H. 212 fr. början

ARCHIVES DES TRADITIONS POPULAIRES SUEDOISES
1935 (Livit. 212)

SVENSKA

LANDSMÅL
OCK

SVENSKT FOLKLIV
TIDSKRIFT UTGIVEN GENOM
J. A. LUNDELL

1935

It 1

& E. FOLKMINNEN
Porträtt ock s. 1-4, 597-729.

STOCKHOLM
P. A. NORSTEDT & SÖNER

Boklådspris för årgången kr. 6,50,
för detta häfte särskilt kr. 4,00.

_4,

•

-

•

•

sor
:5‘‹

Y«

Mamma i_ Hårstorp

BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV IX,1

FOLKMINNEN
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312259

Nu avslutade samling av uppteckningar om folklivet i
Kläckebärga ock Dörby (N. Möre här. i Kalmar län) härstammar huvudsakligen från 1880-talet, men har även senare
fortsatts. När syster Hilda (d. på Teneriffa 1893) ock jag
började, hade vi lärt oss det nyss uppbyggda »landsmålsalfabetet» i dess allmänna drag. Efterhand skärptes emellertid
örat dels för språkljudens finare skiftningar, dels för deras
invärkan på varandra i ordskarven ock deras beroende av
tonvikten. De senare tryckta täxterna äro därför i vissa avseenden noggrannare än de första — olikheter som dock ej
torde minska täxternas värde i fråga om trohet mot målet.
Detta är i de båda socknar, där vår mor framlevat hela sitt
liv, alldeles lika. Det språk, som vi under hela vår uppväxt hört
omkring oss ock själva dagligen talat, är de båda socknarnas
mål, socknarna ha för övrigt tillsammans sedan gammalt
utgjort ett pastorat. Man får gå till grannsocknarna, å ena
sidan Förlösa, å andra sidan Ljungby för att höra några
mycket små olikheter (pappa var ifrån Mossebo i Förlösa,
och vi hade släktingar i Vedby ock Kvilla, andra släktingar
ha vi i ölvingstorp av Ljungby socken, ock därifrån hade vi
tre systrar som »pigor»).
Under tryckningens lopp ändrades riksspråkets stavsätt
genom 1906 års bekanta kungörelse. Redan från början tilllämpades vid överflyttningen till riksspråk vissa reformer —
bl. a. t ock tt i st. f. dt samt vilken, jälpa o. s. v. utan h;
fr. o. m. s. 425. äro f ock fy som tecken för v-ljud utbytta mot v.
Under tryckningen, som pågått ända sedan 1887, ha åtskilliga anteckningar gjorts, efter det att de avdelningar, som
de skulle höra till, redan voro tryckta. Dessa anteckningar
komma att publiceras under titeln »Efterskörd» tillsammans
med ett utförligt register till alltsammans. Troligen kommer
senare en levnadsteckning med titeln 'Moster» på folkmål, som
syster Hilda skrivit, att i tryck utgivas, sedan nästan alla
de personer, som där äro med ock som kunde »tycka på» att
komma i tryck, äro borta.
Det första stycket om »Namnskick» är skrivet av bror
Johan.
E.
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IX. 1

ORDSPRÅK:

g =ng,

1t='-r,

barn—dag.

597

= soh; fp, 1, z o. s. v. stavelsebildande; i o. s. v. kons.

bröd(lös)

nop de ghantAko, se vel.4 ha-at busat me.
Om den som inte är nöjd, fast han har det bra.

bwtta btkolos.-tt
bygga

720

d...ce fiev stzt bkign sa.m has.4 t hus.
När en bygger utan nödiga medel ock sedan måste gå ifrån alltihop.

tot skata boga bas, foa2,,n..4...fa s kalvan.
da gay dalg o Niga hus eetah...ala mans ha.
bäck

moga bceka sma
bädda

stnsAns,beda, (so) fan lega.
En får skörda sina gärningars lön.

bära-sig-åt.

bwi2 da mei t , so spavs»..dra mest.

725

1) Spörjes. Man kan erinra sig allmogens fruktan för att »komma

i tidningen».

bäst

da bete (v1) gut nol_c.
böja.

bot, van, mcenl...on ce ghon,
so blen—om.,ba fajah„o
1) Var. mcenan. Om barns uppfostran.
börja

bana ,nce.,g..knapanal o sluta mce.-n selvvsked.
Om snatteri.

dag

1. da

h11.

mapn dg.

a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sova, a = ä.
312259 Sv. landsm. IX. 1.
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b, cr, g

IX. 1

IL 8z E. FOLKMINNEN.

598

tonlösa; tv =in, ah9 = tj ;

i, å, i 0. s. v.

svagt muljerade ;

draga
730 de betak-o dta kgs.Av...fkysa.
dräng

latv dkcee bcey sa fak spkee, an..cig-geo tvei gael).
min dkcebaclakse..n dkee, o bcega va clt lata.
dygd

deldam.po kkeanti,mn, at..tt legak-o ett).
Till en människa, som ligger ock äter. Kon ligger ock »dröpjer».

död

dn...enas..,cte a diz....ankas..,bko.
efter(-åt)
735 dcen si e cetv, se..an mce —

sona da.

cetaked tak-iga haka.
cetakeit e se daks.
falla

d-.ce lcet o fal-o-yita gut heta.
Om den som ansträngt sig förgäves.

fan

no fejiv...fo..pt Ni), se tak-an hela ncevan.
En skall akta sig för början.

fattig(dom)
740 cl...ce.,nta vt o va be fatt o kales.

no clip..fatta bier kik, se blek...aiv...fa'n lgk.
fahdoni o hosta cl...centa gut o
fela

ch visa fela a is.
finger

hcakarv-fiev,..g...5e9 scp...1. se bloa dce.
Vilken skada som hälst gör ont.

t =i, a = e, ce =ä,

a mellan a ock ä, 0 ock 0 =--- Ö, v = er ock r,

IX. 1

ORDSPRÅK :

g =ng, a =r, = sch; n2, i,

draga—förskjuta.
0. S.

v. stavelsebildande;

599
o. s. v. kons.

finnas

da fens vi flev bkokita hana-am-puesteis.

745

Det finnes flera som äro lika den eller den, eller som man kan tro
om det eller det.

flott

alt flotska

skomakvn.

Alla fördelar skall inte en ha.

fogel

d-ce-n dali fal, si fttai set egna bob".
bcetan—elv-folel han-ti ttg-i skolen.
folk

sakta folk fati-alki ila.
Saktmodiga ock förståndiga människor råka aldrig illa ut.

nyt folk o nyla sedv.
folk fat, o sen alt cetv-som dce te.

750

fullt

d-ce-nta fult, fa22-n da henah-ovv.
få (fånget)

va fa-tv-fosla fok-inta? los o laga nalla da faan.
ohcet fagat ce het fogeigat.
Var. lcet fagat ce lcv fogeigat.
följa

lasa folo mo sin.

755

D. v. s. barnen likna föräldrarna.

föra

om di vela fon—an so ta hOM o hem iicbn, so-ce 4-sama so o
sama
Äv. so i sama
förskjuta

d-ena go6a foy_ttv-nt-ta anta.
a i tal, a i tall, u i hus,

i hund, o i bo, e i sova,

= å.

600

H.

di

IX. 1

E. FOLKMINNEN.

b, d, g tonlösa; 2V =-- m, » =-- tj ;

a,

o.

s. v.

svagt muljerade;

föralug

d - ce het. o va fon,s1j. cetat.
galen

dcen saz c gak, so han-an mana haha shop).
Säges till den, som är glad ock rolig; även på ironi till den som
bär sig dumt åt.

gammal
760 clz, gaml-ce teist.

o da
ka ( le) scetv da fncemst.
d-ce isrp-fo ganza/ ta' bl} skahmt.
1) Var. ta-o lc§na. — Ingen är för gammal till att komma i olycka.
De gamla ha måst förstånd. Även tillägges av de gamla:

gapa

ska-nta gap -om me - 9,n-o-kan svcelja.
ge

dcen sazj sol-an tegv, han ska-a sthyk sel-an legv.
1) Var. te
dcen sit-je9 sa a lekan, so fa-an lekan tok.
765 la yel2 hcelv hvw,..4m -b2t-bno, an la sbas me-an.
d-ce bcetan-o e hae.4,,,,-bttl-p ty-slosa mc-an.
Var. 1) ly-ben, 2 ) bas (bitas)
get

da jetan ce buy, da gnavah-on.
Dålighet håller i ock ökas.

sig
no da ska lefta sa, da-a ch• ju bceekatceka fohmana.

gifta

Då ha de svårt att se, hur det värkligen är.

te" ce swman-an no-an ska lefta sa, o tgan ce lakan-an sen
-an ce do.
= i, a ---- e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v ----- er ock r,

ORDSPRÅK: fÖrSillg - guld.

IX. 1

601

=r, j= sch; 9p, 1, 92, 0. 8. v. stavelsebildande; 2, o. s. v. kons.

g

ghana db fo lefta sa — db fez so db Itcyal me, no das 770
hmv fham.
1) de lede, fule

gnista

uton littz„,,gnzsta kam..bln stohel.
god

ala go6a tzg ce tht.
d...e gut alt va gu jeps , so nce2 som ona mo2v.
mo.2v = kvinnor (smör»).
grann

vav,dasghan o heldasptb.
Den som jämt går grann, har ingenting över, när det borde vara fint

granne

den stn...a9 dalba ghana, fa...an lo hosa sa jcelv.

775

Till den som skryter mycket.

gryta

snus ghytvl haholgso ovn.
Var. 1) khukv — Småbarn kunna också lyssna efter.
gråta

dceg..ghatah..alhb gul, som alhbg4a

t.

Behöver ej gråta över förluster.

gräs
meg...ghesat veksv, se do ko6an.
gräva

den ss ghevv..g..gh,op

kag,,jelm,fala

guld

gul el anat ceh,..an mul — mtz taka veLla da go6a selvvt.
Var. veLla selvv
gul cel anat (Elt",an mul — me-ghona skola d.,ce betv.
a i . tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sova, a = å.

780

602

H. di E. FOLKMINNEN.

ct, g tonlösa; Iv = m, f = ti;
d

cl,

IX. 1

0. s. v. svagt muljerade;

nt„alt- ul som girona.
Var. ant...alt ce gul o. s. v.

gå

ck som gern,- rbaan, so gak - an r salvan.
gång

eg-gag e

— m ce da flev, so blev. dce,-rv-vana.

785 de-ska nog-gag va drp-favsta.

(pg.,gets
gås
da gasalaban-a vat,-te-cetah-iga
Varken kor eller hästar äta gräset, där gäss ha gått, om det är
aldrig så långt ock fint. Kan tillämpas även på andra förhållanden, när en ej tycker om att någon annan kommit före.

gåva

vatojceggavv, (so) vatta vcenskapan' lcegst.
1 ) Var. vent,
gärdesgård

da jaskvn ce lajast, vel ala gyv get.
gömma
790 clf-som iønjs r sno, koman,-op r to.

dn som isomv no guf,
han.
dce- ri-romatb-ova)
nat,-ta tav bo kan o kat.
Var. dti som lomat. . . .
jomt ce-nta Ond.
göra

va—ska-m-fatr lon,-ant-n et-o lcega sa?
795 dn so iii-lov gagnat, ska oks° bceact namat.

de-riskti—igntrg, om ko6an M'IolLahr so mg, no-on enda slohut-at.
När någon förtjänar bra, men ej kan spara.
= i, d =

e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er ock r,

ORDSPRÅK: guld—hoppa.

IX. 1
g =ng, n, =r,

603

sch; 99.2, 1, 9.2 0. S. v. stavelsebildande; o. s. v. kons.

d-ce-nta gut o ei.ala tpctx,s.
dn ila vslit...,an tia fav.
litni...kaa moira, mcen1 .4 ston, vamv se-om.
1) Var. mcenan = medan, under det att, på samma tid som.
litft-jov, mo, mtt...92 stop, vcenv sa.
joI2da janav hak-iga vcenlgv.
dcen sm, anta hak-o ja, ska-n ta sa.

800

Då man skaffar sig onödigt besvär som t. ex. syr fel, så att man får
sprätta upp, eller tappar en ask tändstickor, som man får plocka upp.

d-ce lceLjov,t o fet sce-g-glek.
D. v. s. få en fläck på sig.

ha
da haa-va sma kvesak-o kla.
klå = klia. Var ock en har sina svårigheter.

hak-am-baa 4.som klzga, se fet an ncn dom som s_pktgv.

805

hand

moga hcenv 0123 lcet akbet-, o moga mana-at toat fat.
lcet ahbeta — gu vcelsign-at; moga jev okmana hcenv
at tomt fat — fån andm-at!
hata

ala hata cl-dcen sn.t in, hut vet.
dcen sT hata klo, -arv-fetaka fce po flo.
eller: fa alka ko. flo = golvet bakom korna.
ju mep, ch hata at-, u bcetv thds an.
Var. cetv ma — thlf§-gt.
hinna

hinak-an han, se hmv-Iv-val kompan mce.
hoppa

dta sofn-jana mce vel hopa, -an w-nty-svak-o laka.
a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, 0 i sova, a -= å.

810

604

IX. 1

II. di E. FOLIO/INNEN.

b, d, g tonlösa; tv =

tj; t ,

d, ii 0. 8. v. svagt muljerade;

hund (-huvud)

dcen han,,e ska noa t.2...skoks, ambztvnta moga ju12.
Var. moga doa haha.
moga hun-ce
815 snika hana iqa bcest.
cLce at en, soiv..fo bceha hanahavat.
D. v. s. får skulden.
hus

bo2da hus o sy& klcedv d baka') sa al».
dce hus, sie ska bogas cetah ala mans ha, da komp 4...alibi
tak pa.
hus cetv fr.
hut
820 den SYO ige hut vet, so kae.,cga vehn
huvud

stopt knop...0 lita vet.
moga hizv.o moga sena.
hålla sig

lit.-ag...kan hala sa vcel mce —
da syns.

scetah-at,...ta

härre

sadan haha, sadan dhceg.
825 sthcega haha hegh,intplcega.
Säges t. ex. om stark köld.

ala vel va haha, mcen igrp-vel bceha pose.
Ingen vill uträtta något.

vah...o en cc hah—ovv sin stakaha.
häst

cLce so akt o
= I, a =

e,

ag..ganjal hcest ta gagaha.

cc = ä, a mellan a ock ä,

0 ock 0 =ö, v = er ock r,

1X. 1

ORDSPRÅK:

hund—katt.

605

g = ng, u = r, j= och; lp, 1, rot o. s. v. stavelsebildande; 2 o. s. v. kons.
högmod, -färd

hemo gap fa fat.
al hokfcepd tah-an fete?, cena.

830

höna

4t-blin hona heta-okset kopn.
det hgnan s2ana vel vanp-uta, hon ce-nta go o vakta.
'Även i överförda betydelser.

ncvszns hona fa ank-kopn-la kncep.
höra

cl-ce se synt o karta los hosta, o s tasv kiv thce, fe dz, falp
se ofta ner.
835
d-ce se svavt o holm los hosta, fa ch hav se dalzt-bho,5t.
Då någon, som man anser för en stackare, är stor i orden.

jul
men eg-gag om myt.
jälpa

noz-bha ka uelp sa fcelv — o-n dl c ijeelp vcep.
järn

non-av mora jan ek, se clp-alh net som biens.
kaka

zy, dg-gags kaka bleh-alto balst.
ht/ja sgkv maka.
kalv

dels-kalvan4ta ko6an a bz3vt, -ten
karl

g-ka stav ve sina orb- — o-n »alg ve sina posa.
katt

va-ng-lent du, fe kat
map, fe dcen ska v}1 feta po ota da
ma pantas.
Var. d-ce-nta vcept o va lesn . . . 1) kcap-vz,
a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sova, a = ä.

840

606

ct, g

u. dl E. FOLKMINNEN.
tonlösa;

= ra, J = tj; t ,

d,

IX. 1

0. 5. v. svagt muljerade;

d- ce ..nt.o va 1691p -fa katn a map), se lcega hempaw-vcc,,v
Pm
845 galna Ute fa hevat 5,o ne-ch bla gqla1, se 02 2 d2 hem3.
Var. 1) hevana
Spint? 3) tn
no katn ce bana, dansa ketena po boet.
gamla kcal) lepi..1 akse
1 ) la p,
De gamla kunna även leka.
klia

a sace da, e sa b1212 dce:
fat klva da, e sn sv?,in dce.
Då man har gjort något, som synts lockande, ock »surt) kommer
efter.

kliva
dy som hokt vel klwa, falah-efta nee.
Varning för högmod.

ko
850 dceg...kubta ka6aw-fek ga hc222n.

kaha kov hata ho9n.
Den som ansåg sig självskriven, gick ändå miste om en fördel.

ty-kc) ha92, kan ig-lco mesta.
den dah ko, sin tyda skempa ma fal2sta kalvan.
Som inte tål någon motgång.

kock

d-ce-nt-ala go6a kaka, som hal2 laga kniva.
855 lu fig kaka, p.k. scene sopa.
koka

sem-nu-kQke, fa-n. ceta.
uto kokta ceg blek-a bsyk_liga.
T. ex. den som använt sitt kapital, får ingen ränta.

kokte mat-crceg-ga9 snut at.
= i, d = e, Ce = ä,

a

mellan a ock ä, 0 ock 6t= ö, v = er ock r,

IX. 1

ORDSPRÅK: katt—krypa.
=

607

r, 5.= soh; lp, 1, tt 0. 5. v. stavelsebildande; 2, 0.5. V. kons.

komma

som inta komah-x ti, gap sin maltx
chji som sist komah-op, fa fata maonsanan.
hmv da, komp
— komp sno, genv dcen
cht som cetro komah,-an cetv fg9.
Den som börjar sent, kommer alltjämt efter.

de bcetah-o koma cetah,-asan?s aiv-fah,a fov, hasanps.
d-ce bcetah-o koma asans-koma hasanps.
som hmv sist x posany-, fa la fant ut.

865

Det skall vara ordning.

som hmv fat te kvanan, so fa-cov-fap,st
konst

konstan ce-nt-tus o bceha.
konstvna ce mosa, inceg-knopan ce 1102.
korp

dti ena kahpan liogah-int-ut ojat po di ana.
korv

stakitv kahv ce-nta go6-o boja.

870

Om vad som hälst, som är kort ock tjockt.

kosta

d-ce-utl-/Ont o kuta khud po dga hcp.va.
kruka

his lega khukag-gai2 ta bhun, so gah-on sanv
krusa

ce -nta vcept e khusa fe jit, fe dce -kan -i v fei hem - x stuvan.
Inte »krusa» för dåligt folk.

krut

ost kh,ud fogeis-intg-so het.
krypa

iv-fa khypa, tma hinah-o loka sa o ga.
a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sova, a = ä.

875

608

IX. 1

n. & E. FOLKMINNEN.

ct, g. tonlösa; v = m,

= tj;

a,

o. s. v. svagt muljerade;

kräka

flyanm baka, fa not, mcen..n seans fatnta.
kvast

nypa kvasta sopa bet — mon clt gamla honsa sphygvna.
nya kvasta sopa (at) vol, mcen ch gamla 421194.,k sphygvna.
kälke

d-ce botati—o tgn polka ha, an en som tnta gap volm,.
känna
880 tt j§cekn) 5c4v bcest, va skon.-klcemv.

ala Menasapan, mn apan fycenan—tgan.
f§cenan—alhti snt ncesta lcegv..tt ceta icenvna.
Var. 1) ai — Känner hänne ej invärtes, hännes karakter.
kärring

joctLgah—o svin djce„ntago6o tcemia.
köpa

1,,s0pah—al» okse utamben.
Även det som är bra, har sina brister.

lafsa
885 dce bost o lafsa vakvt utme...tyskvn.
Det är bättre att hålla sig vackert vid sidan av vägen än att fara
fram på stort vis.

lekstuga

sica„nta va dum i lekstuva, fo da fa„n4t.-tansa.
leva

so logs.n.,ah—olevat,,,ath,an ofavt.
En vet inte fortare, än tiden går.

lida

bcetano toa ohcet4,..t,oha onde&
Orättvisa är lättare att bära än den oundvikliga vedergällningen för
onda gärningar.

k = i,

a = e, ce = ä, a

mellan

a

ock ä, 0 ock 0 = ö,

v = er

ock r,

IX. 1

kråka—mat.

ORDSPRÅK:

g=ng, it=r, 5=sch; m, 1,

609

o. s. v. stavelsebildande; 2, o. s. v. kons.

litet

map-vcelment.
d-ce lltd mc_tlt, -ct-ce snapt balst.
Det är ej lönt att jämra sig för det eller det obetydliga.

890

locka

dcen e-nk-svart-ca lalsa, s4ana me v1 hopa.
loppor

lopait-o los e botts thost,
o bek o bsceit-ce basmans (etta.
lort

loa2t cc go fo dcen som tceks-an.
täckas = tycka om, fördra.
lov(a)

lovan cc go, men hak cc bett).
lova Aunt, o hala tunt.

895

lyda

dta, som nita vel lya fatt-o

MQ12,

so fet-an lya thuman.

låna

n lana, stav ven o betan stat oven.
lära

dn int-a 16.024 cc atom tel.
cl-cc agary-fo gamal
läsa

lces-o inta fostei e san ploj-o tnt,s,-sa.
mat

fttcemad mat smaka-alt best.
no matnu -gah,.4 gitun, (so) ble9 semjan tun.
mak o valtmn cc halva fgan.
a i tal, a i tall, tt i hus, ib i hund, o i bo, e i sova, a =

il. di E. FOLKMINNEN.

610

b, et, g, tonlösa; w = m, j,s = tj; i, ä,

IX. I

o. s. v. svagt muljerade;

mjölnare

svatv mø

ow..v1t sme de hov,mta gu te.

Ingen av dem sköter då sitt yrke ordentligt.

905 moln
cl...ce-nt-ala moln so iiz-ep «ven.
mor

mov bakv..nta va da.
ms fes lukta gut.
morgon

mactstunan,,a gul mun.
mun

no mun ce glafs, so„.e henvna tafs.
Den som äter sakta, arbetar sakta.

910 dcen snot han ston mun, ska ha.,n styv 40g.
Den som skrävlar, kommer illa ut.

mus
no musan ce met, sce fitiolaLbest.
mycket

mo vet men, ha.
mynt

de mynt a skit te, de fa41.,la get fev.
Som en är skapad, så är en.

måttlig

~akt e bcest.
915 moth pols,..e bcest.
mörker

matiksn§,,janagah...ce daksns eitloja.
naken

cl-ce befah..o va naht-n tnta ha no po.-sa.
Man kan så gärna vara utan. som hava något mycket dåligt.

=i, a = e, cc = ä, a mellan a ock ii, 0 ock et = ö, v =er ock r,

ORDSPRÅK :

g =ng, h =r, 5= sch; fp, 1,

mjölnare—piska.

611

o. s. v. stavelsebildande; 1 o. s. v. kons.

natt
laga ncetv le1.2 m.ctigba hons.
Höns äta ej i mörker.

något
bcetv not-n, inta.
näsvis
bcetv ncesvis-n nceslos.

920

nöd(fall)
no noan ev som stavst, so-e jceLpan som nemst.
ngfal bagcign-an heben.
olycka
()lokan e igtv-fho2d — gu myt cln som mestv-na.
Skämt, då något går på tok.

ont
ont ska mo-ont foditivas.
dn som inte no ont i, so-ce dta no gut i-an ha4v.
inta-ont, som inta hap, not-gut mce-sa.

925

ord
stolta Oh...0 fet ficesk fastn-int..4 halsa.
Om dem som skryta mycket.

oxe
dceg-gamlo-olon ska lceita d-uo dna.
De unga skola rätta sig efter de gamle.

passa
da pasa-nta so6an selimbelta.
Var.

So — Don efter person!

piska
d-te aro lott so-o piska biopna rna

AU.

Den en inte tror sig rå på, skall en inte bry sig om.

a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sova, a = å.

930

612
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ct, g tonlösa; tv =in, if = tj;

IX. 1

å, i 0. 8. v. svagt muljerade;

plocka

citt som plaka sa myska, so hah.an.
Som man ställer sig, så har man det — ironiskt.

präst
ala blep...nta phcestv, som gah.4 skola.
phcestn o ha d fojydna foan ma maj.
phcestascelsan ce butnlos.
Om snåla präster.

pung

935 ba...m...baa pue, p•Tea dce
Ironiskt.

rinna
cl...ce..nta bada, cly-sem henah—u nwsan o man.
Det är inte borta, det som går till släkten.

ryka
dce hykah-ah}, utan cl„ce non el.
råd
hah- an...nt4at ha, so skaLlom- at.
rägna
no da hona

ck-fatt...we-fe.

En har ingen glädje av överflöd, om en ej kommer åt det.

rök
940 tem hok utan el.
röra
;/.4 mett-an

vah lakt...an.

En skall inte syssla med dålighet.

sax
som salssan cv, so klepv skhcedvn.
Värktyget sätter sin prägel på arbetet.

------ 1, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er ock r,

IX. 1

ORDSPRÅK:

plocka—skit(en).
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g = ng, h =r, 5= sch; fp, /, i o. s. v. stavelsebildande; 1 o. s. v. kons.

se (upp)

sih-int„s-sin ncesta lcegv-n ta tonvna.
dcen siri ink-shop mce opna, so fa-an si-ep ince pugn.
Var. fa si-op . . .
sikta

d-ce fo. sent o sekta, no setivna ce
sikta = skilja mjölet från kliet (sådorna).

