne Natten long 
lätt trumpeter 
och Corneter 
gifwa skall 
att i dall 

Echo han skrattar. 

12. 
Siungom Eija Eija Så 

bör tillgå 
I dagar tiugu twå 

Hdskr. Canti dufwor. 
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klinga rundt om tu gambel sång 
gif högt klång 

öfwer denna tijden lång 
Lyses Längtan 
medh all trängtan 
der ifrån 
medh stoor mon 

kom all sorgfull hierta. 

 
Ey må du högt vndra på 

at iag så [7] 
hiertansz glader wara må :1: 

Tänck å hwad then giöra må, 
som kranck lågh, 

sijn hetsa kan nu igien Må, 
han ey springer 
han sig kringer 
skulle tå 
när han må 

thet åstad' bringa. 

 
Altså frögdar iag och mig 

ofwer tig 
utaff hiertat innerlig :1: 

at then dagen solen klar, 
skijner baar, 

then iag effter längtat haar 
iag waar öder 
iag war dödher 
wijste ey 
hwart iag foor, 

up eller Nedher. 

Hdskr. astad. 



570 1500- OCH 1600-TALENS VISBÖCKER. 36 

[7 b] 15. 
Men see titt omgenge frijt 

gjorde qwijt 
dhet förra' jag hafwer lijdet 

kiärlekz pijlarsz bitterheet 
iag för ledh 

ångest och wederwerdigheet, 
är förswunnen, 
igien kommen, 
frögd och lust 
i mitt bröst 

är igien funnen. 

16. 
Solen hastar ned med sit lopp, 

kom här upp 
Söckiom hwijla till wår krop 

kom, kom nu mitt hierta kom, 
kom nu kom, 

kom mijn hiertansz docka kom 
kom mijn ähra, 
kom mijn kiära 
tu som mig 
iag som tig 

I dödhen ährar 

Finis. 
i Hdskr. forra. 
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3. 

Daphnis gick för några dagar 
på een Eeng lustig och grön :1: 

Häfftig tog sig till at klaga 
wed sig siälf medh sorgfull thon, 

sang medh högt bedröfwat stemma, 
om then bittra kiärlekz flamma 

ty är mig af hiertat wee 
aldrasköneste Galathe. 

Om iag mig kan rett besinna 
är then lunden som iag seer, :1: 

ther sig plägar låta finna 
Galatea mijn wen klär, 

ther som mitt hierta och sinne 
twinga thenna herdarinna 

ty är mig af hiertat wee, etc. 

Kunde iag i lufften sväfwa 
som then snella fogel saart :1: 

Ach huru skulle iag sträfwa, 
till tig komma med een fart 

och hoosz tig få altidh blifwa 
'ther medh iag all sorg kan drifwa 

men nu är mig af hiertat we[e etc.]1  

Kunde iag för Solensz strålar 
stå ved klara meddagz tidh 

skulle iag af all förmåga 
skoda tijna kinder blidh 

1  Nedre högra hörnet af detta blad i hdskr. bortnött. 

 

 

 

 

8 

[8 b] 
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tusendh strålar will iag skjuta 
at iag tig kunde få Niuta 

men nu är mig af hiertat wee etc. 

Kan iag doch eV: till tig komma 
och blifwa tig altid när:I: 

Så beer lag med mycken fromma 
tagh mijn suckan hiertansz kiär 

till thesz lyckan sig omwender 
at iag till tig' kunde lända 

och tig medh lust och frögd see2  
aldrasköneste Galathe. 

Therföre i wädher alla 
förer nu mijn suckan an 

tijt iag ehr m4nde 3  befalla 
I mijn Galate ce fampn 

siälf kan iag ey meera siunga 
ty nu staplar rätt mjn tunga 

[9] Och giör 4  mig i hiertat wee 
aldra sköneste Galate. 

Ö 1 foglar små som wenda 
ehr wingar i lufften blåå 

seger iag månde tillsenda 
mijn klagan och stoor åtråå 

och haar budhit Eedra \vingar 
then till Galatea bringa 

ther iag tig medh frögden seer 
aldrasköneste Galate. 

1  öfver raden. 
2  Hdskr. seer. 
3  Hdskr. mande. 
4  Kustod ty giör. 
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[8] Galatea tu mijn kära 
tag nu wedh the foglar små, 

som iag tig till tjänst förährar 
till thesz iag siälf komma mål 

tag nu wedh hwadh the tig bådha 
fast iag ey fåår siiilfwer skåda 

till thesz iag tig igien seer 
aldrasköneste Galate. 

Finis. 

4. 

A Deo principium fiat nostrum. [9 b] 

All wår werck bör i Gudz Nanzpn 
osz begynna, 

Enndan och till samma hampn, 
bör osz tilskynda 2, 

Ty alt gott utaf Gudhz hand 
mon osz hända, 

Till Hansz ähra böör all land 
thet altidh wenda. 

Af wåra fienders wercken, 
wålsignar thee första 

lyckelig giör the meddlesta, 
så och thee sidsta, 

werdigasz af syndh och fall, 
frija thenna hoopen all, 

huusz och heem af nådhe, 
frälsa af all wådhe. 

Senare tillagdt, synes det. 
synes vara senare tillskrifvet. 
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5. 

Munera sacrj fiatus 1: [10] 
Then Helge andesz nådhe 
öfwer osz lätt falla, 
Ja och een rätt kärleek 
förrän osz alla, 
biudh osz tijn a Englar kiär 
att thee slå sitt läger häär 
och för Sathansz snaror 
osz wäll bewarar. 

Amen. 

Mens confisa Deo Nunquarn 
confusa recedit, 

Sed fruitur voto, nec mala 
fata ti met 2. 

1  Osäkert. 
2  Å blad [101)] följer en bön. 
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