Källan i Slaka
– en bok om svensk folkmusik
Marie Länne Persson
Toste Länne

Påvel Niklasson

Bild omslagets framsida: Jenny Treece Jorup
Foto omslagets baksida: Marie Länne Persson
Originalbilder: Jenny Treece Jorup, Anna Helldorff
Bilderna på för- och eftersättsbladen: Handsskrifter ur Johan Haqvin Wallmans samling av 93 svenska folkmelodier från Linköpings stift, foto Linköpings Stiftsbibliotek.
Boken är resultatet av landsbygdsutvecklingsprojektet Slaka-musiken inom Leader Folkungaland. Leader är en arbetsmetod som
funnits inom EU sedan 1991 och som, översatt till svenska, betyder samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi.
Boken trycks med stöd från Westman-Wernerska stiftelsen.
Bokens redaktör och huvudförfattare, Marie Länne Persson, har tidigare givit ut boken Romanifolkets visor tillsammans med Ralf
Novak Rosengren, Ejeby förlag 2012.

© 2014 Östgötamusiken och respektive upphovsman
Utgiven av:
Atremi   AB
Axstad Södergård
595 94 Mjölby
E-post: info@atremi. se
www. atremi. se
Tryckt av Alatryck i Vadstena, 2014
ISBN 978-91-7527-083-8

Innehåll
4 CD-skiva
5 Förord
9 Wallman & Co
20 Musiken
23 Medeltida ballader
32		 Medeltida ballader i bild
52		 Melodier och texter

105 Lekar med sång och allvar
110		 Melodier och texter

169 Låtar till dans
172		 Melodier

218 Göternas folksång
235 Summary in English
237 Referenser

CD-skiva
1. Lindormen (s. 54) Trio Frikadell
2. Näckens polska / Wallman nr 32 (s. 186–187) Blåqvint
3. Brun sofver allena (s. 101) David Siljat och Marie Länne
Persson
4. Herr Olof och älvorna (s. 68) Korp
5. Polska från Vetlanda / Wallman nr 1 (s. 172) Christer och
Christina Samuelsson
6. Vita leken / Smaler som en lilja (s. 153) Bessman
7. De bortstulna konungadöttrarna (s. 104) Slaka
Balladforum
8. Sara och Abraham (s. 151) Låtande Tjejer
9. Polska från Wrigstad / Wallman nr 22 (s. 182) LUS
10. Två Landeryds-polskor, Wallman nr 47 och 51 (s. 194 och
196) Emma Tjärnström och Torbjörn Lundberg
11. Kom hit mina systrar (SF 66) Bessman
12. Bro, bro brea (s. 148) Östgöta Brasskvintett och Marie
Länne Persson. Arr: MLP
13. Den falska tärnan (s. 79) Östgöta Brasskvintett och Marie
Länne Persson. Arr: MLP
14. Maria Magdalena (s. 73) Helene Ranada Matstoms och
Gunnar Cedersund
15. Necken (s. 61) Slaka Balladforum
16. Polska / Wænerberg nr 11 (s. 204) Blåqvint
17. Per Tyrssons Döttrar (s. 75) Slaka Balladforum, Trio
Frikadell, Torgny Lundberg. Arr: MLP och Jonas Jansson

Medverkande

Christer och Christina Samuelsson, fiol. Emma Tjärnström och
Torbjörn Lundberg, fiol. David Siljat, sång. Gunnar Cedersund,
flygel. Helene Ranada Matstoms, sång.