945

sjunga

cl-ce-nta vcei2t o foga, fan-n-n, hm hem.
Var. n ska-nta pga, fai2-n-n htv hem.
själv
J.M.11 j&h•-•0

pelv ha.
5celi3joy,t ce vceljo2t.
5celv ce (ag-) gQ dhceg.
ce-sa fcelv ncehmast.
sce fcelv pcenv-n anha.
Var. 1 po

950

skada

uto skaam-bleh-aiv-vis, mn inta hik.
skicka

5eka bgi2n ta bys o ga jcelv cetv.
Var. nop-g-jalsa inti2n ta bys, fo-g-fcelv ga-cetv. När något
blir dåligt uträttat.

skillnad

d-ce jelna po folk o fT.
skit(en)

ht o flit (e boioAcesta.

955

Om gödseln på åkern.

d-ce

ja ta hcest, sin inta ha me sek.

a i tal, a i tall, u i hus,
312259 Sv. landsm. IX. 1.

i hund, o i bo, e i sova, a =å.
39
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b, tt, g tonlösa; 122 = m, J = tj ;

d,

1X. 1

o. s. v. svagt muljerade;

g..jetet haii....)ov,..m...fetv man.
Den som arbetar ock således ej kan hålla sig snygg ock fin, blir
förmögen.

skjorta

cLce kusht o ig4o9ta ha, nen,...n ce vctw.ven thasa.
Svårt att sänka sina anspråk.

sko(makare, -skav)

ala sko .,6112s int...em en last.
alh ga batI fota.
960 skomakvns hustio smk,s mah
Var. fa ofta . . .
skoskav o asagnav o pahgajpcpt o ahmbelasa22 da vaka, se lcega
vadtz stan.
skratta

skhata best, som skhata stst.
skriva

dce...snt ce skhevaLtce...ce ,komt, mrot dceem tctlas,.da glems.
skryta

skhytta, fap,n du hiv hem -- fa da...kan skhce_pag...go sonv.
Var. skhytta du, fa do kan slchceloan snapt.,go sonv.
skuld

965 cLee,,nt.,ens skal, at tva thcetv.
skvaller

byk o skval.v .de saks.
byk = smutsiga kläder.
skåda

zi,...sica...nta skeda haij cetv havt.
ska,..nt.y.-ske,,g..glin hest matt.
skämma
to m0 e fo lita jceah—altig.
= i, a = e,

ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 -= ö, v =-- er ock r,

IX. 1

ORDSPRÅK:

g=ng, it= r, j= soh; fia,

skiten— so.

615

/2; o. s. v. stavelsebildande; o. s. v. kons.

skära

svapt o jceha bnea hem..,uto anhas 5in.

970

Skaffa sig fördelar på andras bekostnad.

slev

va._skala sleva9v...va om int,4 ghytan?
slut

no slut ce gut., ce c4tig gut.
smulor

smq smulah„.T oks° bo.
smörja

sma9a gon-dt — om dw.-nt.-ce ant-n,,po gamla hceda.
al smanjag-komah,,,int- lcedvt, fo dce mesta tap skomakvn.

' 975

Om varjehanda >avbränningar>.

sned

po sne da bcep vi te.
snålhet

snallytams.badhetpl wtsbetan.
Var. 1 geth-ivv
Var, nu gav vet snalhetan ovv vishetan.
al snalhet tah.-pn j'ettt <ena.
Om överdriven sparsamhet (girighet).

snö

dcen snott, si koman..4 aphil, ce so go .91p...fahagosal —
4ta komv.
so
gu scemv so, gu lcegv thyna.
Ju sämre människan är, ju större pretentioner har hon.

val sok-a huta, fo2 gngsana ?Måla.
Var. 1 dce 2 ska
a i tal, a i tall, u i hus, a 1 hund, o i bo, e i sova, a = å.

980
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b, d', g

tonlösa; w = m, f9 =

tj; t, d, f

1X. 1

o. s. v• svagt muljerade;

spara

sned span,o fån tap.
ck nog& spap, de handa tal).
Om den som vill taga med både rätt ock orätt.

hunda = fan.

spilla

da nogat ce, da 'tegat spelas.
spotta
985 non—ala sputa po en sten, so blek—an snapt vt.
springa

ska._.ntq„sphtg,.. osvalat SQ.
Man skall ej tala eller göra något, förr än man väl tänkt över det.
se = köttspad.

spå

fia spa, (o) cetv gq.
När någon säger något tokigt, så kan det gå så.

stata

ei,- cnt ønt o stat, utan c 1...ce best o lufsa valsvt utma
Jagga9n.
Om högfärd.

sten

dcen steth si ofta 'lots, an mosas alu.
stryka
990 ,/,4 men strtykv katn„„,„po hompah„ u mev scetak,..an ep-an.
Var.

1 des

—

Vänlighet lönas dåligt.

stut

uto dy, scemsta stuttt„-ble2 dcem...bcesta oks.
ställa

y, ska stela mun cetv matselsan.
stämma

de betan—o stem,.4 be1c2n,_42, aan.
=1,

=e, ce=ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0. = ö,

=er ock r,

IX. 1

ORDSPR1 K :

spara —tala.
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p =ng, h= r, = sch ; m ,1, n 0. B. v. stavelsebildande; o. s. v. kons.
svala

en svala loh-tgan
svin

ala sven ce svaL2 skurna.

995

synd

4-som ma syn komv, ma sav batg42.3, mn hCetfagat..40.5 mce
ceitam.,b,5tek.
sår

sma sah,-o fat2a fehcblha (dem) slea-n 2,nta 1 fghåkta.
Var. ' alia
taga

dn som tco), fån 2 batn„, fa ho-an a lan.
hah-an tal" fån 2 Nån, se fe22 ...?n oks° ta-an a lan.
Var. 1 fot
2 ska....m okse clha
ny-fa ta sån, dit-n,-keviv.
cls.ce bcetah-o
fetoh-aw-fehåsta sa.
ce bcetah-o ta-n 02,2fil, ag-ga 21-ot set skhev.

1000

Ironi.

e t-ta dån, som ag-kemah-, o ket som de-jes.
dce du a ta 2. ghytop-, fa du-nta po fat,.
Var. dce-n tah. — dce fe2-72 anta fat. Även om för tidigt umgänge.

a gh2sn, neh.-am-bus, cela gah-an tnt-2 pesan.
ta vant, fa du ta-n dg-gag mo.
va vel-n ta o lusan men-n smceln?
Var. vaska-n ta . . -- Där intet finns att ta.

1005

tala

ska-nt-tal-em hep a And mans hus.
non tal-em thuln, s9-ce cl..4 fastan.
tal-ce selvv, mcen to-ce gul.
a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sova, a = å.

1010

IX. 1
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b, et, g tonlösa; 02 = ra, j§ -=- tj;

i, å,

o. s. v. svagt muljerade;

tiga
toa 159
bwtv tv...an ila tala.
tigga(re)

tega bleu-n inta fati
- Skammen faller på den som nekar jälp.

ee.n dl tegaka, sin inta kag...ga en dop, fobi,.
1015 no tegaha koma ta Imelda, so yissAti.
timme

diy,fausta tim

galyan ce vast.

tjuv

no Invana konzah...ili(Jp t...thcpta, fa bott sig-ko2c'en.
tjänst

tebuoi 'must a alti fosmdcl.
trivas

toli man thii5s.
trä

1020 et thce kan.,ta bena, o en »ahg kau...t..thc§ta.
tuva
y.t lik, tuva vceltah...ofta stoha las.
Var. et stovt las

tycka om

vak-o en tokah,..om stiv,,vatn,„vcvlig.
Var. tok» bcest
du..ena tokah," mohan, o d ay.n dothan, so fa di jefta
sa bog,a tv.
tycke

to&at.-ta kavj so snaut fala.pon svinalout som pon leba.
Kärleken kan falla på en ovärdig.

= i, a = e, = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e= ö,

ti = er ock r,

okosmix: tiga--veta.

IX. 1

619

g= ng, h=r, 5= sch; m, 1, tt 0. s. V. stavelsebildande; o. s. v. kons.
tålamod

1025

tolamo ovvvenv skal.
tänka

tceek fa9st o tala sen!
ulv
no-n ce iblan

so fan lo j§ktta mce dom.

Ordet ulv finnes icke eljest i målet.

ung(dom)

ur ska-n leka, o gamla ska-n eka — mei uga s
gamla, dem ska-n hala fe dced .
ugdom o visdom Ms

som

unna

tt ska una anka so gitt som sa 5celv.

1030

vacker

vakv ska vakvt ha — vakak-ce anvs, o s e ja.
anvs = Anders.
vara

vat o int-e, da vel int.2-svina ha.
varg

igary-vary po

so lcega rompan ce lan.

vatten

dce tostyta vakt gen d stai2sta feskana.
veta — vett

da kan team-veta, va havn hav stn,-gag.

1035

Det är ej gott att veta, hur det eller det kan vara.
tv._. vet, van ha9, nitt, tnta va

zgam-vet-bcetv, va skog-klemak-, an dcen som hak-an.
d-ce igan sow-vet, va skog-klcemv, mei2-n dcen som hak-an.
som zga vet hav, so hak-an igat ansvav.
Om dumhet.

a i tal, a i tall, u i hus, it i hund, o i bo, e i sova,

= å.

Ii. & E. FOLKMINNEN.
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b, et,

gr•

tonlösa; w = m, fp = tj;

IX. 1

o. s. v. svagt muljerade;

vilja — vilje
no
da vel sa vol, so boi,2 1,sgvn.
1040
bov = föder, kalvar.
veljan dkan halva lasat.
vin
uto sot vim-blen, suk-cebka.
Det följer sorg på nöje.
vinna(re)

dn ~visa venv.
fansta venvn a sista tavvn.
Den som har framgång i början, kan förlora sedan.

visa
1045 vakka visah-ce-ntplaga.
Ibland tillägges: 0 vaka flelsan—ce...nta moga.

väg
ala va bok-ot atalsvn.
Åt det håll man gärna vill, tyckes alltid vägen bära. Årtåkern är
eftersökt för de späda ärtskidornas skull.

ala voka bon, ta kom.
väl

no d-ovl, so o da.
Ofta överdrivet.

vän

al mans von ce vas mans nah.
1050 hak-an...g-go mog, so ska-n akt-an.
vända sig

vahat-N-vcenv sa, so hap-n
Var. huk- alv

hUvam- bak.

= 1, a = e, c = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0- = ö, v = er ock r,

IX. I.

ORDSPRÅK:

vilja—ära.

621

g =ng, it=r, 5= sch; lp, 1, n o. s. v. stavelsebililmde; o. s. v. kons.
vänta

dcerv-vcent-aNxi fo lcega, sow-vent-cetv 2 no gut.
Var. i venta-nta
2 vcenta po
världen

hcett-x vadn lulla man tvag — mns-fit dcen som jel2 sa.
västanvind

vcestananni o pahgatiteta (de) kova ma stakm o sluta ma vota.
Var. 1 -vcedart- — Slutar med tårar.
växa

da vcelssv v1 los x titasa okso.

1055

Inte alla fattiga äro hälgon.

da vcelssv-nta ba vet o vagga po eg-gag.
Så länge kroppen växer, är förståndet ej så stort.

da voksv val tenait-x valpamun.
Liten blir stor.

yxa

den oksan ce de-nta mo mce, som utta Up no stel sa.
ägg

uto icevla ceg ble?k, jcevla uga.
Var.: satceg — s tuga; oglceg — ogluga
ände

altig hap-n cena — me-kahvan dn, -ap tva.
äpple

cep lat falv-nta lagt xfitan thdtt.
ära

dn ena cekaii-ov dn apa fal.
Den som gjort en någon tjänst, den gör man gärna någon tjänst
tillbaka.

ceita dcen som eitas...bop.
a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sova, a = ä.

1060
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b, et, g tonlös; w = ra, /9= tj;

i, å,

o. s. v. svagt muljerade.

ärlighet

0121diet vaka lwyst.
äta
1065 d.ce t?-cvta dcn hak-o lcesa
dn som int...cetn sa mcet, so slean sa...nta mcet.
Om den som är småaktig ock gärna vill »skava».

ka
äga

ojat vd l

ta ceta sa men ...n mcet.
mcen makan tnta fodral - at.

önska

Onsk..4 dn, en,..ncevan o sput-t dn anka, fa du si,
fa mcest!
övergång
1070 cdtig fa la hg snovvgay.

k

vekan du

SPRÅKET SOM KONST
BILDER, LIKNELSER OCK RIM

Bilder i satser.
no ch ce helci aktsama, so klivv d ovv th4 jaskkoa
cetv.4.-gasafjle13.
finnas: 4 fans inMce gala ntä.,ulciftn.
fluga: fapsta gagly,fluyalv,,fes,le on asks. Då någon skall vara
aktsam:

så »katig» ock göra något, som man spår skall misslyckas eller
redan sett misslyckas.
g: scemv kan,,tv„ftg, o betv kan 4 mesta. T. ex. om någon gifter
sig med en, som det inte är så mycket med.

förstå: 'A,a f9stein, ma,nta pa khcem, j.avnta h4 po vceskv. När 1075
någon gör sig till ock vill vara förnäm. kh,cem = kramvaror, som
»äskedängare» bjuda ut i gårdarna. Eg. är det väskan som rider.

gammal: coLda„,d.,cevI so gamalt, som sn adaih,,ek

rock = barndräkt (kolt).

hak.

ge: g ma dn en..,ncevan o ta ncbt2 mce cb:p anita.
god: n, ag.,karv.,va so go som,,n an.

grina: stla du gin, o vceligan eo go6".
grind: steg ghinan, da blas po yevt. I trätor, ett sätt att bedja 1080
folk tiga.

gå: da getv sa, nonta haspan ce pa. När inte haspen är på (grinden
eller dörren) d. v. s. när man försummat något ock det har gått
galet.

cice gav laga stokana utags,guLicelp. Om något som går lätt
ock bra.

gömma: jom du tahana, tastu bcetv bahivv dem.
göra: va yop, dce mej om koma ap!
ha: han hav, d?..‹anha let.,cetv.

hon hah,,alt sam lchusacj-daa. Har det svårt.
a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, .o i bo, i sova, a = å.

1085

IX. 1
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b, d', g tonlösa; 9V = m, j = tj;

07, i o. s. v. svagt muljerade;

ja vg inta ha-an, em clx kastad-an cetv mce ovn ntyo netx
sopdygv. Var. em clx buh-an can me i ags.kahj. »Ha honom»
till. man.

hoppa: hepa, haha, hah„ce dika. Då man vill uppmana någon att
akta sig för något.

hund: da blev vk neg ag huna iceln, se ska..4.ja ha miii

haka batcilt. Om man blir nekad någon tjänst eller något annat,
som man bett om, ock vill lova att de skola få »betalt» för det igän.

1090 huvud: da skuleaa huvat un,ah...ahman. Om jag skulle bära mig
så oförståndigt åt.
hålla: hal da po mataw.„ fe golvat ce hensktphat. Då man tycker,
det går för långt med något.
häfta: dce.,ska va antigti hceftanis,la hcet5etan2. För mycket eller
för litet. 1 förstoppning 2- diarr6
höra: yx hov vl 5t-elan, miy...a faahx sx..,ko6an. De lova väl, men
hålla ej vad de lovat.
si dce hov man inta fe mosikan. Då man vill låtsa att-ej höra
något.
het
som ko6agAitin, se kalvada skhcedvii. Säges, då något
1095 ko:
inträffar precis. I st. f. »när skräddarn kom» etc.
komma: ha...kemv ja, o ha mcel mces,ina.

kem xydn o bit vespo! D. v. s. kom tillbaka, om du vågar —
då någon gjort en förtret.

1100

deg..kum tnt?....fe sent, som hcegdas ve jus.
kuma bek vcelxgt. De ha blivit osams.
daa kuma 5et i feghelat. = föreg.
di da4i.a vest kantat-44p em tri pat‘ttv. Om folk, som
kommit i träta om småsaker.

känna: dce let o be folk j,,scena, mcen hscev lxkavel!
köra: /ohm pekan,.an mahkahs, ov.

den clti, poh—an (fo...n) inta moga heta fev inc. Om den
som är illmarig.

1105

lagom: dce da-4a
= duger inte.

layom

hevani,po tupan.

x =i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 61 = $5, v = er ock r,
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g =ng, å =r, j= sch; fia, 1, n o. s. v. stavelsebildande; i, o. s. v. kons.
lass: dce-va falaa las po se bhanta baka. Om det som ser vådligt ut.
ledsen: ce du lesti, ska du fa tat-a me t knyta. Jag har det värre.
leva: cl-e holt e leva, neh-altig gap vel, hv!
lida: han lvah-ign mcenska po Johan. Är arg mot alla.
lugna sig: lugna da, fa du fatayelp!
1110
lustig: cl-ce lustia kuta da gnom, fe da dansa embat. När
någon bär sig riktigt galet åt.

läder: takat lcedv ska takan smarva ha. Var. sant — san. Han får
vad han förtjänt.

lägga: lceg bek pa, se dkw), dce. Det tror jag inte. Beck lägges
på bölder, för att >dra».

lära: (da hah....)zetitag levt o egrottig
malt: d-ce ana malt„,-bhoga po hetalopta. Var. va
som är katigt.

Om det 1115

mun: tost, man mun, fa du sav! T. ex. om en hört ett rykte
(= tala inte om det).

naaTI: vakvt nah,a dce tla , mcen Utpekas a asalt-ctce tel-Ja-nia
Det får inte gå för långt.
om: em znt-em-ada vat amatt, se-ada mogen stagat-hel jpuvn.
ord: cl-ce vaskan oh-pla avje i-an (i-dce e. s. v.). Man kan ej
lita på honom.
ordning: alt a sin ap,nag, pesputam-po kvt. För att utmärka 1120
oordning.
pissa: vem-ca pesat po dzip-fastgten? Till den som ser nedslagen
eller förargad ut.

rida: du kan tja _po-pn so, se hap du bapstvna ta hala de„z.
ro: du hap-nty-se lagt fhan lat hot. Är bara vid början, har
ingen erfarenhet.
rå: Ja ce
,ka hei inta. Det är inte mitt fel.
rätt: du ap lt,Cet, -ctu-ska hega.
1125
räv: dan VEV batv-nta mag-geis. Du kommer inte åt mig.
se: ha p du sil-at lys-a valby gata? Avböjande, eller när något
förefaller otroligt. Vallby nära Vassmolösa.
a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sova, a = ä.
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sitta: 2 da e da bcetah-o seta zna fe bat.ta matn a-ga ut-o
2gtittg fa. Säges, när det är mycket dåligt väder.
set-t2t-o gitanas, fa de ,ect e ghan, fa d-ce man se. För att
uppmana någon att inte vara blyg.

1130 skada: d-ce Ivan skaa jed o 2e2 hedv vue. Tröst, när det gått
på sned.

skapa: gu-skapt-wn hast, no-an skapta dcej. Till den som är
saktfärdig. skita: gt fitah-} vean scesafi-2„a lcegv Ince a. Eg. det är mig
likgiltigt — ordlek.

nce du §et-rh-knekt mce §u gmna huva. Misslyckades.
skämmas: nu §cems-bo ja o hcesk. Då man blir överraskad ock
blir till hälften glad, till hälften skamsen.

1135 slut: nu ce ds„slut me1 o da pana
slåss: stos, peka, fa 222 bmemvan.
slät: sletan,„, cetv du ust? Då någon vill släta sig in.
smida: em-fe lov o smi, mceft-2,a2y ce vamt.
sova: ja sovv-nt-altij,, no ta legv. Jag ser bättre, hur det går till
i krokarna, än man tror.

1140 spinna: dce-t an du spena fo22 juldftly

D. v. s. det du får där,
det roliga, eller så mycket. Det blir ingenting.

dce spe2249 du-nta selkp-a. Det blir du inte fet av, det vinner
du inte på.

stat: statr, ska &has, o tenvna ska pelas, ont-12 int-a smakt
jpot po-n mana.
stjäla: den syll a stult, so cet nu!
stå: ha-fa 222-sta, ta pcela komv hem me fctt, o han ce-nta stagaett ett. Då man står ock väntar.
1145 surra: surl a, flu,922, da blek vl vevtv. När någon styr, så att det
går galet.

säck: de haj nej' vat a sek, nian da kam a pen. Var. 1 alt.
Det har kommit från annat håll.
Var, da hcek-a vat scek, fap,..42
=1, a

ck kam 2. posa.

ce=ä, a mellan a ock ä, 0 ock = ö, v = er ock r,
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t, ?, o. s. v. stavelsebildande; o. s. v. kons.

g=ng, th=r, 5= sok; n

säga: la sceh-cetv scelen o

icvtv lon.
vn had...tita meh-o sce an-c pahg, som a spat fo ghoft.
Han blev snopen.

du sa at oi2, sT inta fia, u da. Som inte var dumt.
sätta: dce/can du sceta da pa, so blas-crce-nta bavt. Till den 1150
som vill inbilla en något, som man inte tror.

mo tho, on scetv-nta sina posa va clehan.
sig för något stort.

Om den som anser

tack: tals stha.ks, cela kaft-ea
taga: ta-nta dit, fo da tap du da pk!

dcen talt“,an.4ta, davn slcepah-an. Rask, eller opålitlig.
fah ska-a ta at a lavestmv ve mm s, an-tzt-gabafce ta 1155
mim-pina. Säger flickan, som ej vill gifta sig.
tid: da va po dcen Nen laga levda, mcen nu levv lavs. Nu är
det annan ordning.

tro: tho po dce o leeg bek po, se dhav dce.

nu tho a, at-t-ce goncit ma hela vwhan o halva uijohan.
Nu är allt förgjort, eller man kan ej sätta lit på någon eller något mer.

vara: (han) ha vat alastcens
gjort något redigt.

teanstcens nok.

veta: (den-aiv) vet-f.ta fhama-, om-an levv bak.
äro obestämda, dumma eller konstiga.

Har inte

Om dem, som

1160

,ea vet vi, va-ci jov dn, daaii-gc-nta skt.pv.
cl-ce-nta gut o veta, fav-n-ei-a fia2t, o inta kan-iv-fhaja,
stot stan.
va vet„bavn, sin a opfocl-i tahp o komp tg-stoha gaha?
Utan erfarenhet.

gabaw-vest-iy-, at j,,,sangaiv-va femti, fav-n„on fogda, no
On ett. När någon oväntat burit sig dumt åt.
vifta: Iso va da veft-i mamas kofta, jo va da vell..4 papas 1165
pcels! När det går undan.
vilja: mo tho, aw-vel-tita va ohat o so6an. Om den som tycker
sig själv vara mer, än han är.

a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sova, a =
312259

Sv. landmil.. IX. 1.
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i o. s. v. svagt muljerade;

mo tho,-cmv-vel nok va hoksta honsat i kan.
visa: d-o-nta mo o va, no kog-komv.
väl: cl-ce vcel melam-2300-yes o vaja. Om vänskap eller kärlek.
1170 värld: vady, ce ful o fiolv. När det är roligt.
värre: han ce-so moka vak, som-an ce cetv hmv,. Värre än far
sin, o dyl.

åka: han-ag-kan alt-bo ak-o von-o poka hem vc'en. Om den
som är en vingelmakare.

mans o jc vi etkv. När det går bra.
äta: ot-bko 4 palty, du sojalhost! Var. gkoty.
vi otv dce vi hak-o 5ogv dce m kan. Ta livet lätt.
1175
des mep, di cetv ma, ?,u bcetv ttiia. När man förtalas.

Enkla bilder
annan: dce-va-n apro-fcema. Det var något helt annat.
be: ham-bev fa .%g-,fuka mon.. Har särskilda fördelar i sikte.
beck: d-ce bele som kaa. Samma uselhet.
1180 bita: b9t udy-ncesan mce! När någon snäser en.

nu bet-tu do i tunty. Misslyckades.
bränna: du a bkcent-hna kol faxtvas. Har misslyckats.
buss: dce va busam-pa-m-pena. Det var finurligt, stiligt.
dag: don dån o don sanan.
1185 draga: dta vevan. Bliva lurad.
död: cl-ce git' ona dn. Det är farligt.
en: ce du 2nev-n en? Då det är någon som man ej får »råa> på, om
man brottas eller skall leda ett kräk el. ngt dyl.
fet:

dce ble-an-ftta fet a. Det fick han ingen nytta av.

flyga: flyga hopk-aw-vigana bcep. Ont ngn, som lever för stort o. d.

i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er ock r,
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g = ng, k=r, 5=- sch; it;, tb 0. 8. v. stavelsebildande; 2, o. s. v. kons.
d...cc-01,41ov feel. Opålitlig.
1190
lcet po fote. Säges om flickor, som ej hålla sig stadiga.
få: fa (ny-arv-fot icee. En spark i ändan.
fek..d'u-on smahgas? (skvalvsmahgas). Säges till den, som
fogel:

fot:

skvallrat.

nu fek..orv-vate,...po szt,'kvan. Fick medhåll.
gapa: gap...om men...n-y...kan svata.
1195
ge: je an hahu&a. Kyssa.
je lela mun! Ge mig en kyss! — säges till barn.
ja ska je da fo gamal ut. Betala för gammalt ont, som
vederfarits en.

ie ghana hanan. Säges till salå barn, som i st. f. högra räcka
fram vänstra handen.

cices-kan du je da pa. Det kan du vara säker på.