Trio Frikadell: Lisa Hellsten, fiol. Ida Hellsten, sång och bas. Jonas
Jansson, gitarr.
Blåqvint: Ulf Hermansson, fiol och hardingfela. Toste Länne, fiol och
viola dámore. Marie Länne Persson, gitarr och harpa.
Korp: Karen Petersen, sång, mandolin och slagverk. Gunnar
Nordlinder, sång, slagverk och mungiga.
Bessman: Kristin Borgehed, Marie Länne Persson, Astrid Selling och
Lisa Stormlod.
Slaka Balladforum: Marianne Abramsson, Miriam Berger, Lillott
Forsberg, Eva Nordh Furenhed, Gurli Gath, Lena Lassebro, Jan
Lundqvist, Marie Länne Persson, Gunnar Nordlinder, Karen
Petersen, Ingrid Ross, Monica Schön, David Siljat, Jenny Treece
Jorup.
Låtande tjejer: Jenny Treece Jorup, sång. Miriam Berger, fiol och sång.
Elisabeth Skargren, fiol och sång. Lillott Forsberg, harpa och sång.
Else Sundin, tvärflöjt och sång. Birgitta Lundin, cittra och sång.
Inger Persson, dragspel och sång.
Östgöta Brasskvintett: Jan-Åke Hermansson, trumpet. Mikael
Wittwång, trumpet. Erik Rapp, valthorn. Therese Hammarberg,
trombon. Magnus Matthiessen, tuba.
Linköping unga spelmän/LUS under ledning av Christer Samuelsson:
Fiol: Peter Meunier, John Samuelsson, Astrid Pekkari, Anna
Örnestrand Nilsson, Simon Ek, Ella Joelsson, Alice Elmdahl,
Torgny Lundbergo, Tyra Lundberg. Viola: Gerlinde Schmitz. Ebba
Valtonen, Sofia Wedlin, Therése Magnusson. Cello: Alexandra
Lindvall. Cajon: Henrik Korsfeldt
Huvudansvarig Ljudtekniker : Nils-Peter Vaggelyr, Lyra Musik, Skänninge
Inspelningstekniker: Nils-Peter Vaggelyr, Lyra Musik, Johan Rapp,
Bilda Sydöst, Mikael Sehlstedt och Lars Sehlstedt, Östgötamusiken.
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Förord
Välkommen till källan i Slaka!
I Slaka utanför Linköping finns en källa. Nere i bokskogen
öster om kyrkan ligger den. Stenlagd sedan medeltiden är
den en plats där man en gång hämtade sitt dagliga vatten och där ungdomarna firade midsommarhögtiden med
dans, lek och sång. Källan rinner åt norr och är därmed
ansedd som en ”trefaldighetskälla” med magiska krafter.
Det finns också en annan källa i Slaka, en källa som har
med vårt kulturarv och folkliga musik att göra, en källa
som har inspirerat och lockat till sång, dans, spel och bildskapande sedan många hundra år.
Ett stort uppteckningsarbete gjordes under tidigt 1800tal i det område som motsvarar det medeltida Linköpings
Stift – Östergötland, Östra Småland och Öland och Gotland. Materialet kom att utgöra en viktig grund för de tidiga visböcker som betytt så mycket för bevarandet och
återuppbyggandet av vår folkmusik: Svenska Folkvisor1,
Svenska Fornsånger2, Svenska Lekar och Danser3 och senare
Sveriges Medeltida Ballader4 som är och har varit ovärder1
2
3
4

Geijer-Afzelius, Svenska folkvisor, 1814–17.
I. A. Arvidsson, Svenska Fornsånger, 1834–42.
Denker-Tillhagen, Svenska lekar och danser, 1949.
Bengt R. Johnsson (red), SMB, 1983–2001.

liga källor till vår kulturs folkliga dans och musik.
Bröderna Johan och Daniel Wallman, Leonard Rääf,
Erik Drake och efterföljarna Lewin Christian Wiede och
Carl-Erik Södling gjorde själva, och med hjälp av sin notskrivare, ett gigantiskt insamlingsarbete från år 1810 och
framåt.
Exakt vem av dessa ”ivriga herrar på upptäcktsfärd i
backstugor, herrgårdar, stadssalonger och prästboställen”5
som upptecknat vad, när, från vem och var någonstans i
detta område - verkar vara omöjligt att reda ut. Men Slaka
blir ändå, tillsammans med grannsocknen Landeryd, en
central punkt i detta traditionsområde.
Här finns de två välkända balladsångerskorna Greta Naterberg och Maja Hansdotter i de små stugorna på Slaka
Backe, här dokumenteras ungdomarnas lekar, utomhus, i
lekstugor och på herrgårdskalas. Och här finns Johan Haqvin Wallman, fornforskare, visupptecknare och arkeolog
med sina noggranna uppteckningar, sitt nätverk av uppgiftslämnare och musikforskare från när och fjärran, sina
insamlingsvandringar och sin systematiska dokumentation av sin hembygd.
5
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Carl-Herman Tillhagen Fataburen 1949.

Källan i Slaka

Slaka och Wallman blir vår källa, vår nyckel till denna
folkmusikskatt. Wallmans källa av folkliga melodier, beskrivningar, reseskildringar, brev m.m. finns inte kvar i
Slaka. Den finns i sina olika delar i flera arkiv och samlingar. Kopplingen till Slaka har bleknat och Johan Haquin
Wallman och hans bror Daniel har blivit doldisar i vår
folkmusikhistoria. Det som fanns kvar i Slaka efter Wallmans död bevarades av hans syster Beata i en torpstuga vid
Slaka kyrka där hon då bodde ensam och utfattig. En del
av materialet anförtrodde hon åt Lewin Christian Wiede,
bibliotekarie på Linköpings Stiftsbibliotek. Det sista hämtades hos Beata av Skansens grundare Arthur Hazelius
som, lycklig över att ha funnit denna skatt, tog den med till
Stockholm och Nordiska Muséet: ”I dag har jag varit hos
den älskvärda gamla gumman Wallman vid Slaka kyrka
och under flera timmar sysslat med hennes brors papper,
samt kommit hem med en ordentlig börda av delvis högst
intressanta saker ...”
Så gick nästan 200 år. I början av 2008 kontaktades
Östergötlands Spelmansförbund av föreningen Kulturkraft
Slaka för att se över möjligheten att starta en spelmanstämma. Jag och min man Toste Länne blev engagerade i
planerna, och i september samma år hölls den första spelmansstämman här i Slaka. Visst kände vi som folkmusiker
till namnet Slaka sedan innan, men nu upptäckte vi att det
var här det låg och att det var en alldeles underbart diger,
häftig och intressant musikskatt som fanns här!
En idé tändes i mötet med den lokala föreningen Kulturkraft Slaka, och sedan 2009 har jag varit ledare för ett
Leaderprojekt, Slakamusiken, som haft till uppgift att
definiera, tillgängliggöra och framför allt att använda och

blåsa liv i folkmusiken med anknytning till Slaka.
Arbetet har bestått av forskning, spridning, utbildning,
framträdanden, dokumentation och, inte minst, konstnärligt arbete. Slaka Balladforum, Slaka Spelmansstämma, Slakamusiken som Skapande Skola, spelmanskurser
i Slaka-låtar, Slaka-tema på Folkmusikläger för barn och
ungdomar, arrangemang av Slaka-låtar för Östgöta Brasskvintett, ”Slaka-utmaningar” för gästande musiker vid
Folkmusikkonserten på Slaka spelmansstämma, spridning
av Slakalåtar i Östergötlands Spelmansförbund - allt har
resulterat i den CD som du finner på insidan av bokpärmen. Så låter Slakamusiken i dag! Som du hör kan den
låta på många olika sätt beroende på vem som tolkar den,
men den inspirerar och lockar oss alla tack vare de noggranna uppteckningar som Wallman & Co gjorde för 200
år sedan.
År 1822 beklagar sig Wallman i brev till sin vän och kollega
Leonard Rääf över att det blivit så tyst i Slaka. Han upplever att folk har slutat sjunga och musicera, ljudbilden har
blivit en annan och tystare än i det Slaka där han några år
tidigare gjorde sina uppteckningar. Och visst har den musik vi sjunger och spelar tillsammans och de visor och låtar vi lär av varandra efterhand tystnat alltsedan dess, inte
bara i Slaka utan lite varstans.
Jag hoppas att denna bok och CD ska bidra till att vi i
Slaka och i alla byar och städer, ska låta visor, ballader och
låtar fylla vår vardag och våra fester på ett självklart sätt.
Som de en gång gjorde men på nya sätt som passar vår tid.
Genom att utforska och ta till oss vårt kulturarv ritar vi
inte bara vår egen historiska karta, vi får också nycklar till
andra kulturers musik och traditioner.
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Må Doldisen Wallman få den respekt han är värd och
måtte orten Slaka för evigt ska vara förknippad med bra,
lekfull och tidsöverskridande musik!
Jag vill tacka:
Leader Folkungaland som gjort detta projekt möjligt och
som trott på det som ett sätt att lyfta fram en fin landsbygdsort med en spännande historia,
Kulturkraft Slaka som vi kläckte projektidén tillsammans med och som varit vår viktigaste samarbetspart,
Skeda-Slaka Kyrkliga samfällighet som låtit Slaka Balladforum ha sina träffar i Kyrkliden,
Östgötamusiken som varit projektets ägare och stimulerande samarbetspart kring både administration, konstnärliga idéer och musikaliska möten,
Folkungagillet för samarbete kring rekonstruktioner av
sånglekarna i materialet, samt för härliga framföranden,
Östergötlands Spelmansförbund för gott musikaliskt
samarbete, idéutbyte och informationsspridning,
Karin Eriksson, lektor i musikvetenskap vid Linneuniversitetet i Växjö som studerat, beskrivit och beforskat projektets verksamheter och som ansvarat för min utbildning
kring medeltida ballader. Hon har skrivit artikeln ”Balladerna, balladdansen och samvaron – en studie av Balladforum i Slaka” (2013),
Ingrid Åkesson, musiketnolog och sångforskare på Svenskt
Visarkiv för stor hjälp och intressanta meningsutbyten.
Balladforum i Slaka figurerar i Ingrid Åkessons projekt
”Musik att höra eller musik att göra” fallstudier av balladsång i Skottland och Sverige på gränserna mellan artist
och publik, professionell och amatör,