1200

god: da va lzka gut at-an! Det förtjänade han.
gå: ga ot abahabute. Drunkna. Det går galet.

ga evah-aan cetv vas. Göra något onödigt.
ga te kojs. Lägga sig.
ga rna pose. Tigga.
1205
ga po almceerge,. Tigga.
ga om styv. När ngt går galet
ga ut hunqvn. Den första tiden är besvärlig.
ga s bok_sagast (leteleast). Vara ängslig.
gå bort: dce gav bapt tvcete. Det gör (skadar) inte.
1210
gök: du ce nrce...ii.,jok. Filur, ljus fogel.
göra: dce vetia joh-ag.,konst 2. Det bryr jag mig inte Dm:
hand: u han o mun . När det är fattigt.
het: du ska.-nta va so hetv po ghgte,. Lugna dig.
hålla: helga sce po matan. Inte vara närgången.
1215
hala sces4, ',pet. Inte hoppa över skaklarna.
hal i dce ?ma! Säges vid uppgörande av affärer; släpp inte efter!
a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, 0 i sova,

= ä.

.
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härre: haha ta kncena (sen ta9 5eticegana ve). Spelar härre.
hög: da va-n hoj po-n speta. Det var inte mycket.
1220 jämn: cl-ce alts 2WMaken. Grov, klumpig.
kaluv: po nektv kaWv. Nykter.
karl: va kafa stn hat. Svara för sig själv, stå på sig.
knorra: da-ci lcumknitha po theln. Det uppstod ovänskap.
ko: te-ko po istt. Ingen fara.
1225 koka: nu a du kokt-at fa tunt. Gjort något galet.
komma: koma po cetvi,celkan. När det går baklänges för en i (affärer
1. dyl.).
korn-t smovt. Få det bra.

ta kom-u askan o
han (ta) va so ila kumti. Var i bryderi.
nu a da kum-t hcenvhaan. Nu håller det -på att rägna envist.
1230
kycklingar: th hah-alt jokltga ta sina ghyn. Vad de ha, går nog
åt till barnen. Det går inte.
kål: dt ce lika go6a kalsupaha. Lika i både gott ock ont.
köpa: ',sopa ghtstt scelcm. jpopa ghtstt1 pos,. Köpa obesatt.
lat: cl-ce-t hedtt ktmang9@ha.
ha latmaskan &agan. Vara lat.
1235
lemna: ska du lemna maktabittm-,poi,k! Säges till barn, som ej
äta upp en brödbit eller dylikt.
litet: alastcenslit - o teptcens nok. Litet varstädes, men icke till gagn.
liv: hy livat po - m - pen?! Uttryck av överdådig glädje.
olokan,
lycka: .d..„(v alts'.-.n
1240 låna: lan- o khceg -in see. Om dåliga affärer.
lägga:

iceg.-4,,?m,,bekg.

Grov svordom.

ska-na-loga dtn nces-t blgt. I vad som inte angår dig.
lögn: da va lav dtn hals.
Ok: da v,a kkyerce. Det var lögn.
i, a =

e, ce = ä, g mellan a ock ä, 0 ock a= ö, v = er ock r,
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o. s. v. stavelsebildande; A 0. s. v. k ns.

make: cl...ce makan ta bhika. De kan vara lika goda (okänt, vad 1245
»bruka» betyder).

mala etvgh,yn. Vara ilsken.
ghtn. Mota i början.
mota: mota
ord: dce va oh-0 tga vtsv. Allvarsamt klander.
pissa: du hap..,nta pesat-bapt-ttn, loka. Då någon får det bättre,
mala:

än man trott sig kunna påräkna.

ramla: hamla nevfo ph,cechkstoln. Säges om någon, som det lyst 1250
för. På skämt bjudes dem en krycka vid hemkomsten från kyrkan.
Frågas då, vad den skall vara till. svaras: »Åh, du har ju ramlat
ner från predikstolen i dag G brutit låret å dej.»
sadla:

(du) sadla beh-o h,vv sent. Börjar tidigt med förberedelserna,
men blir aldrig färdig.

sitta: sea po lusan o flez gnetan. Om dem som som äro snåla.
(du) setv,,nt.4 ghcesat (o inta hota du hcelv). Begagnas som
svar åt någon, som beklagar sig, eller till små barn som gråta.

skam: ha skam ta ialsv. Få dålig tack.
skinn: ha Jim-p° nosan. Allvarlig, sträng.
1255
skit(a): d-ce ,yet sama. Det gör detsamma.
51t d (lohcinas, oliva)! Bry -dig inte om det!
nu 5t tu cicv. Misslyckades.
nej, du 5864 abaha. Du lyckades ej.
skära: 5ceha gul ma tcetkniva. Ha stor framgång.
1260
slå: sie vantan..,} bovt. Göra konkurs.
sie 01911-4 folk. Lura folk.
släcka: slceka fahvetn. Bliva botad för nyfikenhet.
snål: du, snalah,så atgag. Då någon lämnar för litet, tager allt Q. s. v.
smaka: da smaka men.
1265
spinna: spexa hceggany o hava p° holana. Springa kring i stugorna.

hon spenv loat o sceljah.,ulan. Snål.
a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sova, a =å.
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v. svagt lamljerade;

spotta: sput..t ~van o ta bov taj.

han spat...int,..i glasat. Tar gärna en sup.
1270 sticka: stehanv stol me-at. Dölja.
stå: sta (hava) mce tve torna hcetin.
sta i jusat o forna sa fedi).
sätta: du fo scet,n,„„pen...icnv lepan o fcemas.
elce....kan du sceta da p. Lita på.
1275
sceta Inkan ts.tn,cegvsmrpsta&a.
sceta fotvna anan...elet„boy. Bli sin egen.
söka: (han) søt bo km1)811,94-0 jaka. D. v. s. sökte mycket
noga. Skörask hör till äldre tiders elddon.

ta: ta fean k valcut hanan! Utan anspråk. hännan gammal form.

ta ta bfambokan. Be ödmjukt.
ta haut. När ingenting finns att ta.
1280
tid: po tid o led. Det går småningom.
träffa: thcefa kavat po spacan.
uggla: cl,..ce
mesan. En skall akta sig.
vax: ce da valps...ele? Då man får se något, som en annan påstår
ej finnes.

1285 vilja: dce vel sa (ve l sce inta, vel sa vel). Det går bra (dåligt).
dcs vel-tg o sekta het. Det är svårt.
dce vel-tg per! Det fordras pängar; det är svårt.
är: cl...ce eths,0 bann. Ett barn för varje år.
äta: cet...ut non. Göra ngn förlustig en annans välvilja.

1290

cet-sp folk. Förtala ngn.

= i, a

e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0= ö, v =er ock r,
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=sch; noi, 1, o. s. v. stavelsebildande; /A o. s. v. kons.

Jämförelser
blek: blek som at-lik.
blind: blm som-42, hona.
blå: blat som -n rbscetlabatn. Efter ett slag.
blänga: bicegv som hst92.
borta: so laytAavt, som da sal o bi o j'els at.

1295

hogan som4, laadoo.
bred: bite
no„on leguk..4 bavnscee.
blixa: bleksa so tzt
Om slösare.
brunn: d.,ce som...an hadv,...bibun o
e.
d...ce
so
hat
som
ta
hua
smoh.,u
bråd:
1300
bära sig åt: du bceo da at sm at smn.
darra: dann sm at wspalov.
dum: dam sm
dömma: du domv som dcem„bltn„em /kojan.
envis: ervis som..tt svinafit, fa fan znt...aka, so hcegah-an
sa ve juk.
1305
falla: da falak..» sa jcelv som...e4amaLlaskro.
fara: fao sow..fein.
fah,Aktde sm at ta pt ftn.
fav som jetam,..po spea kalva.
dz, fao som skalada
1310
fao som-tb vceonla.
fao do som,..n Jppskodv laka. kippskodd = utan strumpor.
han fao, som dt, vm wtatean mce..n lmtmm smcelptsk.
fattig: fatk som s.n 1,pahkhota.
flyga: (han) fly» so het som,..7p-feal sm dt kala ko6v.
1315
frisk: fusk som...n notapana.
a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, 0 i sova, a = å.
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fråga: da va.,9v...fheo so sto sty,at hus.
funnas: du fanas som &em...blm—om-javan. funnas = resonnara, fundera.

förstå: du fostei1,2
me22 po d
n soam...po vcedvkvanan.
glad: gla som-tt spelman.
1320 glo: glo so tunt som abhams..bavn skevla, no ch sat honsabuvn. Abrahams barn sprungo troligen in i hönsburen, då någon
främmande kom, ock tittade sedan nyfikna ock förskräckta ut,

1325

du glo som-y-ko-4-thot...ta pa bukan. Trampat.
du glo som...W.012s. Håller blicken spänd. jevs en fisk.
du glo, som clp..ada bhuna
hag..glo so tunt sonmp...bobehg.
glo sombhonahaha. Hare på »hena», där man bränt skog
för att göra tillfällig åker.

(du) glo, sT du aus.ad.5...stt folk fah.
han stah,o glo, som4,..ko po...n ny laadav. Var. fcebuscr0v.
god: dce ha4.cc so gut som ta dia tal" u thcebaka. Svårt
eller omöjligt.

du cc so go sylt, ..v,i,..pesadhcegsvs..kanin. pissedrängsen = som
vill pissa.
1330 gumsa: du gumsa som...T.faha. gumsa = tugga.
gå: dcen dceh...og-gav, som..9.3eta cetv modomn. I pantlekar
dömmes stundom en pantskyldig att inlösa sin pant med att »leta
efter mödomen». Hon måste då gå ock riva ock leta noga i
askan, ock säga att hon letar efter mödomen, ock hon ser då naturligtvis något brydd eller generad ut.

1335

hogav soms,pt gans fela. Om kattan.
bena geiv, som ch vuv omaka.
dce gav som lapa vant„ moden.
dce gav, som no ch fltnskaba havdhas o d blind stekah..
ojan-u vahduha.
dce gav som haspa katån. När något går lätt ock ledigt
hags-geti2 som-v, hamn. Mager ock eländig.
i, a = e, cc = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0= ö, v = er, ock r,
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p = ng, rh = r, 5= sok ; i, ,i o. s. v. stavelsebildande; o. s. v. kons.
ga liksom katn,khig hetv gsot.
da gap som -li lus pos-n pcevsteka. Var. sem..tb lus po,..n
Menad ncevv. Om arbete som framskrider synnerligen långsamt.
1340
dce gav sakta, mcerv-vcel.
dce gav som.4 dans.
do gav, som palsia vun—ota4,,am-mce...n smcdpisk.
dee geut—uto fån. •
do gav, som no cb.cloa stos. Långsamt.
1345
dce getv, som da vitv smovt. Fort.
do gav som hunda. hunda = fan.
do gap, som„tt oba.
bena gav som lakkviga.
da geip so tit som svina bluna.
1350
hal: hal som,,ei al.
hund: di ce som hun o kat.
(du cc) liksom hini,,„„po heagan. San inte göra sig någon
nytta med den, men unnar ändå ingen annan taga den.

hård: hav (hart) som sten.

hav, (hav° som ben.
het: d-ce so het som hotavolig.
1355
hänga: da hcegv som sela po,,n so. Om kläder, som hänga illa.

di hcegan—ihöp som lo laghalm.
höna: du cc liksom honan ma sno«. Hönan tycker om den, ock
försöker envist att få fatt i den, fastän det ej gärna vill lyckas.

illmarig: du cc so ilmata som bakans kat, hag..gapada j'ik av,

fanan skhek, (o skhek fu
fav..ii-aiv-fodas).
ilmala som .5¥ avs...gamla novuga.
kall: ha?, som..ei takts.
klar: d....ce klavt som kahvaspa (nov clp.,a kokt i eta da).

1360
Det

är solklart.

komma: (du) komv som ij opbetlad gasa. Med betsel.

a i tal, a i tall, u i hus, u i hund,

o

i bo, o i sova, a = å.
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da hmv dcen som -n tcendv new). Ivrig.
da kemah-eit-tce, liksm, da kum-at-gamla fahmo.
1365
kry: khy som at ventvny.
leva: du leva, sem-n g-ghis (n so) t at Josg.k. Var, sen se led-on
t-?n sceg sem-n, so t at Mir,. väsnas.
levn sent-tt hys.
levv sent-tt huntuhk.
1370
dt lem, serv-va da van dij, sta. Slösa.
ligga: /ep som at ånt svin.
nu legv ,ea, som la let vcelig. Bra.
legv som -n ån pladciska. Vårdslöst.
lika: ch ce se lika vahcinha som tu bcen,.
1375 ljuga: haft-mv, som da van tholct.
han juin, som-n ht thava.
ljus: da va se just som t 1,,sahkaft-ul6tn.
lysa: dce da-da lysv, sent-ip-vela scen at po-n staka. Var.
dl-lysv sem-n- (vit) at po-n staka. at = ärt.
dlysn sem-in palt t-pn hoplokta.
1380 låta: latv sem-y-ghis, si setah-t Nom.
lägga: kga sa SV at svin.
lätt: let sem-g-ko.
lcet sem-ty- been.
med: ya ce mce sem-tt lama.
1385 mör: (du) kemi) se inoh-t mun, som du-ada fet-tt skheb-o
suta pa. skrabba = skalbagge.
nypa: (du) setah-o nypv po ma, som du-ada fet feskaben
hQvan.
nypv po mun, som-an ada fet-tt skhet•-o suta pa. Jfr »mör».
omöjlig: d-ce se omollit som bita sa -t tagan.
d-ce se oinglltt sin, ceta-e?.
cl-ce se omojltt som ta nen man.
1390
2, =i, a = e, e= ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0= ö, v =er ock r,
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oxe: lina on ce Icemt som gamla hahagavs osa, serv..,fa levs,

ara blev sakda. De sade, att de gick aldrig bättre, än när de
fick styngen.
prata: (du) phata, som dua vet te. Dumt.
pängar: pcega som gh,ces o tobak som laga akma. Gott om pängar.
rak: (du ce se) hak i Ogdn si at petdt.
rar: d..,ce se kapt som stek i stan ma ghanibis pa.

1395

rik: tak sem...?t tida.
ränna: han henv sem,e haplivadv han.
rät: d.ce hcet sem.4 spk, ernan ce akt se knokitv.
sams: ch ce.-se sams, som tv a losin skahvaheia.
se ut: du si ut senLiot vatigajd kata. Mager.

1400

du si ut, som du ad -cet, ep nadavt fa kcevan.
du si ta sein.4, skut') att..
si ut, som diada huga thumn,a..n j§9411..0 flOt 'vana hg...
lceyah,,ep.
(du) si ut, som du ada pcevn o sceba. Då någon ser något
ynkelig ut, är blek, frusen eller illamående.

du st ut sem.4, dygghis i dalnigan.
1405
han .% ut som at ånt hampaspoka.
si ut sems.n epbetlad osa. Jfr »kommer».
sitta: (du) setv sem,42, danskt) fopnig. Uppsträckt ock styv. »Då
meningan, nor di setter o brer ut sä, so mö di kann o setter
vräker så över sin värdihet».
skitord: fetop dce dhekv a sem.-vatn. Bryr jag mig inte om.
1410
skjuta: futv iøg sem..ta uv.
skum: skumt, sem-ip.,vela
sm i aselt.
skälla: fcelv sem,42a-banhun.
slipsten: d-ce sem...tt slipsterv4o mina ojan. Obegripligt.
slät: han ce se sket sem-g.-kledsanakat. Om den som vill ställa

sig in med vackert tal ock ödmjuka åtbörder.

a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sova, a = .
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b, d', g.

tonlösa; w -= rn, fp = tj;

d,

o. s. v. svagt muljerade;

1415 sno: sno som-ta lova an ncevvjcepa. Om den som har mycket
bråttom.

sno som-e-gros am-posa.
som-ap-fis a an posa. Om någon som har mycket bråttom.
sno som ta, ~dos fimpels. Om den som har mycket bråttom.
»Armlös ärm» utan arm i.
snörpa: han ~pr po mu, sem-an had-ay, skttob-o
1420 springa: sphseak-an anta som-9,, havlavadv han1

suga pa.

sphaeatt—an anta som-an-pesthceedv lensman!
sprdev som-ap-pambotatto. Var. som-ap-foUnaha.
sph,tev, so bene,gga2 som lakkavasa.
da spidean,-o scetah-6_p hompan som styrda kov.
du spraev, som ely, vuh,-cetv
1425
supa: supv som-tra-baro,stbinaka.
stä: stat) som tenda yus.
du sten, som du-ada taft-d'hopat. Som ej kan idissla.
du st, som du-ada taft slagna. Om hund (:un spårar.
1430
stan, som-na-malad bak.
svart: cl-ce se svat som tit-ta sme asolt. Var. han,-ce-so svat,
som-tv-vela tat..a sme fat n.
säker: d-ce so sekvt som ta po holan.
sätta: cl-ce som ts-scet-ta halmvep-a an lad. För litet.
da hmv den o scetak-op mesan som -n tyska gn,as. Ser
högfärdig ut.

1435 söt: sot stn-ay, spak, syn a ,lega ammat halv.
trind: th,in a kavat som-ta lempa, stQh,-a yovan som-e-kvan.
tugga: toga Pta san-n, ovaa.
tyst: dce gay, so tost, som-ti, so pes-a jevv.
vatten: cl-ce som slo vatta„,-po-m-gas. Bryr sig ej om förmaning.

1440 vit: vlt som at le kan.
yr:

du e liksom ck

"a

fan, dua vl fot fo mo o gozna pg.

a =i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0=ö, 22-= er ock r,
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Så — så att
arg: hscchgan ce-se av po gabrot, s-at on tel-an tnt-i sma vhcep.

han ce-se av, se an lvv-nta sce
blankt: dce se blast, se flujvna katv-flceka sa pa-at.
drämma: pa ska dhcema-M dce, se da baha blm-aw-vat flcek 1445
wtv da. Slå till . . .
dum: du ce-se dum, se-g-kam-bova be fov da po tva sov-cryero.
frysa: hu, ja fh,ysv, se la fe la ha ma-t kat patett o jogic-bp
majan mce. jonka upp = göra ljum.
få: hatv-fek
ga-an) at j'etop, se an tel.
gapa: hag-gapa se stopt, s-at-n,-kan 1,04-in ma bo hcest o vag.
glad: han ce-se gla, s-at hela van lekv foh-an.
1450
se gla, s-at 0,ena baha ttnth,-1,9-an. Blänka, lysa.
glo: glo, ,s-at f4,ena kan thel-å-na.
gråta: cl-ce se svzna kag-gh,at-at-at.
gå: ch gap, ta ch blep se lete.A hogan, se ch Menv-nta, ne
oh fis. Om dem som äro riktigt lata.
kall: cl-ce-se kalt, se ehp-fhys-} sptstc.
1455
klädd: hag-gop klced, se clti ena thastt hotah-o di apa
lat: se lat, s-at an tnt-ts-gapa.
leta: ja le, se a a kant let-05p ag-knapanal.
leva: du levv, se du kan ta-nk bo boh-o bceeka (bo tak o
vwga). Väsnas.
ljuga: nu baj du, se da smcelah..4 halsan.
1460
lång: (han) ce-se lag, se-ag-kan htva-ndp hceen.
mätt: a ce-se mcet, se ch kan smcel-t2 lus po
prata: hom-phata, se ovna stap som sype2Mchte-na.
rägna: dce hceena, se d,2-stap, som spo bakan. Var. se da stav
som p2skaskaft.
a i tal, a i tall, u i hus, tt i hund, o i bo, e i sova, a = å.

II. & L FOLKMINNEN.

642

b, ct,
1465 ränna:

g

tonlösa;

tv

= ra, J = tj;

d,
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hcenv, s-at hempan stav hak.

se ut: du si-t, se du kan skhenta liv t doa fr.
skumt: de se skumt, se svata /testa st-nt-e ja sina bahövv.
sparka: hon spaka (sphign), se bena gap, som dt vii omaka.
supa: clt supv, se dt vahyo-nt-ojat. Vet inte till sig.
1470 svett: 5! svet se 5o2tan hegv ve khavan. Skämtsamt.
svulten ty cc-se sulk, se malan legan—myt Anan.
truta-ut: du thut-41 mutp, se-g-kag-k,nyt-aw-fhustt sek em-an.
tunn: cit ce-,ye tuna, se-m-kan st 5u bsct.4losoknah-tjOnem dem.
Om grannens magra svin.

Rim.
dcc vaskant-bceh.',ala bhestv.
1475 felah,...o fån. Allt möjligt pack.
gavial som gatan.
'Act Lev, da se moga sem-flyah-o fa9. Bryr mig ej om dig.
lasta lamm!
kik semi lus.
ha-ska
ble legs fe lcet2scek.
1480
los o ledt.
tp-fe la heta mun cetv matscekan.
dce-ska v anttgrot mce ala mot.
o hcet foy-sce.
1485 tp-fe leva pita sa anttgtot skam ala skaa. Antingen måste man uppoffra mer, än man har råd till, eller också måste man nöja sig
med att bliva tadlad.

va-d-ce tost, neh-ala tvv!
Men, »ta, va .19uvn "nijelka.

= i, a --- e, cc -= ä, a

mellan

a

ock ä,

0

ock 0. = ö, y= er ock r,
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ta sak po bak.
cl-ce 4-ceta, nek-an hak-,o svelta, se da k,41).

Man får leva gott,
när man har råd, ock när man ej det har, leva sparsamt.

da-spak-e kakvn ta9.

Om den som spar i tid ock otid, men låter
någon annan fördärva det.

1490

dce lvah-o dce skhov.
go tt o o stora sko. Det behövs god tro ock stora skor till det.
don (etta pasön.
d-ce mot o tgm-bot.
1495
leva kant o hala tunt.
em ya-nt-ce stah an-n, lus, ska-a va kah-a met hus.
vz-ska ha yus a vapt hus o lampak-a thcepahkv!
rtylikan a-n sthut, fa aw-vet-at, se slepah-an ut.
ceto sto pa da, a ma9g-kentv hakvn o fia da.
lesamt ce da, mcen da gap, vg, zgarv-fcestaman (feka) hav ya, 1500
anefi-ya fav.
dce jek mce lat o ghat.
mavnlat o aftrhghat. Uselhet både morgon ock kväll.
cl-ce bcetah-e ceta mce dem -n theta mc dem. Det är inte lönt
att träta med de oresonliga ock »illmariga».

ithot o lcetv, latei o ncetv.

phuta net o battclv het.
1505
feeznt 49 da, e Aunt fin da. Om dem som sprida ut galna rykten.
da ska va antaga), hoservflos-la hahpemsnahp.

VISOR
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Det är väl rätt naturligt, att grannsocknar till en stad som Kalmar
icke just ha något i behåll av äldre folkvisor, ballader o. dyl. Det allra
måsta av vad i det följande meddelas går tillbaka till jämförelsevis
modernt skillingstryck. Vi ha antagit, att det likväl kunde ha ett ej
ringa intresse att få en föreställning om det visförråd, som i folkmun
varit gängse under mitten av 1800- talet i två sådana socknar som
Dörby ock Kläckebärga, ock att det kan ha något intresse att se traditionen i upplösning. Visornas språkform ansluter sig (som vanligt
i hela Sverige ock Finland) till riksspråket, ock uppteckningarna avse
att återgiva riksspråk. För att i fråga om vissa vokaler ge en föreställning om huru ortens allmoge uttalar rikssvensk täxt vid läsning
ock i sång, ha vi i tre visor (nr 1508, 1509, 1524, i korpustäxten) dels överallt skrivit e ock ä efter uttalet, dels använt bokstaven 0 för att återgiva rspr. vokal i bo, bonde ock e för målets
vokal i sova, hoppas, vilken utan vidare brukas även i rikssvensk
täxt. Med o återge vi i samma visor det »öppna» eller >slutna» o-äljud, som i rspr. utan regel tecknas än å, än o (gå, hålla, sova, hoppas).
De iakttagelser, vii övrigt gjort rörande allmogens uttal av rikssvenskan
(vid läsning ock i sång), äro alltför ofullständiga, för att vi skulle våga
oss på något försök att återgiva dem i skriften.
Med petit äro tryckta rader eller ord, som förstöra meter eller strofbyggnad ock följaktligen ej höra till; dessa visor äro upptecknade ur minnet
av personer, som ej sjungit dem. Inom [ ] ha införts kompletteringar
efter andra tryckta varianter. Uppenbara skrivfel ha vi utan vidare rättat.
För litteraturhänvisningarna ha vi att tacka den utmärkte kännaren
av folkvisor ock folkmusik, folkhögskoleläraren, fil. kand. N. Dencker i
Sköldinge.
I Hårstorp ock på Lund funnos i behåll några skillingstryck, ur vilka
mamma förmodligen lärt sig några visor. Efter sitt giftermål 1847 har
hon väl knappast lärt sig några nya visor. För några av de visor, hon
sjungit, känner Dencker icke skillingstryck av äldre årtal. Man kan
under sådant förhållande knappast undgå en förmodan, att mamma haft
till sitt förfogande äldre tryck, än de som kommit till vila i de stora
biblioteken ock som Deneker registrerat.

Visor där det händer något.
[Pär ock Kalle.]
En visa vell jag sjonga,
som varklien ä sann.
Dän ä em tvänne unga,
som allri feck varann.
Ty Kalle ä so jartlit kär
uti Agusta, män hon är
rent kär uti en annan,
skogvaktarns fagre Pär.
Män Kalle huvud hängde,
han sog se sorgsen ut;
uppo rivalen blängde
en gong i var menut.
Han ber te Gud se mongen bön,
att nämna' kasta sig i sjön,
att sleppa undan falskhet
ock fo sin tjänta lön.
En dag do kärlekskvalen
har nott sin höjd, han gor
att piska em revalen,
män själv po huden for.
Han var se vred uti sett sinn,
po ögat vände ut o in,
förbannade revalen,
han bad för &ekan sin.
Hon var hans allt i drömmen,
ock vaken likaso.
En dag han geck te strömmen,
sin död han tänkte po.
Skogvaktarns Pär i skogen log,
Kalles hemska plan där sog.
Han tänkte hunnem rädda
u strömmens hemska vog.
1) han

ämnar?