Mathias Boström, forskningsarkivarie och musiketnolog på Svenskt Visarkiv, för hjälp att hitta bilder, referenser
och intressanta artiklar,
Påvel Niklasson, docent Lunds Universitet, för att han låtit mig lära känna Johan Wallman som person genom sin
bok Att aldrig vandra vill, och för att han har skrivit kapitlet Göternas folksång om Wallman, Götiska Förbundet,
Blända och nationalsången,
Toste Länne, min käre make, riksspelman och ordförande
i Östergötlands Spelmansförbund. Toste har en otrolig kännedom om olika notsamlingar och låtar, vilket har varit
till ovärderlig hjälp genom hela projekttiden. Det har varit
härligt att dela forskningsarbetet med honom och jag är
så glad och tacksam att han har skrivit kapitlet Låtar till
dans,
Jan Ling, musiker, författare, professor i musikvetenskap
och f.d. rektor vid Göteborgs Universitet. En inspiratör
som lyft fram både nyckelharpan och den östgötska balladsången. Jag är honom evigt tacksam att han som ung
doktorand på jakt efter intressanta manuskript på Linköpings Stiftsbibliotek faktiskt hittade den handskrivna
Wallmans vissamling ”Wallmans förlorade” som varit försvunnen i så många år. Tack vare att boken kom tillrätta
har vi information som redigerades bort inför utgåvan av
Svenska fornsånger. Jan Ling gick bort hösten 2013. Jag
vill hedra honom av hela mitt hjärta.
Jag vill också tacka mina vänner/sångare/dansare/musiker
i Slaka Balladforum, BESSMAN och Blåqvint, konstellationer som utgjort själva den musikaliska grunden i detta
projekt.
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I denna bok hittar du mycket musik:
Medeltida ballader – sjungna berättelser med stark
bildfaktor, lätta att sjunga tillsammans och därmed användbara både som godnattsaga och partytrick! De medeltida balladerna är en europeisk repertoar som vi delar
med sångare, musiker och breättare i många kulturer.
Sånglekar – föregångarna till de lekar vi idag ägnar oss
åt kring julgran och midsommarstång ”för barnens skull”.
Dessa har dock sin ursprungliga karaktär av ”sammanparningslekar” för unga vuxna, det mesta är barnförbjudet
och både laddning och allvar finns med i leken ...
Låtar till dans – polskor som Wallman och hans kollegor tecknade ned på resor huvudsakligen i Östergötland,
Småland och Blekinge. Många sångleksmelodier användes
också som dansmelodier, och i kapitlet finner du några sådana godbitar, från Landeryd och runt om i området.
Du finner också ett par inledande kapitel om Wallman,
hans kollegor, deras ambitioner och äventyr samt den musik de nedtecknade. I kapitlet ”Göternas folksång”, berättar Påvel Niklasson, den idag levande människa som
kanske känner Johan Wallman allra bäst, om Wallman
och Götiska förbundet, samt vad som hände då de upptäckte sägnen om Blenda, den värendska sköldmön, och
med glödande entusiasm började skapa en nationalsång
till hennes ära!
Linköping våren 2014
Marie Länne Persson
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Wallman & Co
Vår centralfigur, värd och informatör i denna bok heter
Johan Haqvin Wallman. Han var född 1792, prästson som
växte upp i Landeryd, Linköping och Slaka, studerade vid
Uppsala universitet, hade ett brokigt och krokigt liv som
fornforskare, visupptecknare och arkeolog – Sveriges första! – så småningom lektor i Linköping och kyrkoherde,
rektor och skolreformator i Slaka. Han slutade sina dagar
i Slaka 18531 .
Som arkeolog har han inte det bästa eftermäle, trots
hans vetenskapliga tillvägagångssätt. Däremot prisas han
av musikforskare genom flera generationer för sina noggranna uppteckningar av visor, ballader och dansmelodier
ifrån sydöstra Sverige. Anledningen till att han inte uppskattats efter förtjänst i arkeologiska kretsar, var att han
avfärdades såsom varande romantiker. Wallman och hans
kollegor satte runstenar, forngravar och andra materiella
fornfynd i ett sammanhang med de immateriella fynden
– visorna, lekarna, sederna och riterna som hade funnits
i levande tradition i flera hundra år. Det genialiska i att
tyda sina fynd genom att förstå i vilket sammanhang och
1

Läs om Wallmans liv som arkeolog och person: Påvel Niklasson: ”Att Aldrig
vandra vill” 2011, Acta Arcaeologica Lundensia in 4, nr 31.

i vilken kultur de förekom, fanns det ingen förståelse för
vid denna tid och han fick därför ingen position i den moderna arkeologin som nu byggdes upp. Att forskning och
praktiska och konstnärliga erfarenheter kan understödja
varandra är ett synsätt som börjar få fotfäste i akademiska
kretsar först under vårt århundrade.
Inom visforskningen får Johan Wallman respekt, även
om han är en historisk doldis. Generationer av musikforskare hyllar de uppteckningar han gjorde och lät göra. Den
iver och noggrannhet med vilken Wallman och hans kollegor har upptecknat visor och låtar gör att vi i dag inte
bara har ett stort antal visor och ballader från Slaka med
omnejd – tack vare att samma visa tecknades upp flera
gånger från samma traditionsbärare har vi i dag, 200 år senare, en unik dokumentation av variation/improvisation i
folklig sång!2
Från Johan Haqvin Wallman och hans familj utgår kretsar av fornforskare, visupptecknare, notskrivare och traditionsbärare. Här följer en presentation av några som spelat
viktiga roller i detta nätverk.
2
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Svensk Balldtradition, Bengt R. Johnsson, s. 369 och 371.
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Familjen Wallman
Båda Johan Haqvin Wallmans föräldrar, Johan Wallman
och Beata Follin, kom från släkter med flera generationers Östgötska präster. Fadern var lärare, teologie doktor
och präst, och blev så småningom prost. När Wallman var
barn bodde familjen i Landeryd, Slaka och Linköping. Familjen var långt ifrån välbärgad, men ”lärd”. Att studera,
läsa böcker och skriva brev och dagböcker var en självklarhet.
I familjen fanns brodern Daniel Samuel Wallman
1791–1818. Daniel delade Johans intresse för och arbetet
med fornforskning och visor. Han beskrivs som ”en gosse
af den nya stilen” när han ligger och ritar av gravstenar i
Linköpings domkyrka 1812 inför den planerade restaureringen.
Daniel började, liksom sin bror, studera vid Uppsala
Universitet 1810, och blev så småningom fil kand. Han
tecknade ned flera av de visor som hamnade i Variantsamlingen till Sv Fornsånger vilken bildade underlag för
Arwidssons3 Svenska Fornsånger. Antagligen var det Daniel som försåg Afzelius med material från bröderna Wallman till Geijer-Afzelius4 Svenska Folkvisor som gavs ut
1814–17. Daniel beskrivs som en lovande och duktig ung
man och det är en stor tragedi att han rycks bort från livet
endast 27 år gammal i sviterna av den lungsjukdom han
ådragit sig vid arbetet i domkyrkan.
Om Daniel vet vi inte så mycket mer, men vi finner hans
namn i renskriften ”Gamla visor sjungna i Östergötland.
1810–1813 Dan. S. Wallman och Joh.H. Wallman (den sk.
3
4

Adolf Iwar Arwidsson, 1791–1858.
Erik Gustaf Geijer, 1783–1847 och Arvid August Afzelius, 1785–1871.

Bröderna Wallmans vissamling)”. Sverker Ek kallar bröderna Wallman ”de pålitligaste och lyckligaste vissamlare
vårt land ägt”!5
Om bröderna Wallman är doldisar så deras syster Beata
Wallman, som betytt oerhört mycket för Wallmans arbete, i det närmaste osynlig. Hon fanns med genom hela livet
som sångerska och traditionsbärare, men också som hjälp,
stöd, upptecknare, social kompetensperson och helhjärtad
beundrare. Det är tack vare Beata, som sparat, vårdat och
bevarat Wallmans efterlämnade arbeten – ”för att de skulle
framstå och fortleva såsom hedrande minnen” – som vi i
dag kan ta del av dem!
Nedanstående anteckning ger en glimt av Beatas roll
vid upptecknandet av visorna, men också av Johan Wallmans noggrannhet och lyhördhet som upptecknare. Året
är 1813. Wallman har bjudit in ett antal kollegor till prästgården i Landeryd för att de skulle få lyssna på ”nejdens
sångerskor”. Vilka är där? Kanske är det kammarjunkaren Leonard Rääf, musikern, kompositören och sekreteraren i Musikaliska akademien Erik Drake, notskrivarna
C.P. Grevilli, färgfabrikör i Linköping och A.G. Loenbom,
prost, altviolinist och Wallmans bäste vän som har kommit dit för att lyssna på en ung sångerska, ”Flickan från
Ullstämma”. Wallman vet att hon kan flera intressanta lekmelodier och att hon sjunger bra.
”Flickan var så generad av de många herremännen som
voro närvarande då hon sjöng, att jag rätt väl märkte att
hon glömde ut flera strofer. Hon har lofvat att komma
till Beata om Söndag, då skall jag uppteckna såväl denna
som alla hennes lekar fullständigt och med toner.”