1508
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5. Te stranden Kalle hastar,
förtvivlad nu han är.
Han sig i vattnet kastar,
män äfter kommer Pär,
ock Pär han skrek:

»Nu är dät stopp,
Om du ej genast kommer opp,
ditt kommer fron min bössa
en kula i din kropp.»
(3. Män Kalle rädd om livet
nu blev, han semmar emot lann
ock feck ett slag, var givet,
när han kum upp po lann.
0 Pär ifrån den dagen
blev Kalles bästa vän.

Nu ä di gefta boda tvo
ock lever löcklit mä,d de smo.
Män Kalle upp mot döden
ej mera tänker po.
7. Min tur dät är nu även

en slant av eder fo.
Jag for nog draga veven,
dit kan ja väl försto.
Män klaga äj, mett positiv,
dän sista tonen otergiv,
mäd en fördubblad stämma
te tröst i motgong bliv.
Manda Tranma. n?
Annan upteckning:

5. »Om du ej genast kommer opp,
jag skjuter mäd min. bössa .
en kula i din kropp.»
(3. Män Kalle rädd om livet
nu blev, han sam mot strand
ock feck ett slag nu givet
av • Petters starka hand.
Ock Pär han sade: »Kalle, bliv
en man ock självmord övergiv!
Ock go ej bort fron värden
ock däss glada liv !»
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6. Kalle stod nedslagen,
män nöjd mäd liv gän,
ock Pär ifron dän dagen
blev Kalles bästa vän.
Nu är di gifta bägge tvo
ock leva lycklit mäd de smo,
män Kalle uppo döden
äj mera tänker po.
Manda Tranman?

[Jungfrun ock Näcken.]
Skön jungfrun hon vandra vid sjöastrann;
hon leker i vog mäd sin vita hann;
hon ställer po marken sett fagra skor in:
»Mig lyster att tvaga mett vita lin»,
män lyss, hur dät spelar i löven.
•
Ack näcken dän falske han gungar po vog,
han välver so lestit en plan i hog;
han knäpper po strängen en ljuvii drill,
dän jungfrun se gärna han dora vell,
män hon blott po kärasten tänker.
Klart ljuder en ton ifron harpans sträng,
dän dallrar i skog, ock dän klingar po äng,
ock foglarne töstna i skogens sval,
ock djuren di skynda fron lund ock dal
att lyss, hur dät spelar i löven.
Män jungfrun vid stranden hon tvor sett lin,
se snövitt som dät är dän lellas sinn.
Hon hör icke näcken, när harpan sler,
ty söderut, söderut tanken gor,
ock hon blott po kärasten tänker.
Män näcken han höjer sin röst tell song,
i vogen dät glimmar som pärlor mong.
Po stranden där öppna sig bärgets sal,
ock trollen si[g] samla i tusen tal
att lyss, hur dä spelar i löven.
Män jungfrun därav äj i tankan störs,
äj songen tell [hänne] av vinden förs.
Ett kärleksfullt jarta, en trofast hog
äj näcken kan dora mäd song po vog,
ock hon blott po kärasten tänker.

11. &
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Sköna Emma.

1510
Skö-na Emma tröstlös låg, o - dräglig var dess smärta,

när

:LILA
hon

sig ö - ver gi-ven såg av den hon skänkt sitt jär- ta.

Talrika skill., de äldsta från 1800.
Täxten finns i ett skillingstryck: »Twenne wackra kärleks-wisor,
Den första: Den sköna Emma tröstlöst låg etc. Den Andra: När Wårens windar susar etc. Begge kunna sjungas under sina egna behagsliga Melodier. Carlskrona 1818, Tryckt i Kongl. Amiralitets-Boktryckeriet» 4 bl. 8 :o Inhäftad i omslag, varpå finnas anteckningar med Jonas
Olsson d. ä:s handstil.

[Flickan som trampade på brödet.]
1511

1. Med sorgsen ton jag sjonga vill

om ett förfärligt under.
Du, som det hör, märk noga till
ock mins det alla stunder!
I Seban(?) by vid Femal strand,
i Pommeran vid det tyska land
skall saken varda händer.
En fattig bonde bodde där,
ock barn han hade många, .
som gjorde honom stort besvär,
om bröd han nödgas gånga.
Men älsta dottren av sin far
samt mor ock syskon avsked tar,
hon ger sig bort att tjäna.

Densamma tjände icke sig (nog?)2
sen hon sig själv fick råda.
Hon rusade oförsiktilig
i kropps ock själavåda,
ty all sin lön, hon kunde få,
till prakt ock ståt den skulle gå
ock till högfärdig levnad.
I andra var. Pene

Bond.: Dock kunde hon ej styra sig
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Husbonden sade: »Piga kär,
låt sådant högmod falla!
Betänk, av vad för folk du är,
vad kan man dig väl kalla?
Blir något övrigt av din lön,
så giv din fat, det är min bön,
han tigger ju sin föda.»
Hon svarte: »Jag är ung ock skön,
ock granna kläder felar.
Vad vill förslå min lilla lön,
om jag med far min delar?
Som andra bör jag klädder gå,
ej någon tar jag net ifrån,
men själver det förtjänar.»
En tid därefter hände sig,
att gamle fadren dödde,
ock modren, som så ynkelig
på käpp ock krycka stödde,
bad dottren, som var tämlien rik,
till graven jälpa fadrens lik,
som barnslig lit befaller.
Begrav de döda, hur ni vill,
men jag mitt mynt ej skingrar.1
Hon svarta då:

»Jag bör på nästa marknadsdag
mig nya kläder köpa.
Ej gagnar mig, att jag
därav till låns skall löpa.2
Hur jag går klädder, var man ser,
stor sak, vad grav man gubben ger,
ej någon därom sköter.»
Till fadder pigan bjuden blev,
hon sig därför väl pryder,
gav Gud ock dygden skiljobrev
ock högfärdsanaen lydde.
Hännes fru gav hänne tvänne bröd
att ge sin mor, som led stor nöd
ock sådan jälp behövde.
När hon ett stycke hade gått
ock harmsligt bröden burit,
[sin frus barmhärtighet försmått]
De med petit tryckta raderna tillhöra en i övrigt uteglömd strof.
Bond.: därtill om: lån skall löpa.
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på modren häftigt svurit,
kom hon, där vägen oren var;
märk, vad för medel hon nu tar
att röda skoden spara!
Där fans ej sten, där fans ej spång,
på vilken hon kund kliva.
Gå kring blev vägen allt för lång,
ej vill hon smutsig bliva,
ty lägger hon då bröden så,
att hon på dem kunde torrskodd gå.
Men hämden redan stärktes.
Hännes fötter fastnar genast kvar,
när hon på brödet träder.
På benen hon förgäves drar,
hon bannar, svär ock träter.
Ty som en stor ock jordfast sten
orörliga var hännes ben
i marken nederfästade.
Allt folk till kyrkan skulle gå,
så sällsam syn de undra på
ock för varann förkunna. [Fragm.]
Vid slutad gusstjänst folket gick
att detta under skåda. [Fragm.1
De fromma råder hänne till
att allvar bättring göra,
bekänna synden, ty då vill
Gud arme syndaren höra.
Hon ropte då: »Jag, usla barn,
har brutit mot Guds vilja,
bortlockat2 både mor ock far,
vad prästen sagt föraktat
ock allt ont eftertraktat. [Fragm.]
I mäkniskor, som detta ser,
låt detta eder röra!» [Fragrn.]
Hon knäppte sina händer hop,
ock föll så neder i en grop,
som hänne strax betäckte. [Fragin.]
Andra: men hämden resan stäckte.
Bond.: bedrövat
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Flera skill. »i år» (20 str.), Jönköping 1809, Gävle 1812. I vistr.
användes som melodihänvisning »Ack HErre straffa icke mig»; Got!. saml.
II 138, Wiede 144, Bond. 59 ock 101, Landtm. s. 32 (även i Fatab.
1906), Forssl. II 8 nr 16, Fredin 34; Nyl. 448. Dessa var, ha andra mel.

011e Varling.

1. 01 - le Var-ling han tjän-ie på ung-e kungens gård för

pänningar ock välgjorda kläder.

Så

ju mindre han drack, han sörj-de sin jär-te -

go kä- ra.

011e Varling han gångar sig i kungasalen in,
sin tjänst gjorde han, som sig borde.
Han både' sin konung om lov att resa hem
ock resa till den rosendelunden. •
»Ock hör du, 011e Varling, vad jag dig säga vill:
vad har du åt den rosenlund att göra?
Dig fattas intet nöje, dig fattas intet ro,
dig fattas varken kläder eller föda.» —
»Mig fattas intet nöje, mig fattas intet ro,
mig fattas varken kläder eller föda,
men jag har fått en tidning allt uppå denna dag,
Som säger, att min käresta är döden» —
»Ja välj dig en annan i hela mitt hov,
ja välj dig den yppersta grevinna!» —
»Dän yppersta grevinna den passar intet mig,
dän vill jag avslut 2 intet hava.
Nej hällre vill jag resa till rosendelund
att följa min käresta till graven.
Nej hällre vill jag resa till den rosendelund
att följa min käresta till graven.» —
Arw.: beder

2)

‹- absolut
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»Ja hästen ock gullsadeln den vill jag giva dig,
ja gångaren den bäste utav alla.
Ock sedan så vill jag bå din kropp ock din själ
I Härrans Guds händer befalla.»
011e Varling han sadlar upp sin gångare grå
ock rider till den rosendelunden.
Han rider sig långt fortare, än foglarne de flög,
han rider under nordiska fjällen.
Ock när som han kommer till den rosendelund,
där binder han sin häst vid en stolpe,
sen gångar han sig upp för den höga fastetrapp,
där fröknar ock mamseller sutto o gråto.
011e Varling han gångar sig i sorgesalen in,
han vrider sina händer ock gråter.
Ock vad ett' enda sandkorn, som på det golvet låg,
det vattnade han med sina tårar.
Dän gamla fru stygga hon sade till mig:
»Kan du inte finna hännes like?» —
»Nej varken det varet, ej häller det blir
så vacker i sju konungarike.»
011e Varling han sätter sig vid vita silverbord,
liksom ville han där sitta o sova.
Han gjorde det ej, ock han ville det ej,
han ville sin Härre Gud lova.
Sen lade de dem båda uppå en silverbår,
av silver, av guld ock av marmor.
Där sova de sött till den stora dommedag,
där sova de uppå varsann ars armar.
Arw. II 76 Olar Adelin, Wiede 49, Öberg 18. Jfr CGryll. 3,
Bond. 52, Nyl. 39. Se vidare Non. Folkl. s. 184-186.

[Rik ock fattig.]
Mel. 011e Varlings.

1513 1. Där gingo två flickor åt rosendelund
att plocka de rosorna röda.
Den ena hon var av järtat så glad,
den andra var så sorgsen ock bedrövad.
1)

vadat 'varje'
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Den rika hon sade till den fattiga så:
»Varför är du så sorgsen ock bedrövad?
Antingen har du mistat din far eller mor,
eller haver du förlorat din ära?» —
»Ock inte har jag mistat min fader eller mor,
ej häller jag förlorat min ära.
Men mera sörjer jag. den fagre ungersvän,
som vi båda hålla sa kära.» —
»Vad har du för du sörjer den fagre ungersvän,
som vi båda hålla så kära?
För nog tar han mig, som rikedomar har,
ock låter den som fattig är bortfara.»
Ock ungersvän han stode ett stycke därifrån
ock hörde, vad de flickorna de talte.
Han tittade upp i höga himmelen:
»Ack Härre, vilken av dem skall jag taga?»
Ock ungersvän han gångar sig så sakteligen fram
ock räcker den fattiga handen:
»Ock du skall bliva min, ock jag skall bliva din,
så länge Gud unnar oss att leva.» —
»Du ungersvän, dn ungersvän, vad tager du dig till,
som räcker den fattiga handen,
ock intet tog mig, som rikedomar har,
ock låter den, som fattig är, bortfara?» —
»För om jag nu tar den, som rikedomar har,
ock låter den, som fattig är, bortfara,
så går hon där ock sörjer i alla sina dar
ock fäller så modiga tårar.»
Ja rikedom det är ett lån utav Gud,
men fattigdom det är en belöning.
Den rikedomar har, kan fattiger bli,
den fattige kan ock bliva riker.
Skill. Lund 1835 (11 str.), Kahn. 1852, 1864 (10 str.); Nicol.
s. 123 o. musikbil., 1, Gol. sam]. IV 57, Julb. 47, Frykholm ög. 11,
Filikr. h. 8 nr XV ock h. 9 nr VII, Öberg 34, Bohlin 6, Olsson 3,
Bond. 166, Axelson Västerdal. s. 180, NAsLåt. Dal. I 229 ock II 533.
Forssl. II bd 3 nr 62 ock II 6 nr 32, Fredin 2; Ny!. 42; — Krist.
Visfolkem. s. 296 o. 308, Krist. Hundr. Folkev. s. 347, Tverm. Thyreg.
19. — En uppt. av Drake på dalvisans mel. i KB. Vs. 126. Var. ha
andra me].
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[Jungfru ock rackare.]
1514
1. Det bod-de en jung

ha - - de så mång - en ja

ni -uti

ny-bygg-da land, hon

fri - - a - re-Inan. Hå-

-oåh-hå— u - ti nybyggda land,

hon ha - de så mång-en ja

fri - - a - re-inan.

Till hänne fria härrar, till hänne fria präst,
men ingen, som var värdig att få sova hänne näst.
Hå-åh-hå — både härrar ock präst o. s. v.
Så klädde de en rackare i sadel ock häst,
att han skulle fara till jungfrun på frest,
Hå-åh-hå — i sadel ock häst o. s. v.
Ock när som han kommer till jungfruns gård,
där ståndar sköna jungfrun ock kammar opp sitt hår.
Hå•åh-hå — till jungfruns gård o. s. v.
»Vi stånder sköna jungfrun ock gören sig så grann?
Jag ären nu hitfaren på att bliva hännes man.
Hå-åh-hå — gören sig så grann o. s. v.
Hemma haver jag ett slott utav bly,
behagas sköna jungfrun spasera däruti?
Hå-åh-hå — ett slott utav bly o. s. v.
Ock hemma haver jag ett jordagods
ock tolv mina pigor, som duka mitt bord.
Hå-åh-hå — ett jordagods o. s. v.
Ock hemma haver jag både åker ock äng
ock tolv mina pigor, som bädda min säng.
Hå-åh-hå — både åker ock äng o. s. v.
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Ock hemma haver jag min jorda hjord(?)
med åttahundra får ock fyrahundra kor.
Hå-åh-hå — min jorda hjord o. s. v.
Ock hemma haver jag mina säxtan par häst.
Behagas sköna jungfru att rida på den bäst?»
Hå-åh-hå — mina säxtan par häst o. s. v.
Hon bjudade den rackaren i kammaren så fin:
»Ock varen nu så goder ock dricken mjöd ock vin!»
Hå-åh-hå — i kammaren så fin o. s. v.
Ock jungfrun hon plockar sina byltor ihop,
hon skulle med den rackaren nu fara sin kos.
Hå-åh-hå — sina byltor ihop o. s. v.
Ock när de hade rest en sju mila rundtl,
det lyster sköna jungfrun att vila en stund.
Hå-åh-hå --- en sju mila runt' o. s. v.
»Var haver du nu ditt slott utav bly?
Du lovade mig få spasera däruti.» —
Hå-åh-hå — ett slott utav bly o. s. v.
»Aldrig har jag ägt något slott utav bly,
ock aldrig har jag slitet någon ärlig skjorta ny.» —
Hå-åh-hå — slott utav bly o. s. v.
»Var haver du nu ditt jordagods
ock tolv dina pigor, som duka ditt bord?» —
Hå-åh-hå — ditt jordagods o. s. v.
»Aldrig har jag ägt något jordagods,
ock aldrig har jag ätet vid ärlig mans bord.» —
Hå-åh-hå — något jordagods o. s. v.
»Var haver du nu din åker ock äng
ock tolv dina pigor, som bädda din säng?» —
Hå-åh-hå — din åker ock äng o. s. v.
»Ock aldrig har jag ägt någon åker ock äng,
j sovet i ärlig mans säng.» —
ock aldrig har ag
Hå-åh-hå — någon åker eller äng o. s. v.
»Var haver du nu din jorda hjord
med åtta hundra får ock fyrahundra kor»? —
Hå-åh-hå -- din jorda hjord o. s. v.
1)

rund eller runt?
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»Ock aldrig har jag ägt någon jorda hjord
med åttahundra får ock fyrahundra kor.» —
Hå-åh-hå — någon jorda hjord o. s. v.
»Var haver du nu dina säxtan par häst?
Du lovade mig att få rida på den bäst.» —
Hå-åh-hå — dina säxtan par häst o. s. v.
»Ock aldrig har jag ägt några säxtan par häst,
men väl har jag krängt etthundra säxtisäx.» —
Hå-åh-hå — några säxtan par häst o. s. v.
»Åh tvy däj vare, din otäcke hund,
för vaden' gång jag kysst din mun!» —
Hå-åh-hå — din lee hund o. s. v.
Så lyftade jungfrun på kjortelen sin:
»Se här skall du få skåda mig i bakstussen min.»
Hå-åh-hå — på kjortelen sin o. s. v.
Så lyftade den rackaren på hatten sin:
»Se här skall du få skåda mig i skarvknoppen min.»
Hå-åh-hå — på hatten sin:
»Se hår skall du få skåda mig i skarvknoppen min.»
Bond. 285, 374; Nyl. 44 (andra inel.).

[Jägare ock flicka.]
1515
1. En jä -ga-re gick sig att ja- ga, en j ä - ga-re gick sig att

ja - - ga allt åt en lund så grön, ja ja, allt
3

åt

en

lund så grön.

Där möter han en flicka,
en flicka, som var skön, jaja.
»Varthän, varthän, sköna flicka?
Varthän, du stolta mö, jaja?» —
vgdn 'varje'
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»Jo jag skall gå hem till min fader,
som bor i lunden grön, jaja.» —
»Vad skall du hos din fader,
som bor i lunden grön, jaja?» —
»Där skall jag blommor plocka
ock binda kransar av, jaja.» —
»Vad skall du med de kransar?» —
»Jo dom skall vännen ha, jaja.
Ja dem skall en sjöman ju hava,
som far på böljan blå, jaja.» —
:,:Skall en sjöman då äga ditt järta
så svik då honom ej, nej, nej,
så svik då honom ej!»
Skill. Västervik 1842 (12 str.), Norrköp. 1844, Kalm. 1852
(12 str.); Wiede 74, Filikr. 8 V, eGyll. 29, Bond. 105, 209, 289,
Olsson 4, Götl. 33, Strand 31, Fredin 14; — Lindem. 136, Krist. Vis.
i folkem. s. 257 ock 311. De flästa var, ha andra mel.

[Bortfaren vän.]
Vid fä:21ton års ålder då fick jag mig en vän.
1516
Den vännen så han älskade mig, jag älskade honom igän.
Två månar var han borta, ock breven de var sju.
Min fader ock min moder de visste det ej nu.
Jag satt en dag i min kammare ock spelade klavr,
då kom en härre ridande, han red i full karrier.
Han lyftade på hatten ock hälsade på mig.
Han sa: »Adjö, lilla vännen min, sista gången ser du mig.»
Sen drog han opp en dolk ock stack den i sitt eget bröst.
Han ropte: »Arma flicka, förlorad är din tröst.»
Hon ilar till sin fader, hon ropte: »Kom ock se,
att nedanför min kammardörr det onda månde ske.»
Uti hans vänstra ficka ett brev hon hittar på,
där stod hans namn upptecknat ock mycket mer ändå.
En kista utav bräder, en svepning utav tyll
ock fötter utav marmorsten ock kronor utav guld.
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»Lägg mig i vännens kista; lägg mig uti hans grav,
så få vi vila nöjda allt intill dommedag.
Adjö adjö, min fader! Adjö adjö, min Mor!
Sörj icke enda barnet, ni har på denna jord!»

1517

-4-1. Ock jungfrun hon gångar på det hög-est - a bärg att be -

. skå-da det djupest-a

gängande skepp,

hav.

hon där se ett full-

som fullt av gre-var var. 2. Den all-ra yng-ste

greven, som uppå skep-pet var,

jung - frun,

Då fick

så

han tro - lo-va-de sig med

ung- er som han var.

Ungersvän han drager upp de gullringar fäm
ock sätter på jungfruns hand:
»Tag dem, tag dem, min lilla vän,
det är vårt kärleksband!» —
»Vad skall jag för mor min säga,
när som jag kommer hem?» —
»Säg så, säg så, min lilla vän,
du -hitt' dem i grön äng.» —
»För mor min till att ljuga
det går slätt intet ap.
Näj bättre är tala sanningen,
det är vårt kärleksband.»
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Ock ungersvän han bad allra kärestan sin,
han bad allra kärestan sin,
att han skulle litet få bortresa,
men komma snart igän.
När ungersvän var bortrester,
fick hon en annan vän,
:,: dän hon tillförne älskade :,:
ock älskade honom än.
När tre år var förlidena,
kom ungersvän igän.
Så hälsade han på fadren sin,
så hälsade han på modren sin:
»Hur mår allra kärestan min?» —
»Min son har varet borta för långe,
i dag står din käresta brud.
Var du skall få någon annan vän,
det vet allena Gud.»
Ock ungersvän han gångar sig i kammaren in
ock kammar ock krusar sitt hår.
Sen sadlar han upp sin gångare grå
ock rider till bröllopsgård.
Ock ungersvän han gångar sig i brudesalen in,
tar bruden i snövita hand.
Ock ungersvän tar bruden i snövita hand
ock dansade golvet omkring.
:,: Så sakta som de dansade, :,:
så bleknade hon på kind.
Melodien till de två första raderna i
värserna sjunges i denna vårs två gånger.

»Varför är du så bleker, som förr har varet så röd?»
»Jag må väl vara bleker ock inte något röd.
Någon annan vän har fått lockat mig
ock sagt, att du var död.»
'13. Ock ungersvän han gångar i kammaren in,
slår dörren i lås om sig.
Där sätter han sig på förgyllande stol,
ock skriver ett skiljobrev.
14. När brevet var fullskrivet
ock timman var förbi,
då drog han upp sitt blanka svärd
ock stack det i sitt liv.
312259. Sv. landsm. IX. 1.
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När blodet börjar rinna
som strida strömmar små,
då gläntade han på kammardörr:
»Kom, lilla vän, se på!
Kom, skåda, flickor alla,
hur, ynkeligt det är
att tala med falska tungor
ock ha två vänner kär!
Adjö, min söta ängel,
ock min utvalda vän!
Vi få väl en gång mötas åt
hos Gud i himmelen.
Ja, i himmelen, i himmelen,
i himmelens trånga port,
där får du själver svara
ock se, hur illa du har gjort.»
Skill. Uppsala 1831, Stockh. 1850 (18 str.); GAfz. 25: 2, Gotl.
saml. II 165, Dyb. Runa 1842 Folkv. 3, Wiede 14, Frykh. Värml. 7,
Filikr. 5 VII, Öberg 29, Bohlin 3, eGyll. 7 ock 17, Bond. 197 (jfr
även 100), NAsLåt.Dal. III 1057 o. Jämtl. I 278, Forssl. I 9 nr 37,
H 6 nr 31, II 10 nr 48-49, Sk. folkna. 1926 s. 85, Freclin 15; —
Lindem. 114, Krist. Vis. i folkem. s. 238, ErkBöhrne I 89-90, Van
Duyse I 21. Dessa var, ha andra mel.

Fru Signild.