Johan Wallman dog 1853, sjuk och utfattig. Han hade låtit
5

Sverker Ek: Den svenska folkvisan 1924.
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uppföra en liten torpstuga på prästgårdsägorna i Slaka, där
Beata bodde efter hans död, nu utan någon som kunde stå
för mat och värme till hemmet. Hon förvarade Wallmans
skrifter och anteckningar hemma hos sig i en kista, och såg
efter moget övervägande till att de hamnade hos personer
som kunde förvalta dem väl. En av dem var Skansens grundare Artur Hazelius6, som glad och nöjd skriver i brev till
sin hustru: ”Tisdag morgon besökte jag en gammal mamsell Wallman, som bor strax vid Slaka kyrka. Hennes bror,
som var lektor i Linköping, var en utmärkt fornforskare,
och sedan jag språkat lite med gumman, frågade jag efter
hans papper. Hon lät mig genomse en bunt och jag fick
taga vad jag ville. Om fredag skulle jag återkomma, och
då genomse en hel stor kista. Du kan förstå att detta skulle
vara i min smak ...”
Till Lewin Christian Wiede, Wallmans lärjunge och
efterföljare, pastorsadjunkt, stiftsbibliotekarie och även
han stor upptecknare av Östgötska visor7, har Beata lämnat ett manuskript med 93 lekmelodier i original vars beskrivningar, text och med melodier redigerade av Erik
Drake, redan givits ut i Arvidssons Svenska Fornsånger
1834–42.
Wiede använder handskrifterna i sin visforskning; dels
skriver han av de visor som ej tagits med i Svenska Fornsånger, dels jämför han handskrifterna med de melodier
som publicerats där. Han förser samlingen med ett förstaradsregister, ett register över placering i Sv. Fornsånger
samt ett par förteckningar över uppteckningsorter och
melodiskrivare. Samlingen är redan nu ganska väldokumenterad, men inte många har sett den. Kanske tar Wiede

manuskriptet till Östergötlands fornminnesförening som
han själv var med och bildade år 1864? Det finns dock
inget som dokumenterar detta, så kanske behöll han helt
enkelt denna dyrgrip för sig själv?
Mer än trettio år efter Wiedes död, 1926, lämnar hans
döttrar in vissamlingen till Stiftsbiblioteket i Linköping,
men sedan är den plötsligt helt försvunnen. Igen! Eftersom manuskriptets existens är välomvittnad görs stora ansträngningar att återfinna det, men alla är förgäves.
1956 gör Nils Denker en rekonstruktion av ”Wallmans
förlorade”   8 utifrån Wiedes register och anteckningar. Under arbetet får han fram en hel del ”bonusmaterial” om
traditionsbärarna m.m. Resultatet publiceras i tidskriften
Arv år 1956. Fyra år senare, 1960, återfinns dock manuskriptet av den unge doktoranden Jan Ling i Linköpings
Stiftsbibliotek som han besöker för att hitta material till
sin blivande avhandling om just Wiede och hans uppteckningar. Det visar sig att Wiede har fortsatt att lägga
in några av sina egna visuppteckningar i manuskriptet
– varför inte, här fanns ju både papper och dragna notlinjer! Wallmans förlorade har alltså blivit Wallmans återfunna!
Lewin Christian Wiede var en stor och viktig visupptecknare i detta traditionsområde och jag återkommer till
honom under rubriken Upptecknare.
I Wiedes digra brevsamling finner man upptecknaren,
musikskriftställaren och pedagogen Carl Erik Södling
(1819–1884). I hans uppteckningar finns visor från såväl
Slaka som olika europeiska länder, Asien och Sydamerika
tillsammans med noggranna beskrivningar av folkliga in-

6
7

8

Artur Hazelius 1833–1901. Grundare av Nordiska Muséet och Skansen.
Wallmans vissamling av Jan Ling: Levin Christian Wiedes vissamling. 1965.
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strument, eller ”tonverktyg” som han kallar dem. I Södlings manuskript Den svenska folkmusikens historia, dess
uppkomst, utbildning och spridning9 berättar han om en
ålderdomlig typ av fiol som han, efter mycket letande fann
i Slaka år 1881:
Men en sak fortfor oafbrutet inom de fioler som hos oss
användes af folkspelemännen: de metalliska ljudsträngarne, som vi funnit tillstädes under hela utvecklingsserien. Från barndomen ägde jag endast ett dunkelt minne
härom, men ingen visshet. Sålunda skref jag 1877 uti mitt
närvarande arbete: ”jag måste öfverlemna åt framtiden
att bevisa tillvaron af dessa ljudsträngar, äfven å senare
tidens folkspelsfioler; ty ehuru fullt förvissad om deras
tillvaro, saknar jag lika väl bevis därpå, trots ifrigt efterforskande.” Just under innevarande år (1881) stod mig
lyckan bi, uti att inom Slaka s:n nära Linköping, finna en
dylik fiol, hvars afbildning ses uti pl.n:o 58. l. 24 t., 2:ne
bredder 6 1/4 – 8 3/4 t.; djup vid kanten 1 3/8 – vid ljudpinnen 3 t. Den är tydligen en stockfiolens efterbildning,
och kan anses förfärdigad under 14:de årh.