1518 1455

ir

.
1•

1. Den fromma fru Sig-bild på sote-säng-en låg, dess

avsked härr Esbjörn så smärtefullt sår-ar. Hon sade: >Låt sorgen ej

nederslå din håg, mig plåga långt mera än död-en din-a tår-ar. Jag
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1--(?1
j31;
önsk - ar, att Gud snart en mak - a dig ger,

att

Första gång
•

•

Andra gång
:,: du må bli glad-er ock ej sak ' - na mig, mer.» : ,: Att

»Ack, Signild, om nånsin vi glömma vårt band,
då glömmer oss Gud ock den hämnarn i höjden.»
Hon ropte, hon räckte sin vissnade hand
ock fortfor i kärlek ock dödsens stämma:
»Jo gärna, min man, må du glömma mig så,
:,: om hon har dig kär ock vill älska de små.» :,:
Fa,m gråtande döttrar vid sängen stodo ner,
tungt föllo de tårar på moderligt järta,
ock sonen den späda långt blödande ser,
så späd ock så spetel så ynkeligen smärtar.
Ock när sina systrar han gråtande ser,
så menlöst han smekte, de gråta dess mer.
Fru Signild blev döder ock jordad ock glömd,
snart älskade Esbjörn Gullborg den rika.
I rikhet ock skönhet, i snällhet hon var
i spel ock i dans hon för ingen gav vika.
Hon levde var dag uti nöjen ock sus,
hon sörjde så litet för barnen ock sitt hus.
De hundar de tjuta så runt omkring vårt slott,
ock lamporna de brinna så bleka uti lågan.
Vi snyta ljusen, de slockna så brått,
härr Esbjörn ock Gullborg går illa uti hågen.
Vid midnattens timma flög dörrarne opp,
det susar som vindar i ekarnes topp.
Vid halvslocknad eld stod Helena upp,
hon kvavde uti skötet att söva sin broder.
Hon vyssade, hon lullade, hon gråt, ock hon bad,
att snart skull få följa sin vilande moder,
ock just i den stunden så hissnar hännes blod,
en vålnad i likdräkt för hänne där ,stod:
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»God afton, min dotter! Vi sitter du här?
Hur må mina små? Hur må syskonen dina?» —
»0 nämn mig ej dotter, av vem som jag är,
män låt mig i fred få ropa sorgefult till Eder.
Som blomstret min moder var vit ock var röd,
ej vissnad ock bleknader liksom en död.» —
»Ja i graven där bleknar de kinder, som var röd,
från graven jag kom, ock din gråt jag där hörde.
Jag reste mina multnade lemmar med en hast,
ock murarne de remnade, ock marmorna brast.»
Helena hon kände sin moder igän:
»Min dotter, min dotter, vi kveker du än?»
Den späde han kände sin moder igän,
med utsträckta armar han skuggan vill närma.
Tungt suckade Signild: »Ack tomt är mitt bröst,
min arm utan styrka, min famn utan värme.»
Sen slöto de barnet i moderlig famn,
dess famntag det var liksom vårvinden fläktrar.
Till styvmodern skred hännes vredgade hamn:
»0 Gullborg, se barnet i armod försmäktar!
Men hade du fött dem ock buret dem som jag,
så har du ej så sorglöst lemnat dem var dag.
Se till den späde, hur valnad han är!
Vi sitter hon med honom vid eldstaden här?
De dynor dem vila dina tjänstepigor på,
som jag efter mig till de späda har lemnat.
De fryser, de svälter, de ligger på strå,
ock hårdsinta tjänstepigor över dem råda.
Det gör, att jag ur mitt vilorum går.
0 Gullborg, o Gullborg, din räkenskap blir svår.»
Hastigt gol hanen, ock Signild försvann,
det var liksom morgonrodnas töcken för solen försvinner.
Men uti det landet det knappast bebor
:,: så älskande maka så kärleksfull mor. :,: —
Skill. Falun 1795 (13 str.), Göteb. o. Vänersb. 1819 (12 sir.),
Lund 1843. De angiva, att visan sjöngs på »sin egen melodi». Wiede
228 har 4 uppt. med olika me!.
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Hamburger-visan.

1. Det bod - de en köp - man vid Ham-burger bro, han

ha - - de en dot-ter, hon var re - de - hg ock god. Så

kom-mer där en sjö - man ock seg - la - de där fram, han

sa - de: »Ack, skön jung-fru, vill hon hå - va mig till man?»

En sjöman har jag älskat, en sjöman vill jag ha,
en sjöman vill jag älska, till dess jag läggs i grav.» —
»Den sjöman, som du älskat, den skall du aldrig ha,
för när han till dig kommer, skall jag livet av an ta.»
Så sent om en afton, när den sköne sjöman kom,
han knackar uppå dörren, ock intet ont visst om:
»Ack hör hon, sköna jungfru, statt upp ock släpp mig in!
Du vet väl, att jag är allra kärestan din.»
Jungfrun springer upp, trycker låsen ifrån,
det gjorde hon blott för allra kärestan ändå.
Han tar na i sin famn, ock han klappar hänne så,
att alla hännes sorger i glädje månde gå.
»Ack hören han, min lille, ack hören han, min vän,
för akta dig väl, då du går ifrån mig!
Min fader han har blivet så vred på mig ock dig,
jag tror, att han alldeles vill förgöra dig.» —
»Ack hören hon, min lilla, ack hören du, min vän :
för akta dig själv, när jag går ifrån dig!
För jag skall gå till redden ock laga skeppet till,
att du ock jag får segla, när som det bliver vind.»
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Om morgon klockan fyra, när den sjöman skulle gå
ock jungfruens far själv bakom dörren månde stå,
då drog han upp sin värja ock stack i sjömans liv.
Hon gråter, ock hon sörjer: »Nu mister jag min tröst!»
Ock jungfrun drack ur ett glas vin med förgift,
det gjorde hon blott för allra kärestan hon mist:
»Ock lägg mig i hans kista, ock sätt mig i hans grav,
så vila vi tillsammans till den stora dommedag.» —
»Ack hören i, föräldrar, som mången som här är:
Ni neken edra barn aldrig ta den de har kär!
Det får jag själv begråta uppå min ålderdom,
jag nekade min dotter att ta en sjöman ung.»
Skill. Västervik 1843 (7 str.); — Gotl. semi. II 87, Filikr. 5 XIII,
eGyll. 25, Landtm. s. 57, Fatab. 1906 s. 157, NAsLåt. Jämtl. I 352,
Sk.folkm. 1926, s. 83, Fredin 12. Jfr Nyl. 171.

En ny ock vacker sjömansvisa om Axel ock Maria. A.
1520 1. »Goddag, min sköna flicka, vad har du i ditt sinn?

Varför är du bedrövad, har du mist vännen din?
Lägg bort de sorgsna tanker, jag vill trolova dig,
om du vill bli min trogna vän, om du vill lyda mig.» —

»Hav tack, min gunstig härre, jag har en vän så kär,
på honom vill jag vänta ännui sju år till.
.Han kommer en gång åter, om han är mera till,
han kommer en gång åter, om han är mera till.» —
»På honom till att vänta det lönar icke sig,
för han är redan döder, skall jag försäkra dig.
Ja, han är redan döder ock lagder uppå bår,
han vilar på sjöbotten ibland de böljor blå.» —
»Ja, är han redan döder, som du försäkrar mig,
då vill jag därpå svärja, jag aldrig gifter mig.
För om han skulle komma ifrån sin resa än,
då vore jag förlorad, som är hans enda vän.»
Sen tog han av sig handsken utav sin hand så vit:
»Se här är den guldringen, som jag fick utav dig.»
När hon den fick att skåda, blev hon så järtligt glad,
den lilla sköna flickan föll ner ock svimmar av.
Då tog han hänne i famnen så vänligen till sig:
»Kom, älskade Maria, en kyss skall väcka dig.»
Hon vaknar ur sin svimning, där blev stor glädje av,
mång tusen tusen kyssar de sen varandra gav.
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7. Ja hör ni, flickor alla, så skall ni ställa er
emot en trägen sjöman, som vill trolova er.
För när han igänkommer ifråri sin resa lång,
ert bröllop då skall firas med dans, musik ock sång.
Avskrivet efter ett funnet löst
blad ur ett skillingstryck.
eGyll. 22, Bond. 257 (u. m.). Senare tryck Malmö 1908.

Axel ock Maria. B.
»Si god dag, min täcka flicka! Vad har du i ditt sinn? 1521
Varför är du så ledsen? Vill du ej bliva min?» —
»Nej tack, min gunstig härre, det passar inte mig,
ty jag vill tjäna piga, det vill jag visserlig.» —
»Ack nej, min järtans kära, det passar inte dig,
ty du skall hava pigor, som tjäna skola dig.» —
»Nej tack, min gunstig härre„jag har en vän så kär,
på )honom har jag väntat uti sju år så lång.» —
.5. »Ack du, min järtans kära, det blir sju långa år,
ty han är redan döder ock lagder uppå bår.> —
»Ja är han redan döder, min allra käraste,
då kan jag därpå svära, jag ingen tar till man.» —
»Hav tack, min kära flicka, Or du uppriktig är!
Nu kan jag vara försäkrad, att du mag håller kär.»
Då tog han av sig handsken utav sin hand så fin:
»Se här är den guldringen, som vittnar mellan mig ock dig.>
När som den täcka flickan fick denna ringen se,
blev hon så järtans glader, föll ned ock dånade.
»Varföre skall du dåna, min sockersöta vän?
Nu är ju dagen kommen, då vi få ses igän!
Jfr Fredin 3.
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1522
1. Där gick en jung-fru åt gröna lun-den till att

trogen vän: »Ja varför går

du

så

sö-ka. sig en

här al - le - na? Giv

mig ditt jär - - ta, som jag ho - gär!»

»På din begäran kan jag ej svara,
ty jag är fattig ock av ringa stånd.
Din tjänarinna det vill jag vara,
men allra kärestan kan jag ej bli.
Jag har en vän, ja om han lever,
som för sju år sen rest bort från mäj.
Ja lever han, så har han mitt järta,
ock är han död, så har Gud hans själ.» —
»Har du en vän, ja som du säger,
som för sju år sen rest bort från däj,
så torde hända, jag är densamme'
densamme vännen, som rest bort från däj., —
»Är du densamme, ja som du säger,
så vis mig ringen, som du fick av mig.» —
»Se här är handen, se här är fingern.»

Så tog han ringen utav sitt finger:
»Se här är ringen, som jag fick av dig.»
Jungfrun skådar, ja skådar ringen,
till dess hon dånades till jorden ned.
Så tog han hänne i sina armar
ock klappar hänne så järtelig.
:,: Så tog han hänne i sina armar :,:
ock kysser hänne en gång eller tre.
Skill. Västervik 1841, 1844; Wiede 40, Filikr. 4 X, Bond. 47,
Forssl. 1 9 nr 36, Fredin 16; Nyl. 142, Suom. II 518.
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[Den giftassjuka Härrgårds-Anna.]
»Ljuvt är att gifta sig ock tänka på
ock rysligt ledsamt att ensam gå,
men allra mäst, som kan för sig skicka,
att gå ock gråna som en gammel flicka.
Jag, som i ungdomen var så rar
ock var så omtyckt av varje kar,
ock nu bli utan, det är en ynka
ock få på näsan en rynka.
Jag var omtyckt av varje soldat ock varje gesäll,
som jag hade vatt en rik mamsell,
ockjag var bara en fattig piga,
ock sådan bör ju helt ödmjukt niga
med ett förbindelse svara ja,
när någon gosse vill hänne ha.
Men jag var dum liksom många andra,
ock nu får till straff helt ensam vandra
på livsen[s] törniga, branta stig,
det blir helt ödeligt, Gud trösta mig!
Men om någon såge till min smärta
ock ville skänka mig hand ock järt a!
Att varje (vara?) flicka väl för sig går
till tjugoåtta ock trätti år;
men när det över trätti lider,
. då är det gruvligt, vad j ärtat svider.
Så resonerade härrgårds-Anna
med vredens moln uppå skrynglig panna.
Hon drev sitt rockjul i dubbel fart,
hon ville gifta sig, ock det var snart,
ty åren höllo ej någon måtta,
de hade skridet till trättiåtta.
Tänk, om skomakaren där nere i byn,
med breda näsan ock gula hyn,
han som arbetar för bara maten,
om han sloge säj på friarestaten !
Jag tror, jag toge an, för nu minsan
lär jag knappast få någon ann.
Visst är han ful, visst är han ruskit,
oborstad, gammel, halt ock sluskit,
ock super litet. Men det får gå,
jag finge heta madam ändå.»
När byskomakaren det veta fick,
att Anna skänkte en nådig blick
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åt varje karl, om också ringa,
så beslöt han att henne bringa
sitt järtas hyllning på friarevis,
ock innan kort vann han segrens pris.
Ja svarade Anna, neg för finligt,
ty rask var fästemön, men icke skön.
Hon hade sparat ihop sju års lön.
De hade bröllop med. frö,jd ock gamman,
uti en stuga de bo tillsamman
som turturduvor i lummig skog.
Hon var så flitig, till huset drog;
skomakarn var så snygg ock sedig,
beständigt hemma, beständigt redig.
Till krogen gick han ej nånsin mer,
men kunde[r] komma allt fler ock fler.
När en månads tid hade jämt förflutet
ock mäster Sylberg helt stilla sutet,
då kom en vän från väster torn,
som nu då rådde att ta motion:
»Du blir ju sjuker, om så du sitter,
ock bröst ock ögon förstör du ju.
Upp, rör på dig, min kära du!»
Därefter bar det av åt krogen,
skomakarn var icke längre trogen
hans föresats att ordentlig bli;
då var det slut med allt harmoni.
Träter blev det ock elak levnad,
när Anna sade: »Bli hemma, far!
I vrån ligger ett stövlapar,
de skulle lappas ock nätt halvsulas,
de ha väl leggat här sen i julas.»
Ej något svar stackars Anna fick,
men hännes gubbe till krogen gick.
I rusigt tillstånd en vacker dag
kommer gubben hem ock fick genast tag
uti en kvastkäpp, gick fram till Anna,
ock genast måste med rocken stanna,
ock röt. åt hänne, att hon skulle gå
på dörren ut, ty »stryk skall du eljest få.»
Från stolen reste sig hastigt Anna
med vredens moln uppå skrynklig panna,
snabbt som pilen i stormig vind
-en örfil brann uppå gubbens kind.
Men nu det gäller att flykten taga:
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gag må mig ej där på tiden draga.»
Ock Anna gjorde sig ett försök,
då sprang hon ut i sitt lilla kök.
För köksdörn ett skåp hon skjuter,
men gubben rasar ock svärj ock tjuter
ock »Tvi da vare en ryssens för.» i
Hans svärj ock larmar på denna dörr,
men hur han bryter ock hur han bänder,
så ge de vika för gubbens händer.
Skåpet sviktar, postelin ock glas
ligger på golvet i tusen kras.
Men nu det uppträdet voro många,
ock Annas dagar de blevo långa.
Hon grät ock nicka ock ville då
till jungfruståndet tillbaka gå.
Men dessa dagar ej återvända,
ty giftas stod där med sitt elände,
ock ofta gav hon den tanken rum:
»Ack vad jag var giftsjuk, vad jag var dum!»
Eke-Nils.
Skill. Jönköp. 1846-48, 50, 52-54, 56, Kristinehamn 1852'
Örebro 1854, Falun 1855, Luleå 1858. Visan kallas i skill.-tryck
»Den gifiassjuka Herrgårds-Anna». Åven i trycken äro stroferna oregelbundna, vilket nog tyder på att visan ej blivit sjungen, utan deklamerad.

Strasburgervisan.
I staden Stralsburg bodde en adelsman se rik,
för uppo gull ock pänningar fans ingen honom lik.
Han ägde blott en (letter se dägeli ock skön,
hon älskade av alla en sjöman tell sin död.
En sjöman har hon älskat, en sjöman vell hon ha,
en sjöman vell hon älska intell sin sista dag.
Se litet som hon ot ock se litet som hon drack,
hannes jarta var jupt sorat, för mat hon . tij har smak.
En resa tell Ostindien dän sjöman skulle go,
ock för dän unga fleckan stor sorg nu bliva mo.
Hon önskade honom löcka ock monget ömt farväl,
män likväl 'vilar smartan se tungt po hännes själ.
1) eller:

en rys en hör?
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När sjömannen har hunnet tell sin bestämda ort,
tell kärestan han skriver ett brev, som sändes fort.
Po varje rad han tröstar ock beder ömt sin vän
att honom icke sörja, han kommer snart igän.
Maria hon feck brevet om morgonen tell sig in,
ock gubben, som dät framförde, äj obelönad geek,
"han utav skön Maria tre speciedaler feck.'
Maria läste brevet mäd glädje o mäd tröst,
ock dät var möcket fröjdefullt för hännes unga bröst.
Hon velle gömma .brevet so väl som all däss ord,
män fadren kum ock tog dät mäd vold fron hännes bord.
»0 käre du min fader, lot mig dän sjöman fo,
du äj non större gova din dotter giva mo.
Om jag äj honom äger, om jag äj honom for,
so gör dät mig dätsamma, vart jag i värden gor.» —
»Om han ock än dän ende sjöman vure här,
tro allri, att du honom tell din äkta make tar.
Först vell jag honom dräpa o sen dig skänka bort,
en annan har förfrogat ock har mett ja nu fott.»
En liten tid däräfter kum där ett skepp tell larm,
dän rysansvärde fadren strax ilar ned tell strann.
Han bjuder so dän sjöman i ett ensamt rum mäd sig,
han följde, män aj tänkte, han mesta skall sett liv.
»Hör du, min unge sjöman, om icke du är dän,
som har förfört min dotter ock spelar hännes vän?
Jag vell po dig äj hämnas, tro mig, jag säger sant,
so vida du mig lovar att römma ur vort lann.» —
1 1. »Nog är ja väl dän sjöman, er dotter älskat ömt,
män hänne att förföra dät har jag ens äj drömt.
Vad vi tellsammans talat, bör icke ses mäd hon,
hon är i mina tankar ock gor äj därifron.»
12. Dän rysansvärde fadren nu tänderna hopskar
ock tager fram dän kniven, han inom rocken bar.
Dän sänker han i bröstet 2 uppo dän sjöman god,
geek ut ock stängde dörren, lät an semma i sett blod.
Eke-Nils menade, att visan i denna sin form var »lite bruten», ock
ville hava denna vars sålunda:

Maria hon feck brevet om morgonen tell sig in,
vesst var dät litet glädjefullt för hännes unga liv.
Dän lelle gut, som bragte, äj obelönad .geck,
han utav skön Maria tre speciedaler feck.
Hskr. har brösten.
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Sen gongar han direkto tell kära dottren sin:
»Kom, älskade min dotter, for du si vännen din!
Nu for du holla bröllop mild kärasten so fin,
ock blod for du i bägaren i stället för sött vin.»
När (baren sog, att fadren var nederstänkt mild blod,
do bleknade hon hastit, män fattar ändock mod.
Hon ser sin älskling fallen, ser blodet spruta varmt,
tar kniven oförfärad ock gömmer vid sin barrat
»O stränge du, min fader, nu sista bön fron mig:
lägg mig i sjömans kista, lägg mig i (vid?) sjömans lik!
Nu sörjer jag äj mera för vännen min so öm
ock slutar mina dagar so ljuvt som i en dröm.»
När som dän unga fleckan de orden hade sagt,
so tar hon fram dän kniven, hon uti barmen lagt.
Dän sänker hon i brösten, sjönk ner vid sjömans lik,
äj fadren dät kan hindra, hur fort han hastar dit.
17.:* Till Stralsborgs sköna körka di döda fördes hän,
log klädda uti selke, som kongen skänkte däm.
Po deras armar syntes dät skära selket rött,
att ingen kunde säga, varav de hade dött.
18. Bak kistan syntes fadren mild kniven i sin hann,
att skämmas ock bli straffad mäd galerslavens bann.
Mo händelsen bli varning för varje jartlös far,
att neka sina döttrar att fo, dän di vell ha.
Amanda Tranman.
Skill. Kalmar 1859, 60, 64 (22 str.); CGyll. 23, NAs Låt.
Närke 240; Nyl. 171. Jfr nr 1519.

[Lagermans visa.] A.
»Hör du, flicka lilla, vill du gifta dig i år?» —
»Så sant som jag vill gifta mig, men aldrig med dig!
Under tiden.
Jag har en vän på böljan blå, som väntar uppå mig.
Men kommer han tillbaka, då blir du narrader., —
»Har du en vän på böljan blå, lita aldrig uppå den,
för han kan vara falsker emot sin lilla vän.»
Ja bröllopsdagar höllo de i dagarne två,
men inte ville bruden till brudgummen gå.
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Ock bröllopsdagar höllo de uti dagarne tre,
ock inte ville bruden på brudegummen si.
Ock bröllopsdagar höllo de i dagarne fäm,
ock inte ville bruden gå med brudgummen i säng.
»Om jag hade mig en full-trogen vän,
som ginge ned till sjöastrand ock komme snart igän!»
Ock brudens yngste broder var en fulltrogen vän,
han gingo ned till sjöastrand, kom intet igän.
Ock bruden hon klättrar sig på höga gavlar upp,
där fick hon se ett skepp, som kom vacklandes ock gick.
Där fick hon se de flaggor både gula ock blå,
som hon själv hade virkat med sina fingrar små.
Där fick hon se de flaggor både gula ock vit:
»Jag tror, att det är Rosengren, som ärnar sig hit.»
Bruden hon gångar sig till sjöastranden ned,
där fick hon se sin broder ock sin fästman talas vid:
»Ock hälsa nu hem till de förra brudemän,
bed dem att taga sig ett glas ock resa hem igän.
Ock hälsa nu hem till min förra fästeman,
bed honom hålla bröllop ock ta bruden var han kan.
Ock hälsa nu hem till min ömma far, ock mor,
bed dem ej vara ledsna, för nu går jag ombord.»
När de hade seglat några tusen mila sjö,
då bejönte han förnimma sig en annan fästemö.
»Har du nu förnummet dig en annan fästemö,
så låt mig få bliva din trogna tjänare.» —
»Nej aldrig skall du bliva min trogna tjänare,
för fröknar ock mamseller skola passa uppå dig.
Ock fröknar ock mamseller ska dra av dig dina skor,
ock fröknar ock mamseller ska passa dig vid bord.
Ock fröknar ock mamseller ska bädda upp din säng,
ock du ock jag allena ska sova uti den.»
Under tiden.
eGyll. 12, Bond. 296, 381.
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Lagermans-visan. B.
1526
La-ger-man ock jung - frun de gingo på en bro, de
PINEP

'

lo-va - de var - anra

bå-de

ä - - ra ock tro, mån vi

ro-ger OSS en stund.

Det lagades till bröllop i fullan bad4g,
ock piger ock mamseller de bädda brudesäng.
Bröllopet stodo uti dagarne två,
de fingo inte bruden 'uti brudesängen gå.
Ock bröllopet stode uti dagarne tre,
ock inte ville bruden på brudegummen se.
Ock brölloppet stode uti dagarne fäm,
de fingo inte bruden uti brudesängen än.
Så fick hon se flaggor både gula ock blå,
dem hon själv hade virkat med sina fingrar små.
Så fick hon se flaggor både gula ock vit:
»Jag tror, att han är presis Lagerman lik.
Ack om jag hade mig en fulltrogen vän,
som kunde gå till sjödestrand ock komma snart igän!«
Ock hännes yngste broder han var hänne huld
han gingo till sjödestrand ock kom igän på stund,
män vi roger oss en stund.
Wiede 44, 46, 65 b, 157, 158, Dyb. mel. 37, Öberg 32, Fredin 24
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Den unga Hedvig skön en aftonstund spatsera
allt åt en lund så grön att sig därmed förlusta,
att höra fogelsång, att binda kransar små,
om Ludvigs sköna arm hon sen dem binda må.
Hon böjde handen ned en blomma att avbryta,
som sina blader bar ock ljuvligt månde lukta,
men ack det ynkligt var, hon dignar ner ock dör.
En giftig huggorm sig, odrägligt stor, upphävde,
som med sin falska list sig under blomman dolde
att stinga Hedvigs hand ock göra våndan svår.
Hon då sitt unga liv för blomman mista får.
Han går i kammaren på 'golvet ock spatserar,
han vrider händerna ock tänker med stor kvida:
»Ack, Hedvig, Hedvig du, jag aldrig aldrig dig
nu mera skåda får ock vila i din famn.»
Eke-Nils.
Skäl. Karlskrona 1842, 51, Kalmar 1863 (10 str.). Jfr Bond. 216.

[Gångarpilten.]
1528 1. : ,: Båtsmannen han kom ridandes åt långgatan fram, :,:
där fick han se en jungfru, som uti dansen sprang,'
å hi sjung hopp fallerallaläj, sjung hopp fallerallaläj,
som uti dansen sprang.
»Ja har du lust att spela gulltärning med mig?» —
»Ja vist vill jag spela gulltärning med dig,
men jag har inte röda gull att våga emot dig,
å hi sjung hopp o. s. v.
att våga emot dig.
: , : Vågar du din tröja ock dina vantar grå, :,:
då vågar jag min mödom, dän du allri kan få,»
dän du allri kan få.
:,: Första gulltärningen, som över bordet rann, :, :
då sköna jungfrun tappade, ock lille båtsman vann,
ock lille båtsman vann.
1) Föreläsaren frågade, om detta ord kunde skrivas
inte spray.

sprae

ock
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»Tre skepp uti flottan det vill jag giva dig.» —
»Tre skepp uti flottan det får jag, när jag kan,
men jag skall ha den jungfrun, som jag på tärning vann,
som jag på tärning vann.»
: , : Ock andra gulltärningen, som över bordet rann, :,:
ock sköna ,jungfrun tappade, ock lille båtsmann vann,
ock lille båtsman vann.
»Tre skattefria hemman det vill ,jag giva dig.» —
»Tre skattefria hemman det får jag, när jag kan,
men jag skall ha den jungfru, som jag på tärning vann,
som jag på tärning vann.»
:,: Ock tredje gulltärningen, som över bordet rann, :,:
ock lille båtsman tappade, ock sköna jungfrun vann,
ock sköna jungfrun vann.
Ock men fjärde gulltärningen, som över bordet rann, :,:
ock sköna jungfrun tappade, ock lille båtsmann vann
ock lille båtsman vann.
:,: »Ock hästen ock gullsadeln den vill jag giva dig.» :,: —
»Ock hästen ock gullsadeln den får jag, när jag kan,
men jag skall ha den jungfrun, som jag uppå tärning vann,
som jag uppå tärning vann.»
:,: Ja jungfrun går på golvet, hon kammar ut sitt hår. :,:
»Gud nåde mig, min jungfru, för giftermål jag får,
för giftermål jag får!»
:,: Ock båtsman går på golvet, han skyldrar med sitt
svärd: :,:
»Ock du får likere giftermål, än du är nonsin värd,
än du är nonsin värd.
:,: Jag är väl ingen båtsman, fast jungfrun tycker så, :,:
jag är en liten kungason, som ifrån England går,
som ifrån England går.» —
»Är du en liten kungason, som ifrån England går,
då skall du få min mödom skönt om jag ägde två,
å hi sjung hopp falleralialäj, sjung hopp fallerallaläj
skönt om jag ägde två.»
Denna visan har Eke-Nils hört sjungas av en
liten pojk på Kulltorp för 36 år sen.
Jfr GAfz. o. Arw. II 103 Gångarpilten ; Wiede 18, 19, 57, 111,
209, Landtm. s. 59; Nyl. 15. Se S. Ek, »Visan om Gångarpilten» i
Nord. folkminnen tillägn. v. Sydow 1928.
312259. Sv. landsm. IX. 1.
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[Vedergällningen.]
1529 1. »Om alla bärg ock dalar de voro utav guld

ock allt vatten vore vänt uti vin,
alltsammans ville jag våga för dig, min lilla vän,
om du vore allra kärestan min.» —
»Efter du har en sådan begäran till mig
ock en begäran så stor,
så gå hem till min fader, hem på min faders gård
ock uträtta dina ärenden för den!»
»Ja, hemma hos din fader dä var jag i går,
ock han svarade mig alldeles nej.
Kan inte sköna jungfrun taga rådet av sig själv,
till att följa kring landet med mäj?» —
»Jo visst kan väl jag taga råd utav mig själv,
till att följa omkring landet med däj;
men när som vi kommer utåt främmande land,
då kanhända att du sviker mäj.» —
»Men frälsaren han var ingen svikfuller man,
när han uppå korset hang,
ock mycket mindre sviker jag dig, min lilla vän,
ty jag räcker dig båd järta ock hand.»
Sen reste de sig sju hundrade mil,
innan de någon vila kunde få,
ock när som de då den vilan fick,
då de till sängen gick.
Jungfrun hon repade lövet av en lind,
ock hon bäddade upp under den,
sen la de sig att vila den korta sommarnatt,
till dess solen hon sken uppå dem.
Jungfrun hon satte sig upp i sin säng,
hon kammade upp sitt hår:
»Gud nåde mig, min arma flicka, för sån sängkamrat jag
har haft i
ock för snövita kinder jag fårI»
Eke-Nils.

1 »När raderna är så där långa, så får en rappla på litet fortare,
för att melodien skall gå ut», säger Eke-Nils.
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Ock riddaren klappar sköna jungfrun på kind,
så att blodet det stank däromkring:
»Du skulle icke trott någon ungkarl så lätt,
förr än du hade prövat hans sinn.»
Ja jungfrun hon bad en bön till sin gud,
hon bad, att hännes bön skulle bli hörd.
Hon bad, att den riddaren skulle komma på hännes faders
,
gård
ock vara både halter ock blind.
:,: Hon bad, att den riddaren skulle komma hem på
hännes faders gård :,:
ock bedja bänne själver om bröd.
När sju år voro gångna förbi,
då slog jungfruns önskan in,
då kom det en riddare på hännes faders gård,
han var både halter ock blind.
»Stigen upp, stigen upp, mina två söner små,
ock given eder fader litet bröd!
Jag mins väl den dagen så grant som i går,
då du led varken hunger eller nöd.
Stigen upp, stigen upp, mina två söner små,
ock given eder fader ett glas vin!
Jag mins väl den dagen så väl som i går,
då du var allra kärasten min.
Stigen upp, stigen upp, mina två söner små,
ock giver eder fader ett glas vatt!
Jac, mins väl den dagen så grant som i går,
då du narra mig åt främmande land.»
Aldrig kan bäcken vara så smal,
att det ej rinner vatten där fram;
ock aldrig kan blodet vara så tunt,
att det ej är tjockare än vand.
Sista värsen hör till enligt mammas påstående, men Nils visste ej av
den. Denna visan har Eke-Nils hört on knalle sjunga för 40 år sedan.
Jfr GAfz. Vedergällningen ock Arw. II 124 B; Wiede 31, 163,
Öberg 17, Bond. 240, Landtm. s. 59; Ny-1. 24.
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[Skräddaredrängen som drunknade.]

1530 1. I östra församling i januari månad
där var det en skräddare, som drunknade i sjön.
I sjön där blev han liggande under kalla isen,
ock där vilar han i en sömn, som var söt.
Det var en torsdagsmorgon, ja då han var så glader,
han gångar sig neder åt den djupaste sjön.
För det var så roligt, ock allt honom glädes (gläder?),
det vall för han gick mot sin blekaste död.
Han geck åt aspestranden, han band på sina skrisko,
han tänkte till att åka fort ock för dem komma hem,
men han blev så olöckelig, han föll uti en rening,
som han för sina ögon slätt intet kunde se.
Han låg på den sjöbotten, han såg de stjärnor blänka,
han tänkte på sin far ock mor, som döda var för sig:
»Se här har jag min vanka, ja, ja min vila,
här vilar en min vän ock en syster för mig.»
Han grät, ock han bad, han räckte kalla handen,
men ingen kunde jälpa'n, för alla sovo sött.
»För här uti värden har jag ingen hulder
mer än tvänne systrar, en bror ock så en vän.»
Nu slutar jag min visa, jag orkar icke sjunga,
rösten är stelnad, ock bröstet det gro.
Men Härren i himmelen han jälper oss alla,
han jälper oss alla, som uppå jorden bor.
Eke-Nils.

Fredin 33.

1531
1. Den sjut-ton - de sep - teni-ber, när skuggan sy-nes lång, allt

LLi
sö - der ut - om sta - den, där sol - ens ne- der - gång, allt

sö- der ut-om sta - den vid sol-ens ne- der - gång,
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där möter mig en flicka, en flicka dägelig.
Jag hänne genast frågade, varthän hon ärnar sig. :,:
Jag hälsade på hänne, men ett jag säger nu:
:,: »År nu ditt namn hemkommet, att du skall snart stå
brud? :,:
I vår församling träda en yngling (?) där att bli,
:,: det längtar jag att komma, att komma ock få si.» :,:
Hon sade tack för ordet,» men ett jag säga må:
Kom låt oss göra sällskap åt marknaden att gå!
Där få vi tid att talas vid om ting ock saker små.» —
»För mig att göra sällskap det går slätt intet an.
:,: Om folket det omtalar allt för din fästeman,
då bliver han så vreder ock tänker ont om mig,
:,: att jag vill gå emellan både honom ock dig.» :,: —
»Låt detta vara min egen sak, vad kan det röra dig?
:,: På gossen jag ej klandrar, han vare god för sig. :,:
Han får gå till sina, som han har havet förr,
:,: jag söker min gelike inom en annan dörr.» :,:
Döden kommer.

Han räcker ut sin lida ock skär den blomman av,
:,: ock denna vackra flickan hon lades ner i grav. :,:
»Du svarta jord, som gömmer all fägring uti dig,
den värden förglömmer, jag får ej tilltala dig. :,:
Om flickan hade levat en tid i värden än,
:,: med glädje jag erfaret att få vara hännes vän. :,:
Inom dödens murar vilar den vän, jag haft så kär,
:,: det var en vacker flicka i alla sina dar.' :,:
Om någon ville veta, vem visan diktat har,
det var en rasker yngling i sina unga dar. :,:
Han far kring värden ock vandrar, som vattnet kring
en sten,
han får gå ett slag för andra, för han har vatt gemen. :,:
Eke-Nils.
Skill. Lund 1834 (12 str.), Göteborg 1834 (11 str.); Gotl. saml.
II 60, Wiede 176, Bond. 19, Landtm. s. 58. Fatab. 1906 s. 159 nr 4,
Fredin 65.
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1. En dag för-bi for han för - äldrarces stu-ga, en mängd ut-av
Vi flic - kor vi ni -ga, ock gossarne bu - ga, han hälsade så

ungdom för - sam- la - de 'var.
ömt up-på
oss en ock var.

Men

allra mäst på mig så

ömt in-ner-hg han såg mig ock vinkar ut- i vag- nen till sig.
2. I vagnen han tog mig ock kärligen smekte,

han sade mång söta ock vänliga ord.
Min håg uppå högfärd ock ståtelig strax lekte,
att en sådan heder i bynen blev spord.
Med avundsam blick
de sågo mitt skick,
att Vastorperns dotter i vagnen bortgick.

Men nu ej mer i sväng
med obroddad dräng,
näj vila på svanduken i min gyllande säng.
Lasse han stode helt tyst ock förlägen,
med stringnande ögon han följde min färd.
Jag såg mig om då jag ett stycke på vägen,
men då var ag
j redan av satan insnärjd.
Jag snart hade glömt,
den alltid så ömt
min trohet ock kärlek med glädje berömt.
En dag greven sade: »Nu skall jag bortresa,
nu får den tjocka bondtösan gå hem.»
Han reste, jag lemnas där med en lång näsa,
av smärta jag darrar i varendaste lem.
Med ånger ock skam
i tårar jag sam,
jag byvägen gick genom skogen mig fram.
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Ack huru jag blygdes att åter uppsöka
min far ock min mor ock min Lasse så god!
Ju närmre jag kom, mina kval sig föröka,
jag föll uti skogen i vanmaktit ned.
I vanmakt jag låg,
men då jag uppsåg,
en nyfödder gosse vid sidan mig låg.
Jag sprang uti floden, mig själv tänkte dränka,
då någon bakom mig i armarne tog.
Ock se, det var Lasse. »Varpå kan du tänka?»
sade han, »hur kan jag leva, om Brita min dog!»
»Ack Lasse, om blott
du kände min lott,
förkastas ock avskys det vore min lott.»

»Sörj icke, min vän,
Gud lever ju än.
Har du någon plåga, så delar jag den.»

[Prästens dotter i Taubenheina.]
Mel. Krigsmans-visans.

Härr pastorens dotter ve taburen' stod,
ännu i flor som en blomma.
Menlös var flickan, ock vacker hon var.
En mängd utav friare alla dar, alla dar
till hänne i prästgården kommo.
Bortom backen på kullen ett slott
syns över byen i dalen.
Det prålar sa präktigt med rikedom ock smak,
som speglar dess fönster. Som stål är dess tak,
som glänsande silver portalen.
Där levde en härre i sus ock i dus
[von Falkenstein säger min saga]
Beständigt såg jungfrun åt slottet på sned,
beständigt slog järtat, när unghärren red
i lysande rustning att jaga.
10. Han kom i sin yviga slängkappa svept,
han kom ved den mörkaste stunden.
Han smög sig omgjordad med vapen ock spjut,
så tyst som en fjäder, så smög han sig ut
ock gav några smulor åt hunden.
1)

Skill. Taubenhain

1533
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7. »Rosätta, låt dem komma ock rida ock gå,
hav mod att ge korgen åt alla!
Långt bättre är den lotten, som dig är beskärd,
dig tror jag den ståtlige riddare värd,
som bönder ock slott kan befalla.»
14. De smög sig åt lövsalen dystert ock tyst,
där blev hon av blommans häck omristad.
Där slog hännes järte, där gladdes hännes mun,
där blev hännes oskuld i frestelsens stund
så grymt ock så nesligt förgästad.
16. När rågen begönte för sommarens fläkt
i gulnade vågor sig häva
ock' körsbären rodnande båda sin höst,
då svällde på flickan de klotrunda bröst,
ock tröjorna blevo för snäva.
När höstvinden fram över markerna drog,
hon dolde ej mer sitt elände.
Dess fader, en hård ock ovekelig man,
skrev högt till den arma Rosätta:
»Förakteliga flicka, vad har du nu gjort?
Fly fort från min åsyn, olyckliga fort,
ock skaffa förförarn till rätta!»
Han snodde dess yviga hår om sin hand —
så grymt var hans fädernes välde.
Han hörde ej mer den olyckligas bön 1,
han slog hänne huden så vit ock så skön,
den blödde, den sved, ock den svällde.
Han drev hänne ut i en kolsvart natt,
där kring hänne stormarne tjuta.
Hon klättrade i torniga klipporna opp
ock treva till Falkenstens port i det hopp
att tröst för sitt lidande njuta.
»0 ve mig, att du mig till moder har gjort,
förrän du mig gjorde till maka!
Se hår, ack se här den rysliga lott,
som jag nu bär för mitt rysliga brott!
Säg, vilken som står mig tillbaka?»
23. Han svarade: »Flicka, det gör mig rätt ont,
det skall mig din far få betala.
Män giv dig tillfreds, du skall finna hos mig
förplägning ock skötsel, ock sedan med dig
jag därom får vidare tala.» —
1)

Raden saknas i skill.
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»Ack frågan är icke om skötsel ock bröd,
det ger mig ej åter min ära.
Du svor en gång heligt att ta mig till brud,
så kommen då nu inför vittnen ock Gud
av fader ock präst mig begära!» —
»Narraktiga flicka, så mente jag ej.
Hur kan jag till hustru dig taga?
Jag drar ju min härkomst av adeligt blod,
ock blott för din like kan du vara god,
min ätt skulle skämmas ock klaga.
Min vän, jag skall göra för dig vad jag kan,
min jungfru det skall du få bliva.
Sen har jag en jägare vacker ock ung,
han vinner ditt tycke, det kostar min pung,
ock spelet vi vidare driva.» —
»Att Gud dig, förrädiske, nedrige bov,
nu måtte till b älvetet fördömma!
Som fru jag vanärat ditt adeliga blod,
men mins du den stunden, då du hade mod
din ätt till att lägga ock glömma?»'
30. Hon ryste förfärligt, män samlade sig.
Hon sprungo förtvivlad tillbaka
bland törnen ock tistel, med blödande häl,
förstörd ock förvirrad till sinnen ock själ,
'men harmen ock lidandet skaka.
[Hon dignade maktlös till hand ock till fot,
hon kröp till den lövbundna, sal] i lövsalen
på raslalide löv bland visnande spön,
i den yrande snön
där låg hon bestormad av kvalen.
En gråtande gosse hon framfödde där
med vild ock osägelig smärta.
Hon såg då sitt ödes förfärliga mål,
hon rev ur det yviga håret en nål,
ock stack i den nyföddes järta,
35. Hon upprev med blodiga fingren en grav
vid groddammen under en backe:
»Där vile i Gud min olyekelige son,
där vile han alltid från jämmer ock hån!
Från stegel mig korparna hacka.»
Skill.: Din Ätt för din låga och glömma
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38. Där smyger en skugga så sorgelig ock blek,
när nätterna stegelen betäcka.
Från lövsalen neri- till groddammens strand,
vill släcka den lilla oroliga brand,
ock suckar ock kan den ej släcka.
Skillingtryck fanns i huset: »En ny och wacker wisa, Om Prestens dotter i Taubenhain. Börjas sålunda: I Kyrkoherdens Trädgård wid
Taubenhain går etc. Kan sjungas som: En Krigsman så båld och en
Fröken så grann etc. Carlskrona 1822. Tryckt i Kongl. Amiralitets-boktryckeriet.» 4 bl. 8:o. — Siffrorna ovan insatta efter skill.
Krigsmans-visan.

1534
1. En krigsman så båld ock en frö- ken så grann, de

sut - to till - bo - pa i det

gär

grö - na. Med öm-ma be-

de så - go på var- ann.

A-long- sjö fäll tapp-pr-e 2,

så het-te han, ock hon I- mo - gi - na den skö-na.
Tungt suckade han: »I morgon jag går
till främmande länder att strida.
Då rinner för mig mer ej saknadens tår,
en rikare friares hälsning du får,
ock han får min plåts vid din sida.»
[Tyst grymme! var Imogenes svar]
Ack upphör att orätt mig göra!
Den heliga jungfrun till vittne jag tar:
du lever, du dör, mina hand, dina dar
blott dig eller ingen tillhöra.»
Skull.: Från galgbackenne der
Bond.: den tappre
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Alongsjö han slets från den sköna i gråt
ock for åt det heliga landet.
Ock knappast årets tider fyllt solfaret år,
för'n där kom en baron uti lysande ståt
ock räckte åt Imogina handen.
Hans skänker, hans guld, hans förgyllande skick
snart kommo dess eder att vackla.
Han störde dess järta, han kysste' dess blick,
dess flyktiga järta i snaran han fick,
ock snart tändes brölloppet[s] fackla.
Knappt hade prästen välsignat vårt par,
det dracks ur det guldprydda hornet,
ock bordet sitt överflöd sviktande bar,
ock löjen ock skämt gåvo liv åt en var,
när tolvslaget dundras från tornet.
tystnad [3:e raden hos Bond.: Hans hjälmhatt var sluten o.s.v.]
Blå brinner lågan i lampornas mängd,
ock hundarne fly under borden.
8. Då hos Imogina fast häpnad blir spord,
en främmande sitter objuden.
Orörlig han satt utan liv, utan ord,
han vände ej ögon kring gäster ock bord,
han hade dem spända på bruden.
Med rysning ock häpnad var en honom ser,
av skräck sitta gästerna stela.
Till slut sade bruden med häpnad: Jag ber,
Alongsjö fäll tapere stormhatten ner 2,
ock värdes välfägnaden dela!»
Ock riddaren han gjorde, som bruden befallt,
lät jälmen från huvudet falla.
Men varför förfärliger syn ock gestalt,
vad ord målar häpnad, som rår överallt,
när dödskallen visas för alla!
De upp sprungo alla med skräckfulla rop
ock fasa ock vämjelse kände.
Av rysliga maskar en slingrande hop
kröp in ock kröp ut genom tinningens grop,
när spöket mot bruden sig vände:
i) Bond.: tjuste
2) Bond.: fäll, tappre herr riddare, stormhatten ner
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1Se upp, känn Alongsjö b var vålnadens ljud.
»Förrädiska, mins dina eder!
Ditt högmod, din falskhet, den straffe nu Gud!
Min vålnad hos dig i din brudeliga skrud
nu sätter sig neder ock fordrar sin brud
ock rycker i graven dig neder.»
Sin arm kring den sköna den lindade han,
förgäves dess jämmer de hörde,
ock fort med sitt rov genom luften försvann.
Ej någonsin mera de Imogina fann,
ej spöket, som hänne bortförde.
Om året fyra gånger hon visar sig än,
när midnatten spänt sina vingar.
I vit brudelig dräkt hon då synes igän
ock skriar, att benrangelsriddaren är den,
kring dånande golv hänne svingar.
Kring dem dansa spöken med skräckfulla skrål,
som blod uti dödskalkar dricka.
De stöta ihop var sin mörknadens bål,
de dricka Alongsjö fäll tapere en skål
ock skål för hans trolösa flicka.
Ofta tryckt tillsammans med nr 1510. Skill. Jönköping 1808
(»Om Benrangels-riddaren»), Falun 1808, Visby 1813, Karlskrona 1817,
Göteborg 1819, Jönköping 1846-58, Arboga 1849, Hudiksvall 1852,
Stockholm 1852, 53, 56, 58, 69, 73, 74, 83, Eksjö 1855, Uppsala
1861, Piteå 1870, Haparanda 1870, Lund 1893; — Wiede 231, Ahlström Folkv. 85, Bond. 102, Fredin 11. Var. ha a. m.

Herden Fingal.
1535
1. Jag såg en morgon vid stranden någon, som låg där ock bad,

skön som en äng-el i dröm-men, som själva nöjet så glad.

2. Tyst som en vandrande stjärna,
som själva godheten ömt.
Fingal han hördes så ömt:
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11. »Förtjusande flicka,» han sade,
»vill du inte bliva hos mig?
Bliva hos Fingal den glade,
som aldrig kan skiljas från dig?»
Kinder mot kinder de brunno,
Fingal gav flickan en kyss.
Vredgad hon hastigt försvinner,
ock Fingal står ensam som nyss.
Förtvivlad han tog från sitt galler
bössan ock modigt den för,
ock spänner ock skjuter ock faller,
ock blickar till himlen ock dör.
Ingår i ett skillingstryck, som tydligen tilhört Jonas Olsson d. ä.
på Lund: »Trenne Nya Sånger. Den första: Wendes Artilleri-Wisa. Den
Andra: Herden Fingal. Den Tredje: Fjell-Gubben. Calmar 1836. Tryckte
hos P. L. Werlander.» V. 2 ovan innehåller förvirrade minnen från Skill.
— Skill. Västervik 1836 (13 str.), 44, Jönköping 1839 (11 str.),
Kristinehamn 1851, Kalmar 1855 (17 str.), Kristianstad 1869 (12 str.),
Stockholm 1872 (12 str.); CGyll. 56, Bond. 81 (a. m.).

Mordet vid Södertälje.
Vaka vaka, se dig före,
när du väljer dig en vän,
att satan friden störer
ock förkränker kärleken!
En ung man från Stockholm vände,
satan rasar i hans sinn,
ock svartsjukan honom brände,
han gör slut på vännen sin.
Ock när högtiden är nära,
då den onde värksam är,
han inom sig själv vill svära:
»Jag gör slut på flickan kär.»
Han skjutvapen sig vill köpa,
kassan vill ej räcka till.
Köper kniv ock löper,
bara mörda nu han vill.
Han vid spinneriet vaktar
liksom räven mot ett lam.
Anna Almqvist du betraktar,
han var hårt upprörd av skam.

1536
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Sen gå de en stund på vägen, men hon anar intet alls,
ock hon stannar stort förlägen:
hon blev sårad på sin hals.
»Vill du icke livet skona?»
Anna beder gråtande.
Almqvist svarar, ock ban rodnar,
ingen jälp det finnes mer.
Liket han i diket kastar,
sedan skyndar han till stan
ock emot fiskalen hastar:
»Jag har mördat denna dag.» —
»Prata inte sådan smörja,
är det värkligt så: du bov?» —
»Ja jag säkert flickan sargat,
här fins kniven, här fins prov.»
Så han visar sina händer,
ock han förs till vakten bort.
Dommen fälls av rikets ständer,
han skall häktas inom kort.
Må han ändå få försoning
av sin Gud ock frälsare!
Må han icke få sin boning,
där han ljus ej kan få se!
Mänska, tag dig väl till vara,
att det icke drabbar dig!
Satan han kan lägga snaran
för den, som går på villostig.
[Det levande liket.]
1537 I. Härr Karl han drömde en dröm om en natt
i sömnen, där han låg,
hur han den jomfrun månde få,
som i klostret månde gå.
Härr Karl. han sover allena.
[Fostermodren :]
2. >Karl, gör dig sjuk! Karl, gör dig död

ock lägg dig på en bår!
Skick sedan bud på jomfrun,
om hon vill till dig gå.»..
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Till hänne kommo de svännerna två,
[voro klädde i kläderna blå:]
»Ock lyster sköna jomfrun i vaktstugan gå?
Härr Karl han ligger på bår.»
[Jungfrån kommer, går till hans huvud ock till fötterna, talar:]

»Ock hade du blott levat,
så skulle du ha blett min.» —
[Härr Karl, som uppå båren låg,
sprang upp, tog hänne fatt:]
5. »I bären ut bord ock bänkar,
i bären ut min bår!
I morgon skall mitt bröllop stå
med denna jungfrun vår.»

Manda.

Skill. Stockholm 1855: »Fyra mycket wackra Kärleks-Wisor. Den
Första: Jag gick mig ut i lunden [etc.] Förf. af Nils Rylander [etc.].
Den Andra: Det lefwande liket] » — GAfz. 24, Wiede 54, 207 B; Nyl. 12.

[Sinclairs-visan.]
1538
1. [Sist när på] Ljuv-lig tid o blom-ster-plan jag
mi - na lam ut kom till mig en gam-inal man med sil-ver prydd uti

för- de
hå- ren.3

ock
sat - te mig, där' jag var van; där
Han såg mig gan-ska gun-stigt4 an ock

jag bäst lär-kan hör- de,
häl - sa - de god mor-ron!

då 2

Då sade han: »Du Klejodon, följ mig ett litet stycke!
Lägg nu bort dina lappris-don, du skall få höra mycket.»
Ockjag stod upp, lad flykten bort, tog gubben uti handen,
ock vi voro innan kort vid obekanta landet.
Ett fasligt bärg mittför oss stod, där jag då hisnar före;
men gubben sade: »A var kar, vi må ej hisna före!»
Var. 1) som
2) där 3) beprydd med blomster håren
4) gunstig
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Ock då så blev jag fuller styrkt, men åter gän förskräekter,
när gubbens hand med rostig dyrk åt bärgens port blev
sträckter.
Jag måste ropa eller be, det halp dock intet dera.
När vi i bärget sågo in, däruti gubber flere.
Den älste var en reslig karl, en väl uppväxter jätte,
som satt ock delte ut pänger åt sina barn ock dränger.
Ibland då stod han upp ock gick med sina stövler stora,
de som stod i krigsmansskiek höga ock blanka voro.
Han hade sporrar utpå dem så stora, att de passa
åt sånn fot ock sådan man med sina kringlor vassa.
P. Tranman.
I Kungl. bibl. äro alla Sinelairsvisornas skillingstryek samlade i två
kapslar. Även den här meddelade melodien torde gå tillbaka till Folie
d'Espagne. Bond. 120. — Det sades, att jom-magnan, Jon Manusas
hustru, kunde Sinklärsvisan. Förf. av A. Odel; Bond. har 90 värser.