En annan Beata i Wallmans musikaliska liv var hans mor
”Fru Wallman” född i Törnevalla, dotter till kyrkoherde
Samuel Follin. Hon avled 1826. Om det är Wallman, Rääf
eller båda som tecknat upp hennes visor är osäkert.
Efter Fru Wallmans kusin Anna Catarina Follin ”Demoiselle Follin i Landeryd” finns sju ballader i Bröderna Wallmans samling. Mademoiselle Follin var en del av
Wallmans familj i Linköping, Slaka och Landeryd.

9

Ur ”Svenska folkmusikens historia” av Carl Eric Södling. Reprofoto: Lars H. Lindgren.

Fru Wallman, Demoiselle Follin och Syster Beata var
traditionsbärare inom Wallmans familj. De kunde säkert
både läsa och skriva, men frågan är hur viktigt det var för
deras visrepertoar. Skrev de ned sina vistexter eller memorerade de dem? De sjöng samma ballader och sångleksvisor som de välkända sångerskorna på Slaka Backe, kvinnor
av en helt annan klass och utan läs- och skrivkunnighet.
Här följer en presentation av de ”Wallmanska traditionsbärarna” och några till.

Manuskriptet publicerades aldrig. Musik- och teaterbibliotekets handskrift nr 337.
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Traditionsbärarna
Med bröderna Wallman och Leonard Rääf kommer folkvisedokumentationen in i en ny fas: uppteckningarna innehåller inte bara texter utan också melodier! Dessutom hittar vi anteckningar om de personerna som förmedlat lekar
och ballader – traditionsbärarna blir levande personer och
vi får en glimt av deras miljöer och sammanhang. Rääf och
bröderna Wallman var också noga med att skriva ned både
melodier och text precis som de framfördes – inget ”bessermachen” på vägen mellan stugor och salonger, även om
tidens anda påbjöd viss censurering av texterna ...
Kanske berodde Wallmans och Rääfs förhållningssätt
både på deras intresse för sammanhanget (som jag nämnt
ovan) och kanske ännu mer på att de båda hittade sina första meddelare i sin närmsta krets, att sångarna var högst
levande och säkert betydelsefulla personer för dem? Uppgifterna om deras traditionsbärare har tolkats och vidareutvecklats av senare tiders forskare. Det gör att vi i dag
faktiskt vet en hel del om de personer som lagt grunden till
en stor del av vår visskatt.

Greta Naterberg
Greta Naterberg föddes på soldattorpet Fräsa i Nykil,
någon mil från Slaka, 10 juli 1772. Föräldrarna hette Peter Kallerman och Kerstin Lagesdotter och som om vuxen
använde Greta både Pettersson och Kallerman som efternamn.
Greta tjänade som piga på olika gods och gårdar i trakten, bl.a. Vårdnäs. Hon var 28 år då hon kom till Slaka