1539

Anna ock Alfred.
1. Når kvällen kommer ock bjuder vila,
vill sköna Anna åt lunden ila,
att möta Alfred i dalens lund —
han lovat komma i kvällens stund.
Hon var så glad ock var så nätter,
sin barm hon full med de blommor sätter.
Vid högra bröstet hon binder fast
med röda bandet en blomsterkvast.
I höga eken hörs gökens toner,
ock lärkan sjunger i lundens kronor,
ock vinden spelar på varje blad,
[ock sköna Anna hon vandrar glad.]
I dalen, där de ha stämt sitt möte,
där vilar hon sig i skogens sköte.
Sen går hon längtande dalen om,
men ingen Alfred till hänne kom.
Hon går i oro av längtans kvalen,
då hördes ljuda ett skott i dalen.
Då hördes ljuda ett jämmerrop,
som trängde fram genom trädens hop.
Hon går att möta Alfred på vägen,
men stannar genast bestört, förlägen,
ock som en bild hon förstenad stod,
ty Alfred badade i sitt blod.
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Hon frågade, men hans röst var bruten:
»Ack, käre Alfred, säg, är du skjuten?»
Hon dignar ned till hans blodröda famn,
men Alfred viskar blott kännes namn.
Han räckte vänligt åt hänne handen
ock sade: »Anna, nu lossas banden.
Adjö, min Anna, nu skiljs vi åt»
Hon brister ut i en häftig gråt.
Nu öppna såret ej mera blöder,
vid Annas bröst ligger Alfred döder.
Han ligger kallnad vid kännes barm,
om kännes liv han lagt sin arm.
Vid Alfreds bröst vakar Anna trogen,
men mördaren ilar fram ur skogen
ock ropar själv med förskräckelse:
»Jag haver mördat, o ve, o vet>
Det svåra kan han nu aldrig glömma.
Han går att Alfred för mänskor gömma,
men vänder om den väg han flytt
ock laddar sin pistol på nytt.
Pistolen han emot bröstet vänder,
men Anna rycker den ur hans händer
ock ropar sedan med hurtigt mod
ock sade: »Blod har nu flutit nog.»
Av våda skottet sig själv avlossar,
ock blodet börjar ur bröstet forsa,
ock Bernard icke en suck ens hör —
vid Alfreds sida nu Anna dör.
Det sista skottet, som mången aktar,
där kommer folk ifrån alla trakter,
båd små ock stora från närmsta byn
förskräcks ock häpnar vid denna syn.
»Min flicka domnar ock mister modet,
då månans sken speglar sig i blodet.»
Då hördes icke en mänsklig röst,
men vemod klagan i allas bröst.
Men huru sent uppå sena kvällen
blev Bernard förd uti mörka cellen
ock smidd i bojor i detta kval,
där härskar mörker förutan tal.
.312259. Sv. landsm. IX. 1.
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Om dagen gråter han ock om nätter,
den bleka kinden han med tårar tvätter.
Ren gick han längtande den dagen om,
till änteligen hans dödsdom kom.
En morgon fångvaktarn hördes berätta:
»1 morgon, Bernhard, skall du avrättas.
Bered dig själv ock bekänn ditt mord,
förrän du göms i den kalla jord!» —
»Ja», Bernard svarar ock stilla gråter,
.>nu vill jag gå ock se Anna åter,
ty hon är uppe i änglaland,
skall ge förlåtelse med sin hand.»
Ock nästa morgon, då Bernhard beder,
på avrättsplatsen han faller neder.
En rosig kvast han i handen höll,
ock bilan höjdes, hans huvud föll.
Manda Tranman?
Skill. Gävle 1876 (13 str.), Karlskrona 1878 (20 str.), Lidköping
1878; — Bond. 53, Götl. 11.

Bara rörliga visor.
»God dag, du svenska flicka,
din skål vill jag. dricka
en gång eller två,
emedanjag är färdig,
emedan jag är färdig
[att lyfta mina ankar]
att hissa mina segel ock segla härifrån.'
Räcker2 du mig handen,
så giver jag dig ringen,
ock vi förlova oss.3
Ty' förlovningstiden
är ju snart3 förliden.
Jag har en vän på böljan blå,
han sviker aldrig mig.» —
»Har du en vän på böljan blå,
tänk aldrig uppå den%
för7 han kommer ej igän.
För des sjömännens tankar,
som mitt9 i värden vankar
på böljan blå, på böljan blål°,
i städer som på land.
Din kärlek är ej brinnande,
din kärlek är ej brinnande,
det ser ,jag uppå dig.
Ty du har haft en annan,
allt medan" jag var" borta,
som taget har ditt bästa
av kärleken från dig."
Var.

1) att lätta mina ankar
ock fara härifrån.
Var. 2) Så räcker — 3) så förlovar vi varann. 4) Men ack
5) den är så fort — 6) sätt aldrig tro till den, 7) ty — 8) Så är
9‘
ute — ) man ser mång flickor — 11) emedan - 12) vart
Var. 13) som tagit haver kärleken
ock troheten från mig,
ock honom har du givit
all kärlek ock all tröst.

1540
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Icke vill jag hava
en sådan en förförare,
en sådan en som du.
Nej hällre vill jag sälja
mitt unga liv för pängar
än taga dig till äkta
ock lida hungersnöd.
För icke vill jag hava
en sådan en till älskare,
en sådan en som du.
För om du kunde få mig,
så skulle du allt stå dig.
Jag har en rasker gosse,
ock han nu bor i stan.
Har du en vacker flicka,
tänk aldrig uppå den,
ty hon har en annan vän.
Hon har väl som andra
ock är ej att klandra.
Hon har en vän på böljan blå,
den kommer snart igän.
Var. 5. Tro du, att jag vill hava
en sådan en bedragare,
en sådan en som du?
Långt hällre vill jag sälja
mitt unga liv för pängar
än taga dig ock lida
stor hunger ock stor nöd.
Om någon ville veta,
vem dessa rader skrivet
ock dessa rader gjort:
det har en yngling,
som blivet så förskuten
av sin lilla vän.
Doroteas Gusta ock Manda Tranman
Skill., Malmö 1885; Jfr eGyll. 15, Bond. 74.

Dalkullans sång.
1541 1. Vandrat har jag mil så långa,
ock många får jag ännu gå.
Hundra kyrkor såg jag redan,
sen jag geck hemifrån.
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Utpå min strumpa
jag stecker ock fiecker uti ro.
Hå jaha, ja, nå nå ja!
Fram i byn får jag väl bo.
2. Det skymter utpå heden,
ock leden blir mörk,
ock ren det tystnat har.
I skogen är det blott min sång.
Men när dagen sig sänker,
då tänker jag så här:
Hå hå ja, nå nå ja,
ja vet nog, vem jag håller kär.
Tranman.
Skill. Norrköping 1842 (3 str.).

Lantflickans klagan. A.
Melodi densamma som
Värmeland du sköna.

Förgäves uppå stigen jas dig att möta går,
jag lyssnar, ropar, ock jag lyssnar åter.
Det vädret är som blåser, det böljan är som slår,
men vännens röst sig icke höra låter.
Ock skyarne de gå
på himmelen den blå,
så vandra mina tankar ock ingen vila få,
så länge jag ej finner den jag söker.
En tid det var så roligt. Den tid försvunnen är,
då vänskap du för mig i järtat hyste.
När jag gick ut åt lunden, så var du hos mig där,
det minnes himlens stjärner, som oss lyste.
Det löftet du mig gav,
att bli min tröst ock stav,
ock om det vore större, det stora vida hav,
det rymde aldrig glädjen, som jag kände.
Ock jag har älskat fader, ock jag har älskat mor,
men dig jag älskat mera, än ag
j borde,
ty aldrig än i värden en kärlek fans så stor,
kanhända, att en synd jag däri gjorde.
Min mor jag gråtet har,
ock jag har sörjt min far,
men aldrig större smärta jag i mitt järta bar,
än den mig vännen gjort, som mig förskjutet.
En vinter har framflutet, den vintern var mig lång,
jag önskade den mången gång till ända.

1542
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Du var i mina drömmar, du var uti min sång,
du var i mina tankar vid min slända.
Men våren återkom,
fast grön ock glädjetom.
En annan fått det järta, som var min egendom,
jag aldrig därpå tänker utan tårar.
Ock solen ser jag smälta på bärgen is ock snö
till klara vattenbäckar, som försvinna;
men i ditt kalla sinne kan hon ej göra tö,
att dina ögons källor månde rinna.
Ock liljorna de gro,
ock foglarne i ro
de kvittra uppå kvisten ock bygga sina bo,
men jag går ensam sorgsen, stackars flicka.
När duvan bliver änka, hon sig till freds ej ger,
ock hännes järtesår kan ingen lisa;
men döden hänne finner, när solen skridet ner,
ock slutar hännes kval ock klagovisa.
Som hännes domnar av
mitt järta med sitt kvav.
Ock liksom gröna trädets, som fälldes i sin sav,
skall snart mitt unga järteblod förstelna.
Farväl, min forna sällhet, farväl, min falska vän!
Jag dig förlåta kan, men aldrig glömma.
Du mig har övergivet, men jag dig älskar än,
jag känner det på tårarne, som strömma.
Du skall min bår kanske
med torra ögon se;
men bli de förr ej våta, så bliva det väl de,
när du inför din Gud en gång skall svara.
Farväl, i klara stjärnor, i liljor små, farväl,
farväl, du snälla siska med din tunga!
Ty snart i himmelriket, gud give det så väl,
de heliga guds änglar för mig sjunga.
Farväl, du gröna strand,
jag sitter pa ibland,
åt vännen plockat rosor ock knutet önskeband.
Farväl, allt vad jag hållet kärt på jorden!
Skill. Västervik 1842, 44, 46, 49, Kalmar 1851, 60. I trycket
1842 säges, att denna visa ock ett par till äro nyligen »för allmogen
gjorda och utgivna av A. A. Afzelius» ock »sjungas på sina gamla, väl
kända melodier». Visan är författad av Hedborn. Med Värmlandsvisans
melodi äro flera var. upptecknade. I trycken finnes ej melodihänvisning;
man tog till visan en melodi som passade. Wiede har t. ex. tre olika melodiuppteckningar till denna visa (nr 43). — Bond. 137; Nyl. 75 (a. m.).
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En lantfiiokaa klagan. B.
Förgäves uppå stigen jag dig till mötes går,
,jag ropar, lyssnar, ock jag ropar åter.
För vädret som blåser ock böljorna som slår,
men vännens röst sig ej höra låter.
För skyarna de går
på hemmelen den blå,
då vankar mina tankar ock ingen vila få,
förrän jag finner den jag söker.
En vinter är förfluten, den vintern var så lång,
jag önskade, den var en gång till ända.
Du var i mina drömmar, du var uti min sång,
du var i mina tankar ock min stämma.
Men våren återkom,
fast grön men glädjetom.
En annan fått ditt järta, som var min egendom.
Jag aldrig därpå tänker utan tårar.
0,ck solen ser jag smälta på bärgen is ock snö
till klara vattenbäckar, som förrinner.
Men i ditt kalla sinne kan hon ej göra tö,
att dina ögnakällor månde rinna.
Men liljorna de gro,
ock foglarne i ro
de kvittra uti skogen ock bygger sina bo,
men jag går ensam sorgsen, stackars flicka.
När duvan bliver änka, hon sig tillfreds ej ger,
ock hännes järtesår kan ingen lisa.
Men döden hänne hinner, när solen rinner ner,
då lindras hännes kval ock klagovisa.
Ock hännes domnar av,
ock järtat sitt i kvav,
liksom unga trädet, som fällts i sin sav,
skall snart mitt unga järteblod förstelna.
Adjö, du forna sällhet, adjö, du falska vän!
Jag dig förlåta kan, men aldrig glömma.
Du mig har övergivet, men jag dig älskar än —
det känner jag på tårarne, som strömma.
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Du skall min tår kanske
med torra ögon se.
Men bli de förr ej våta, så bliver likväl de,
när du engång inför din Gud skall stånda.
Av sista värsen är hälften bortklippt. Vad som fins är detta:

Adjö, ni klara stjärn[or?], adjö ni lilja!
De heliga Guds änglar för mig sjunga
Adjö, allt vad jag hållit kärt på jorden.
P. Tranman.
Ingår i ett skillingstryck, som fans i huset, med titel: »Tre alldeles
nya och utmärkt wackra Kärleks-visor. Den första: Det war en rasker
yngling etc. Denna nya -wisa är författad och till trycket inlemnad av
blinda drängen Carl Isaac 'Nyman från Motala. Den Andra: Du är min
wän och min endaste Docka, etc. Den Tredje: Landtflickans klagan.
Förgäfwes uppå stigen jag dig att möta går etc. Westerwik. Tryckt
hos C. 0. Ekblad & Comp, 1844.» 4 bl. 8:o. Trycket har två värser
emellan de båda första ovan.

1544 1. Jag gick mig ut en afton sent
i lunden att spatsera.
Där möter jag min lilla vän
med blommor utstofferad.
Mitt järta brann av kärlighet
till hännes dygd ock däjlighet,
min täcka ros ock lilja.
Som kom, min vän, ock sätt dig ner
hos mig i lunden gröna,
att vi ock måtte talas vid
om kärleksblomster sköna!
Men är du falsk i sinnet ditt
ock mig vill övergiva,
då får jag mången sorgedryck,
får(?) jag ej hos dig bliva.
Mitt järta får då djupa sår,
om jag ej dig nu nonstin får
i mina levnadsdagar.
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3. Den dag jag gjorde mitt förbund
med dig, min vän så såta,
sen har jag haft mång sorglig stund
med bleka kinder våta.
Jag tänkte ofta innerlig:
Min vän, om du vill älska mig
ock aldrig nonsin svika.
Mamma.

Jag gick mig ut en sommertid, ock det sent om en kväll, 1545
att skåda få de liljor fin ock höra duvan snäll
i lunden, där hon ropade till sin vän, där han var,
si då började jag att påminna mig, att jag en otrogen
vän har.
Uti visan kan du finna, att jag dig håller kär,
fast mången det förtryter, att jag dig håller kär.
Ja det gör dem stor smärta, när de två vänner ser,
som bär två trogna järtan ock dem varandra ger.
Ja säg, om du mig vill överge, så säg på denna stund,
förrän jag får omtala, vad jag har i min grund!
För annars vill jag skriva med pännan i min hand:
för mig är du den käraste, som fins på detta land.
Jag har en fader ock en mor, ock båda lever än,
jag haver ock en fästemö, som jag utvalt till vän.
Men jag avsked tar från alla tre, jag måste resa ut
mot (för?) kong ock fosterland att slåss, till dess vårt krig
tar slut.
När som trumman slår ock fanan går ock vi stå under
gevär,
då är vi färdig med vår fot, att marschera, vart det
bär hän.
Uti vatten eller på torra land vi stilla måste stå,
till dess de härrar ropa an, marschera eller gå på.
:,: Vi hava alla liv, vi hava alla blod, vi ha alla liv ock
själ,
ock alla så äro vi lika god, om vi skulle skjutas ijäl.
Eke-Nils.
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1546 1. Ock kan jag intet till vännen komma,

ja varken ridandes eller gå,
så skall jag vänta till sol ock sommerdag,
då jag får segla på böljan blå.
Den förste kärleken är den bäste,
tro aldrig du, att jag förglömmer den,
tro aldrig du, att jag förglömmer dig, min vän!
För har du redeligt i värden vandrat,
så säll ock salig då får du dö,
ock har du ingen, som på dig klandrar,
ja när du kommer i himmels höjd,
då får du vara bland änglars skara,
för där din själ skall redo svara.
För då din själ han lägges ner,
på dommedag stir han upp igän.
För tag mig hit bläck ock papper, pänne,
så skall jag rekomdera dig ett brev.
Uti det brevet skall du själver se ock finna,
att du haver någon annan kärare än mig.
Jag ser i öster, jag ser i väster,
jag ser i norr, ock jag ser i sör,
jag ser så många små vackra, flickor (gossar),
men ingen utav dem, som jag såg i fjor.

Dorotea.
Jfr Bond. 148; Nyl. 236. I dessa var, är sista strofen den första.

[0 tysta ensamhet.]
1547 1. Det stod ett litet lam uppå en branter klippa,

den röda räven sprang, han vill med lammet leka.
Men stackars lilla lam, som räven lurat har,
för så är flickors lust att lura en ock var.
Hade jag dig aldrig sett, så had jag lycklig varet,
för dina ögon blå de hava mig bedraget.
Ifrån min ungdomstid allt intill denna stund
hade jag ej annat tänkt, än att du skulle bli min vän.
Men nu har du mig bortglömt, nu har du ändrat sinne.
Ditt järta fullt med svek, ock falskhet bor därinne,
din tunga lik ett svärd, som gör så djupa sår —
du ställer dig mot mig som ulven mot ett får.
Båtsman Tranman.

Några strofer ur Olof von Dalins dikt »0 tysta ensamhet». Bond. 107,
Liljefors Visor 10; Nyl. 117.
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Jag står i tusen tanker, jag ser den vän jag ej kan få, 1548
jag får i värden vandra, för dig jag sörja må.
Stor sorg som jag i järtat bär för dig, min vän så kär,
det är väl falska människor, som därtill skulden är.
Hade jag dig aldrig skådat, ditt ansikte, dina ögon blå,
så hade jag ej kommet på stället, där du var,
då hade jag valt lycklig ock fri från sorg ock kval.
Den dagen dagas aldrig, som gör mitt järta, glad.
Jag ser de liljor växa i ödemarken, där de stå,
jag sörjer mig till döden, om jag dig ej kan få.
Men om jag då i döden går, ock skulden den blir din,
tro aldrig här i värden, att du går ur mitt sinn!
Ja hällre vill jag resa en långan väg med stort besvär
än vara här i värden bland falska mänskor här;
att resa bort i ödemark ock där mitt tält uppslå,
för talar jag med skogen, av honom svar jag får.'
Din fader sade till mig: »Du är utav för ringa stånd,
du har ju inga pänningar, du har ju ingenting.»
Men den kan vara lika god, en fattig som en rik.
Att gifta sig för pänningar är stort bedrägeri.
Nu slutar jag min visa ock bjuder dig ett ömt farväl,
jag orkar ej att skriva, min hand den är så trög,
min hals är hes, min sorg är stor, min vän har jag bortmist.
men om jag beder farmor, nej svärmor var det visst —
Du var den ende gosse, som jag har satt min tro därtill,
men du har många andra, dem du går ofta till;
men kunde du försäkra mig, du har en stadig tro,
du var för mig den skönaste på hela denna jord.
Amanda Tranman.
Skill. Lund 1834; Frykholm Värml. 15, Fredin 58. Begynnelseorden äro gemensamma med Bond. 56, Nyl. 92, GrNiels. vals 67.
1) Var,

för varje ord jag talar, av skogen svar jag får.
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1. »Ack, kära min Maria, du släpp mig nu in
ock låt mig ej ute få stå!
Den nordliga kvällsvinden kyler mitt sinn,
ock järtat vill upphöra slå.
De nattliga stjärnorna lyser min stig,
ock ugglornas sång höres hemskt omkring mig,
ack låt mig få vila hos dig.» —
»Vem är det som kommer om midnattens stund,
att störa min ensliga ro?
Jag ren med en annan har slutet förbund,
gack hän, du har brutet din tro!
Det löftet, jag givet, jag tager igän,
ty jag har utvalt mig en rikere till vän
ock sätter min tro uppå den.» —
»Ack är det min Maria, som svarar mig så här?
Hon har alltid hållet mig så kär.
Min tro jag ej brutet, vi säger du så här?
Ack se, huru sorgsen jag är!
Ack säg mig den stunden, då jag svek min ed,
då järtat ej brann uti kärlek ock strid,
ack säg, varför är du så vred?» —
»Du fåfängt mig spörjer, jag svarar ej dig,
jag lemnen dig genast min gård!
.En rikare gosse har friat till mig,
mitt järta han fått i sin vård.
För guldet ock äran jag öppnat min famn,
ock brudgummen viskar snart kärligt mitt namn
vid målet för kärlekens hamn.» —
»Ack, kära min Maria, ja mins du den dag
därborta i lunden i ro?
Bland foglarnes kvitter ock blomstrens behag
vi svoro varandra den tro,
att älska som duvan så menlöst ock ömt.
Ack säg, har du tiden nu redan förglömt?
I järtat jag troget den gömt.» —
»Ock, käre du min Olof, jag skämtade blott,
jag älskar dig lika som förr.
Det järta tillhör dig, som du av mig fått,
se nu har jag öppnat min dörr.
Kom, vila så ljuvt i din älskades famn!
Ditt järta, som fryser av köld ock av harm,
jag uppvärma skall vid min barm.»
Bond. 28, 251.
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Det var en lördagsafton, jag väntade på dig,
1550
jag väntade så länge, tils klockan slaget ni.
Tralla tralla trallalalalalej, trallalalla lallalalej,
jag väntade så länge, tils klockan slaget ni.
Sen la ja mäj att sova från nio ock till tolv,
men var gång klockan knäppte, så tänkte jag du kom.
Det var en söndagsmorgon, jag klädde mig väl
för till att gå till kyrkan ock få skåda dig där.
Men när jag kom till kyrkan ock fant dig intet där,
då föll det mig i sinnet: hon har en annan kär.
Men när jag gick från kyrkan, då tänkte jag som så:
ack den som kunde levande i graven nedergä!
Men boken, som jag gav dig, med röda pärmar på,
den kan jag ta igän, ock det må du lita på!
Men sjalen, som jag gav dig, med röder frans omkring, den kan jag ta igän, ock det gör mig ingen ting.
Ock ringen, som jag gav dig, med namnet mitt ock ditt,
den skall jag ta igän, ock sen ä vi kvitt om kvitt.
Tralla tralla trallalalalalej, trallalalla lallalalej,
den skall jag ta igän, ock sen ä vi kvitt om kvitt.
Båtsman Tranman.
Filikr. 4 xxvii, Forssl. II 6 s. 139, Fredin 97, Borgstr. 19, Liljefors Visor 19; Nyl. 59. — Bond.: Sv. Lm. I, s. 646.

1551
Ack ack si,

jäl-pa mig:

hur jag är, bunden, kan ej själv - er
ie•

Ack, ack om jag hin - na kim - de

till den dag jag fin-go dig!
»Alla hata så mycket denna visan, att de knappast ville lägga sin
hand vid den.» -- Skill. »År 1744», Uppsala 1825, Västerås 1831,
Göteborg 1845, Gävle 1850 (14 str.), Karlskrona 1851 (9 str.); Wiede
66 (2 uppt. a. m.), eGyll. 52, Bond. 64; Nyl. 47. — Vanl. takt.
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1552
1. Där växer upp en Iii

- ja allt u - ti grö-na lun - - den, strax

kom-mer där en o - - vän ock ta - ger hän-ne bort. Jag

tror,

att den o - vän mig för - för - - - - er.

tror, att han läg - ger mig i

Jag

gra-ven in - nan kort.

De rosor ock de blader,
de gör mig ofta glader,
allt när som jag gångar mig åt rosendelund.
Men kanhända, att den ovän det förtryter,
att jag tar lilla vännen uti famnen en stund.
Ock mins du, vad du lovade,
ock mins du, vad du sade,
allt när som vi stodo under himmelen den blå?
Du lovade, du aldrig skulle svika,
men du var full av falskhet, du gjord att väl ändå.
Kanhända att det gläder dig,
att mina tårar rinner
allt ifrån mina ögon ock neder på min kind.
Men ett är det som mig gläder,
att himmelen för pänningar kan aldrig bliva din.
Adjö, min hulda fader,
adjö, min ömma moder,
adjö, min söta syster ock så min lilla vän!
Min resa hon länder åt norden,
ja Härren han vet, om vi råkas mer igän.
Skill. Västerås 1837 (8 str.), Gävle 1876; Forssl. II 6 nr 44-45,
Fredin 50.
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Döderhults-visan.
1553
1. En för-för-der flicka frånl Dö-der-hult en klago-sång har

gjort. Min ungdom den vill di för - fö - ra,

nå, nå, be-

lju- ga. Det sker bå med falsk - het ock list.

2. Jag vänder mig till eder,
som mig beljuget har.
Jag fråga vill er förförare,
nå, nå beljugare,
vad ont häver jag eder gjort?

1554
1. Ack hören du, min järtans Ill - la, jag tror, du vil-le åt

Köpenhamn. 2 Du tänkte väl, du skull allt folk in- billa, att

du ej

so - vet u - ti hans famn.

Du tänkte väl, det inte skulle nappa,
ty den karlen var säker nog.
Han höljde på dig sin rävskinnskappa,
ock sedan glansen ifrån dig tog.
Förr var du som en ros bland törnen,
nu är du som en nedfallen gren.
Förr var du som ett murat hörne,
nu smädas du utav var ock en.
Var.: 1) uti

2) Köpigham
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4. De händer, som jag förr har kyssat,
ja de var vita som en ull.
Nu får de lilla barnet vyssa,
när som du »ugnen har slaget kull».

1555
1. Väl vet
Väl vet

fast han
Här - ren

u - ti vär - den,
vän
jag mig en
jag, var han dag - ligen gäs - tar.

fins.
Hårs-torp
ej u - ti
han vet, om han svi-ker mig.

»1 de två följande värsarne tages de två första takterna tre gånger
ock de två sista en gång.»

Sviker han mig, det må han väl göra,
för sorgen den skall jag med tålamod bära.
För få jag inte den, så får jag väl en annan,
nog får jag den, som vill bliva min vän.
G-ossarne de kan både neka o jaka,
de vända sitt järta både fram o tillbaka.
Stackars den flicka, hon står i största fara,
som sådana gossar tror.

1556

WI
r

'j • :1

1. En äl - ske-hg vän u - ti vär- den jag har,

jag håller jär-te-li-gen kär.

Tro aldrig, jag glömmer den

vän - nen så kär, förr- än de till gra-ven mig bär.
1)

Var.: förglömmas

som
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2. Kanhända, att du tycker, ja tycker, att jag är
för fattig ock för ringa ock för låg.
Men rikedom i värden jag aldrig kan få,
ej häller jag därefter trå.
4. Rent järta i bröstet jag hyser ock bär
förutan all falskhet ock list.
För den, som vill av järtat hålla mig kär,
har jag uppå kärlek ej brist.
Skill. Gävle 1790, Linköping 1791, Uppsala 1794 (25 str.), Nyköping 1798, Jönköping 1812, Stockholm 1825. De äldre trycken ha
som melodihänvisning: »En Wisa jag sjunger med sorgefullt mod.» I
Uppsala-trycket säges, att den har »sin egen melodi». Wiede 186,
Öberg 10, NAsLåt. Dalarna II 536, Forssl. I 11 nr 8-9 (samtliga
a. m.). En del strofer av visan ingå i Mikaelivisan.

Järtat klappar i mitt bröst,
lilla vän, min enda tröst,
är jag från ditt järta sviken,
vill jag ensam dö.

1557

Aldrig kan jag glömma dig,
fast en haver sviket mig,
ty ditt namn är endast skrivet
i mitt järta in.
När som andra rogar sig,
ingenting förnöjer mig.
Alla gröna lunder blekna,
då jag saknar dig.
Hand i hand ock bröst mot bröst
var du mig en ljuvlig tröst.
Döden kunde ej åtskilja
oss ifrån varann.
Kommer du ej mer ihåg,
då du. vid min sida låg,
på min arm, du lilla söta -Grud det endast såg.
.

Dorotea.

Skill. Falun 1844 (23 str. med siffermelodi), 45, 47, 49, Söderhamn 1847, Sundsvall 1849; Bond. 183; Nyl. 81.
312259.
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1. I min ungdom det rogar mig att sjunga,
fastän sorgen till järtat mig går .
för den blomstrande ungdom förkunna,
hur de värdsliga nöjen förgår.
Detta får jag med tiden erfara,
då åt andra en tjänare jag är.
Jag gick ut till att värden försöka,
hännes falskhet jag nu känna lär.
Aldrig komma de nöjsamma dagar,
som med nöjena förflutet för mig,
då en vän jag med oro skall sakna
ock med ängslan framleva min tid.
Ock vill jag sova eller vill jag vakna,
så vill oroan glädjen förta,
ock lilla vännen jag allra mäst saknar,
ock med sorgen får ensam bli kvar.
Linden grön gick jag ut att beskåda
för att lugna mitt järta ock mitt sinn;
men en tanke inföll mig så svåra,
att förtvivlan bevekte mitt sinn.
Nu den blomstrande tid är förfluten
liksom vattnet i forsande ström,
för mina år ock mina ungdomsdagar
hava flytt som en tanke för en dröm.
Jag går här ibland stormande ilar,
ock mitt järta är utan all tröst.
Jag påminner mig, var gång jag fick vila
så lugnt ock så nöjd vid ditt bröst.

Dotia.

Skill. Uppsala 1847 (16 str.), Växjö 1848, Arboga, Falun o. Umeå
1849, Kalmar o. Västervik 1860 — Dyb. mel. 43 o. Runa 1874 e. 17,
Ahlström folkv. 10, Bohlin 21, Bond. 135, Nor. 7, NAsLåt. Dal. II
532, Forssl. II 3 nr 63, Liljef. Visor 21, Fredin 51; Nyl. 84. Strofernas begynnelsebokstäver utvisa, att förf. heter Jan Erik Lindquist
(Grip s. 203-205).

1559

1. Ock mins du uppå himmelen blå klara,
när som stjärnorna lyste mig,
då du lofte, att [du] aldrig skulle svika mig?
Men nu haver du sviket mig ändå.
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Du lofte mig både ära ock tro,
du lofte mig både sinne ock mod,
du lofte, att du aldrig skulle svika mig,
men nu haver du sviket mig ändå.
För säg mig din uppriktiga mening,
om du vill hava mig till din vän,
eller du haver tänkt till att bedraga mig
si då löner väl Gud dig igän.
En fattiger flicka jag är,
men ett uppriktigt järta jag bär.
En flicka kan så lätt bli bedragen
av den gossen, som hon håller för kär.
Jfr Bond. 110, Nyl. 107.

1560
1.

Ja om jag ha- de vin - gar, ja

vin-gar som en and, då

skul - - le jag fly - ga ö -* ver vat - - ten ock land, då

skut - - le jag fly - ga till dig, min vän så kär, långt

bort i fjär- ran lan - - den, allt där som du är.

Dina rosenröda kinder ock din sockersöta mun,
de lade på mitt järta en börda så tung.
Den bördan får jag bära ock draga för dig,
så länge som blodet är varmt uti mig.
Nog vet jag, här ä många, som vilja stå mot mig,
för det jag utav järtat i trohet älskar dig;
men lilla vän ock flicka, hav sådant i din tro,
att ej de skvallerkäringer i trohet kunde bo.
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1561
. Ge- säl - ler na de re - - sa all vär - den om-kring,

ock träf-fa de non flic-ka, de hän-ne lu-ral vill, o ja
•

Vi, •

träf -fa de non flic - ka, de hän - ne lu - ra vill.

2. :,: För om ni ville veta, vem visan diktat har :,:
så var det två mamseller allt uti Stockholms sta-a-a,
så var det två mamseller allt uti Stockholms stad.

1562
Å vill ni si, bur min dam ser ut, för hon ä full ut-av
med ljusblå ö - gon ock kin-der röd, för ock min skö -na, vad
Första gång.

Andra gång.

kärleks-y - ra.
hon är söt!

Ti - ralla - lalla - la, ti - ralla - lalla - la, ti -

e
ralla - lalla - la - lal - la-la lalla 11. Ti

ralla lall lalla lal-

La - lallal - la - lall-lal - la -lal - la.
lal -Ial - la.
En strof ur visan »Jag vandrat haver uppå jordens klot». Skill.
Lund 1843 (4 str.); Filikr. 3 VI, Bond. 244 (a. m.), NAsLåt. Dal.
ffi 945, Fredin 74; Nyl. 291.
1) var.

narra

Klagan.
Tiggarflickan.
»fin, det är så kallt, så kallt, jag fryser,
knappast mina kläder skyla mig.
Det är utav hunger, köld jag ryser,
vill då ingen så förbarma sig?
Glad jag skulle bliva,
om du ville giva
stackars lilla tiggarflickan endast en bit bröd.>
Så den lilla stackars flickan beder hela dagen
ock om aftonen på den mörka väg till stugan träder.
Barnakärlek lyser hännes spår,
hon får inte vila,
nej hon måste ila,
stackars lilla tiggarflickan till sin mor med bröd.
Flännes lilla bror han har ock slumrat,
han har följt sin mor till himmelen.
Länge de i frost ock armod hungrat,
nu är de hos Gud, de armas vän,
som i nåd ser neder.
Ock på knä jag beder:
Giv den lilla tiggarflickan bara en bit bröd!

1563

Manda Tranman?
Skill. »Sju Kärleks-Wisor — — Den Andra: »fin, det är så kallt,
så kallt, jag frysen etc. Kalmar 1860 (5 str.).

1564
Ack hö-ren, ni människor al-la, ni för - ta-len nu in - tet

mig! Ty människan är snar till att fal-la, låt

var va-ra
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go-der för sig! Min grav är redan gräv - en, mitt ljus det

slocknar snart ut. A - jö, al- la go-da

vän - ner, nu

5
far jag från vär - den

1565

ut.

1. Jag är en liten lilja, som här är uppvuxen
ibland detta ogräs, som ännu står kvar.
För falskhet ock svek allt vill förföra mig,
ock snarorna de ligga så fördolda på min stig.
Men lycklig den flicka, som slipper att tjäna,
utan får vara hemma hos sin fader ock sin mor.
Men jag är en av dem, jag får väl ta mig fram.
Gud låte mig med äran kunna bära mitt namn!
Folket de hava mig så mycket på sin tunga —
jag tycker, det är nog, att var man sörjer för sig.
Att sörja var för sig det räcker nog väl till,
ock sedan får man leva uti värden, som man vill.
Skilt. Umeå 1849; Wiede 192, CGyll. 47, Bond. 323, Forssl. II 6
nr 48, Fredin 39; Nyl. 102.

1566 1.

En visa jag vill sjunga, ock den är väl hopställd,
Hon handlar om de härrar, som prygla drängar snällt.
:,: Sjung opp, opp, opp fallerallalej
— hon handlar om de härrar, som prygla drängar snällt.
Jag har tjänt i städer, ock jag har tjänt på land,
men när jag kom på landet, så träffar jag på fan.
Jag träffte mot en fogde, som prygla drängar snällt
Den fogden han bjuder sina drängar på kalas,
de största utav tjuramej, de mindre av en karbab.
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Så tar han på sin huva ock så sin vargskinnspäls,
sen går han ut åt ängarna ock piskar vem som hälst.
Sen tar han på sin mössa ock så sin sommarrock,
sen går han upp i köket ock gör en piga tjock.
Matmodren upp i köket hon gör på bättre vis,
hon piskar sina pigor med stakar ock med ris.
Ock en gång i veckan då får vi äta kött,
det var utav en oxe, som har av hunger dött.
En gång i veckan få vi äta fläsk,
det var utav en fargalt, som var gödder med en häst.
Älva gånger i veckan få vi äta sill,
ock vatten får vi dricka, om tiden gess därtill.
Men varje söndags morgon då får vi oss en sup,
sen få vi sluka väder, tils veckan tager slut.
Den denna visan sjunger ock ej vill öka på,
ja han skall tjäna bönder utan lön i tjugo år.
Den denna visan sjunger ock ej vill lägga till,
han skall gå i Marstrand ock ha spö på ryggen sin.
Men nu är visan ändad, ock nu är visan slut.
Så skrapa nu ihop, ock ge sjungarn till en sup!
:,: Sjung opp opp opp fallerallalej :,:
— så skrapa nu ihop ock ge sjungarn till en sup.
Båtsman Tranman.

Visor på rolighet
(»romaler, pafaser»).
1567

1. Pär i Nästorp det är en rasker dräng,
när han går till Anna, tagande sig en sväng.
Hej fallera fallera fallera fallerallalalalej.
Pär i Klipstorp han är väl likaså,
han går efter flickan i varenda vrå.
Nils i Sveden han vet nog, vad han gör:
ställer sig med fadren, det är som sig bör.
011e i Skoglund, det är vida sport,
dricker om med gubben, det är bättre gjort.
Erik i Skäftefall han är väl lika snäll,
pratar lort med moran varenda kväll.
Anna liten hon tänker i sitt sinn:
»Ingen av er alla bliver vännen min»
Ock så en lång näsa det är vad ni vinner
på ert friarsprång.
Hej fallera o. s. v.

Manda Tranman

1568

1. Jag skall giva dig en stut,
han skall vara brun brokkit,
det ena hornet stånder rätt ut,
det andra stånder krokkit.
Drillomdrall rakakad katten,
stilla gott öl, brännvin ock vatten
ur poteljen drypa.
Ihopa hava vi tjänt på ett ställe,
det kan du aldrig neka till.
Då brukade du så många tillfälle
gå ut om nattetid
på homtj akt ock domtj akt
med härrarna svansa.
Nu har du fått att, som du vill ha att.
Gå, nu till den du hållet då!

Manda Truman.

Gotl. Saml. II 19 (7 str.), Teckn. o. toner 14, s. 59 (9 att.), Fredin
126. Jfr CGyll. 85 ock Forssl. II 3 nr 17.
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1569
1. »Var sät-ter du din un-ga fru, du Dan - jel o Svän, du

Dan - j el o Svän ?» — »I kam-ma - ren på sil - ver- stol — å

ja

ja män, i kam-ma - ren på sil - ver - stol—åja - ja män.

Var sitter du själv, du Danjel ock Svän,
du Danjel ock Svän?
:,: I soppevrå på hoggekubb — å jaja män :,:
Vad ger du din unga fru, du Danjel ock Svän,
du Danjel ock Svän?
Äggamat på silverfat — å jaja män :,:
Vad äter du själv, du Danjel ock Svän,
du Danjel ock Svän?
Sillaromp ock havrestompa — å jaja män :,:
Skill. »Fyra stycken Nya och Lustiga Wisor. — — Den Tredje:
Huru är du blefwen gifter du Daniel ungerswän [etc]. Göteborg 1794
(9 str.). Täxten : Skill. Kalmar 1807; Gotl. Saml. II 282, IH 2 ock
IV 37, Wiede 177, OGyll. 68, Bond. 40, Fatab. 1911 s. 220, Fredin 113; Nyl. 216.

Visfragment. B.
(Var han skulle ligga:)
unv veo log, hos vm? SQ.
»SVinal002, Uh) niceS —
»von eke" om o bit wen5
Se Fredin 113 (sista str.).

1570
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[Skomakaren.]
1571 1. Skomakaren han kommer på bondens gård
med uppsatter mössa ock långkammat hår.
Ja bonden han lägger sina hudar i stöp,
då kommer den skomakarn med sin skamfulla trut.
Han vrider, ock han svänger, han skär ock han slänger,
han tager långa stygn, men han drager löst åt.
Men hem kommer bonden från skogen så våt,
då sitter den skomakaren ock grinar däråt.
Men bonden han gångar sig i kammaren in,
då saknar han skomakaren ock skotjyven sin,
då sätter han sig på hästen ock nr, då hinner han
skomakaren vid Karlabrohe.
Vid Karlabrohe där ståndar en strid,
där ville den bonden i skosäcken si.
Där finner han skoläder både stora ock små,
ja däremellan låg både skogarn ock trå.
Men käre du bonde, rör visst icke mig,
för jag har aldrig stulet något läder ifrån dig,
mer än till ett par stövlar ock fyra par skor —
det haver jag nu taget utur din lilla hud.
Ja käre du bonde, du lindrar visst mig,
för fämton riksdaler det skall jag giva dig
ock laska ock sula tre runda år omkring,
ja det vill jag göra för als ingenting.
Men käre du bonde, slå inte så,
du slår så illa sönder min skospika-ark
ock sylar ock prylar ock allte som ä,
ock sedan har jag inte att kringsula mä.
.8. Ack hören I, skomakare, som ärlia vilja vara,
ja ni skall ett stycke i visan erfara,
för denna visan är om en skomakare gjord,
att alla skomakare de stjäla lär till sko.
Dorotea.
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I. Jag tjänte hos en bonde så goder ock så mild,
1572
ock alltid var han goder emot våren.
Han gav mig en katt uti lönen.
Ock alla ville de veta,
vad katten skulle heta —
katten heter jam jam, ock gården heter by för östran by.
Jag tjänte hos en bonde så goder ock så mild,
ock alltid var han goder emot våren.
Han gav mig en tuppe uti lönen.
Ock alla ville de veta,
vad tuppen skulle heta.
Tappen heter gullkrans,
katten heter jam jam, ock gården heter by för östran by.
Jag tjänte hos en bonde så goder, ock så mild,
ock alltid var han goder emot våren.
Han gav mig en gåse uti lönen.
Ock alla ville de veta,
vad gåsen skulle heta.
Gåsen heter dålighals,
tuppen heter gallkrans,
katten heter jam jam, gården heter by för östran by.
Jag tjänte hos en bonde så goder ock så mild,
ock alltid var han goder emot våren.
Han gav mig en fåra uti lönen.
Ock alla ville de veta,
vad fåran skulle heta.
Fåran heter tripp tropp,
gåsen heter långhals,
tuppen heter gullkrans,
katten heter jam jam, ock gården heter by för östran by.
Jag tjänte hos en bonde så goder ock så mild,
ock alltid var han goder emot våren.
Han gav mig en ko uti lönen.
Ock alla ville de veta,
vad koan skulle heta.
Koan heter mjölkesnopp,
fåran heter tripp tropp,
gåsen heter långhals,
tuppen heter gullkrans,
katten heter jam jam, ock gården heter by för östran by.
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Jag tjänte hos en bonde så goder ock så mild,
ock alltid var han goder emot våren.
Han gav mig en oxe uti lönen.
Ock alla ville de veta,
vad oxen skulle heta.
Oxen heter krumlehorn,
koan heter mjölkesnopp,
fåran heter tripp tropp,
gåsen heter långhals,
tuppen heter gullkrans,
katten heter am
j jam, ock gården heter by för östran by.
Jag tjänte hos en bonde så goder ock så mild,
ock alltid var han goder emot våren.
Han gav mig en häst uti lönen.
Ock alla ville de veta,
vad hästen skulle heta.
Hästen heter trava lätt,
oxen heter krumlehorn,
koan heter mjölkesnopp,
fåran- heter tripp tropp,
gåsen heter långhals,
tuppen heter gullkrans,
katten heter jam jam, ock gården heter by för östran by.
Arw. Sånglekar 106, Wiede 82, Bond. 372.

1573 1. Ack hör du flicka lilla med ett or,
för vill du gifta dig, när du blir stor?
Jag vill gärna ha dig,
jag skall ej bedra dig,
jag vill tala med din far ock mor.
2. Blir din far så ond på mig,
så ber jag honom så innerlig.
Giver da mig korgen,
glömmer jag bort sorgen,
sen får var ock en försörja sig.
»Mamma hörde den på rolighet också sjungas på följande sätt»:
1. Ack hör du, flicka lilla med ett or,

för vill du gifta dig, när du blir stor?
Jag vill inte ha dig,
jag vill blott bedra dig,
jag vill inte tala vid din far ock mor.
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2. 0-iver du mig korgen,
snart glömmer jag bort sorgen,
nog får jag den, som förtretar mäj.
Även sjunges — — — —

jag vill skita i din far ock mor —
giver du mig korgen,
skiter jag i sorgen o. s. v.
Nyl. 300. En i Sörmland upptecknad var. (ULMA.) hade samma
me!. som Fredin 77. Visorna äro besläktade med varandra. Se NAsLät.
Boh. o. Hall. 46.

Knalla-visan.
1574
1. Se go - dag, kä - ra mor, ska vi hand-la i dag? Bäs - ta

pri- set det vet ni jag ger. Här är sja- lar ock band, silke-

r";_u__rj
du-kar där- till. Allt det

ra - ra det ska ni få

Se dän här stora blå,
utmed bården omkring
tryckt med rosor i ring ock i ring
holla det han ä fin.
Han ä nymodi mä —
det vet jag, va nu säker på det.
När jag lunkat min tur,
mina ställen besökt,
ock hos vissa har jag hushållet ökt.
Med mitt alnmål på käpp,
ock min påse på rygg
såsom knalle jag vandrar helt trygg.

se.
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Tornbagga-visan.
1575
Ock brömsen fri - a - de till flugans gård —för trum tra- ve- ri

trum-ma. Ock vill du bli

torn - - bag- ga - fru,

min

ros ock ä - de - Ii - ga blom-rna?

Ock inte vill jag bli tornbaggafru,
för han är fattig, ock jag är rik.
För när jag sitter vid ett kungabord,
så ligger han i en horsalort.
Ock när jag sitter på ett silverfat,
så ligger han i ett gammalt as.
Ock brömsen steeknade vid dessa ord,
han stack till flugan, så hon for under bord.
Ock kära bröms, låt mig leva nu —
för trum traveni trumma —
för jag vill gärna bli tornbaggafru,
min ros ock ädeliga blomma.
Skill. »Åhr 1738», Stockholm 1800 (11 str.). I det äldre trycket
lyder första strofen:

Tornbaggen sporde Brömsen åt, Pirum,
Hur' skal jag mig en Hustru få,
Kom kollre perse pirum,
Pirum mustrum parium,
Kom kollre dore darium.
Arw. Barns. 11, Filikr. 2 V, Borgström 16, Bond. 18, 355;
Landet. LXXXVIII. Dencker har någon gång sett, att den kallats
»djäknevisa».
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Gräshoppan hon till myran kom,
hon bad, hon bad, att bon skulle få läna
en liten ting, som kunde tjäna
till födan för ett annat år.
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1576

Ett litet fel vår myra har,
att hon ej så gärna vill läna:
.»Vad gjorde du de varma dar?
Då arbetade jag både flitigt ock troget,
då spelade du ock hade så roligt.
Så an(?) mamsell, så dansa nu!»
Skill. Kalmar 1855 (4 sir.); Bohlin 25, Fredin 164.

En sådan käring, som jag har fått,
som aldrig kan göra nå gott,
annat än förtret!

1577

Tar jag hänne i sängen mä mäj,
åt väggen då vänder hon säj,
o tratten åt mäj.
Om hon vore vacker ändå,
skulle jag aldrig klaga därpå,
men hon ä ful.
Fuler ä hon i manér,
fuler ä hon, när hon träter o svär.
Svarter ä hon liksom en so,
svarter var klut o var trå.
Amen, gutår!

Hej silverskål,
hej kna ppanål,
ock hej tobak i pipan!
Ock spelman spelade,
ock brännvin felade,
ock gubben dansade,
ock tröjan slansade,
ock inga spelepängar fick han.

1578
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Ock mor kokte,
ock far sopte,
ock mor hon kokte gröt,
ock far han satt ock gråt,
ock aldrig har jag hört på maken.

1579

Vide vide vipp —
min man är kommen.
Vide vide vipp —
vad har han för last?
En fläskaskinka. —
Vad kostar den? —
Ett hundra daler. —
Var ska jag ta dom? —
Allt uti den boden. —
Patron är inte hemma. —
Var är han då? —
Han är på balen. —
Vad gör han där?
Han kurtiserar —
vide vide vipp —
med flickor där.
Brist. Börn. 2631-39, Tverm. Thyreg. 154.

Spinnvisa.
livlig markerad »takt», som spinnerskan ytterligare markerar med
armarnes rörelse, då hon spinner. Då den sjunges utan spinnrock,
gestikulerar den sjungande för att ersätta visans rätta ackompanjemang.

1580

0 mor 011e o far Ante,
o min 011e o ja dansa.
För häj inte spinner jag
mer än ett garn i veckan.
Denna visan hon är inte långer,
ock därför sjunger jag hänne flera gånger.
0 mor 011e o. s. v.
Eke-Nils.

Barnvisor.
Vyss, Gullögat, vyss,
somna vid min kyss!
Sov så tryggt uppå min arm,
värm dig vid din moders barm!
Dröm din oskulds drömmar ljuva,
rena som du själv, min duva!
Somna vid din moders kyss,
vyss, Gullögat, vyss!

1581

Vyss, Guds änglar små
vakt omkring dig stå.
När i drömmen så du ler,
kanske du dem kring dig ser.
Kanske nu med dig de leka,
ock som västan milt de smeka.
Ja du hör nog, om du lyss,'
deras sång, vyss vyss!
Vyss, din moders arm
är båd mjuk ock varm.
Slumra, slumra ljuvt på den
än en stund, min järtevän!
När din trötthet mer ej räcker,
mamma själv sin älskling väcker,
väcker med en järtelig kyss —
sov till dess, vyss vyss!
Manda Tranman?

Vyss vyss, lella barn!
Pappa har gått åt långabro,
tjöper fleckan (gossen) nya sko,
nya sko o spänne,
för vännen ska sova länge.

1582

Arw. Barns. 1-2, Gotl. saml. II 117 ock 285, III 77, Julb. V 3,
Nordl. 1 o. 3, Fredin 139-140; Nyl. 454 o. 456. Mel. t. ex. NAsLåt.
Dal. II 527 o. Suom. II 949.
312259. Sv. landsm. XI. 1.
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Fe,jeln setter i pärnaträ
fogger se vakkra viser.
Söta mamma, je gossen mat
inte stryk o riset!
Söter mjölk mä sokker i,
selkesän, o sova i,
sova te jusande dajer.
Arw. Barns. 25, Nordl. 7, Sandvik IV 12-13.

1584

Joan han hadde en liten gullvagg,
fälv skull an däruti åka;
en liten gullpisk hadde han i sin hann,
han sler alla pejka han råka.
Hurrom durr,
tjör runtom ikrigg!
Akta väl din lelle tjykklig,
för kykkligen går uti rejen.
Var.: Hästar o vagnar &id haver han med,
piger o drängar till husets behov,
pängar förutan all ända.
Arw. Barns. 5, Nordl. 6.

1585

Ro ro ot feska sjö,
mogga feska fo du där,
en ot far o en ot mor,
en ot söster, en ot bror,
en ot lelle Joan.
Arw. Barns. 3, Nordl. 5, Sandvik IV 34, NAsLåt. Dal. II 527.

1586

Vyss vyss, lilla barn,
ft 'n liten kaka!
Kan jag inte kakan få,
sk å ja lätta vaggan stå,
lätta barnet gråta.
Arw. Barns. 1, Nordl. 1, Fredin 139.
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Vyss vyss, [ella barn!
Du få tiss nok vaka.
Vaden1 är en sarjeö.

1587

Dyb. Vall. 3, Nordl. 2.

Tusla hem o tusla vall,
tala te jeta kulla.
Kommer du dit förrän ja,
mjölka lella gullstjärna jet
je dän lalla drekka,
som legger i stobben o titta!'

1588

Jfr Arw. Barns. 3-4, Nordl. 58, ,Torde vara ett fragment av
visan om vallgossen ock vallflickan, som i hemlighet hade ett barn. Se
_
Dyb. Run. 1844 s. 17, Borgström 6.

Ikkorn jekk på äggan o slo,
hörde du, hur dä snarde?
Kråkan hon rafsade, o kajan hon dm,
lelle kisspussen han tjörde,
tjörde hela dagen så lågg —
kråkan hon rafsade, o kajan hon såg.

1589

Arw. Barns. 22, Gotl. sam]. II 106, Nordl. 36, Götl. 37, Fredin
152; Lindem. 20.0, Landst. CXXXII 3, Ny]. 468.

1590
Lil-le Härrman Här- rano vän, hg- ger i sin lin - da.
3

Sa - tan med sin list ock garn kan ej , honom bin-da.
3

--•
Här-ren nred ett skonsamt ö - ga
1)

ljaciti, 'världen':

-4

ser ner till Härrman Ill- le.
•
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