år 1800, samma år som hon gifte sig med drängen Peter
Hansson. Han blev så småningom livgrenadjär i ryttartorpet Fredrikslund på Naterstads ägor med efternamnet Naterberg. Efter att maken blev avskedad som soldat bodde
familjen med alla sex barnen på Slaka Backe, ett område
med små numrerade stugor där socknens fattigaste bodde.
Greta hade en stor del av sin visrepertoar, framför allt
naturmytiska ballader, efter sin mor Kerstin Lagesson,
också hon balladsångerska. Säkert hade hon också snappat
upp visor både på ladugårdsbackar och i salonger där hon
tjänat som piga. Hon hade en stor repertoar av sånglekar,
kanske också de efter modern, och var en sagoberättare av
rang. I Slaka verkar Greta ha blivit en självklar ledargestalt
med sin stora ballad- och lekrepertoar, sin röst, sitt ”friska, glada sinnelag” och sitt ”lyckliga minne”. Hos henne
samlades ungdomarna på söndagarna och lyssnade, lekte,
dansade och sjöng till ”långt om kvällen”.
Denna välkända, kompetenta sångerska förde en envis kamp mot fattigdom och svikande hälsa. En grevinna
som hon tidigare tjänat hos hade försökt få in henne vid
Theatern (läs Operan!), men Slaka Backe förblev hennes
forum. ”Hon saknar all slags förmögenhet och lever av
handaslöjder – av spinnande och vävande m.m.” beskriver
Leonard Rääf hennes ”lefnadsomständigheter”. Våren 1818
föds Gretas yngsta barn, och hon drabbas, efter flera års
besvär med lungorna, av ”bröstfeber”. 10 april 1818 lämnar
Greta Naterberg jordelivet, 46 år gammal.
Greta har lämnat ett stort antal medeltida ballader och
sångleksmelodier efter sig. En av hennes ballader är Per
Tyrssons Döttrar i Vänge, som ett och ett halvt sekel senare
skulle inspirera Ingmar Bergman till filmen Jungfrukällan.
Hon var bröderna Wallmans viktigaste traditionsbärare,
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men även Leonard Rääf besökte henne och gjorde både
uppteckningar och anteckningar om hennes ”lefnadsomständigheter”. Greta är oerhört noggrant dokumenterad.
Hennes melodier är nedskrivna av C.P. Grevilli, skicklig
pianist och altviolinist, tillika färgfabrikör från Linköping.
Det fina med Gretas ballader är (förutom att de är många
och kompletta) att samma sång kan vara nedtecknad upp
till 6 ggr med alla förändringar redovisade från gång till
gång – vi har alltså här ett 200 år gammalt dokument över
variation i folklig sång,10 vilket är ganska unikt!
Om melodierna i Gretas repertoar kan man säga att de
sträcker sig från de enklaste enkla till det mest avancerade. Vissa melodier är rams-betonade, nästan som rop
i t.ex. Liten gångarpilt11 och Jungfru Gunnela och Riddar
Perleman12 och andra har en nästan orientalisk prägel
med oväntade intervaller och intressanta melodislingor
som i Necken13. En till synes ganska händelselös durmelodi kan få en oväntad slutton som bjuder in till en helt
annan tonalitet än den man först anade. På det hela taget en repertoar som är både bra och rolig. 25 medeltida
ballader tecknades ner efter Greta Naterberg under åren
1810–1813.
Det finns ytterligare ett tiotal ballader som kan tillskrivas Greta, förutom ”Konungabarnen” och ”Den rika och
fattiga flickan” som i Sverige räknas som efterklangsvisor14.
Greta beskrivs som en ledargestalt med stor konstnärlighet när det gällde att sjunga, leka och berätta. Bygdens
10
11
12
13
14

Se kapitlet om Medeltida ballader s. 23–31.
Liten gångarpilat SMB 181, s. 98.
Jungfru Gunnela och Riddar Perleman SMB 101, s. 80.
Necken SMB 20, s. 61.
Vilka sånger som räknas till de medeltida balladerna kan variera något mellan
olika länder. Med ”efterklangsvisa” menas ”en något yngre visa i balladstil”.

ungdomar samlades om söndagskvällarna för att lyssna,
leka sjunga och dansa hos henne. Som ledare av sånglekar – som på den tiden var de vuxna ungdomarnas nöje
och därmed en garant för byns fortlevnad15 – hade hon
sin starka ställning i Slakatrakten. I det tidigare nämnda
vishäftet Wallmans förlorade är det hon som tillskrivs de
flesta av sånglekarna från Slaka. Efter henne finns också
en mycket detaljerad lekbeskrivning16 som visar hur man
satte ihop flera sånglekar till en ”svit” så att leken fick flera
moment; fördans, uppbjudning, val och ratning samt efterdans.17

Maja ”Månssan” Hansdotter
Maja Hansdotter var född 21 januari 1756, och var alltså
sexton år äldre än sin granne och sångarkollega Greta Naterberg. Också hon föddes i en torparfamilj; i Sisseriet under Stora Yxhult, Tjällmo församling i Finspånga härad.
Som gift bodde hon i Sjögestad med maken Måns Andersson, och som hans hustru fick hon sitt smeknamn Månssan. Eller var det kanske hennes artistnamn?
Månssan var 35 och 37 år då hon fick sina båda barn
och Wallman skriver i brev till Rääf att hon är ”ortens mest
vidfräjdade sångerska och annars känd under namnet
Månssan”. Hade hon haft en sångkarriär innan hon bildade familj? Det blir mycket gissningar kring Månssan.
Vi vet avsevärt mindre om henne än om Greta, men ändå
tillräckligt för att sätta nyfikenheten igång. Som t.ex. den
15 Dencker-Tillhagen: Sv folklekar och danser 1949, Inledningen del 1.
16 Sverker Ek: En traditionsbärerska från 1800-talets början. 1936.
17 Svenska Fornsånger del 3.
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enda notering som finns om henne i kyrkböckerna: ”Fattig. Elak.”. I kombination med att hon alldeles saknas i husförhörsprotokollen (hon deltog alltså inte), kan det ge en
antydan om att prästen tyckte att man kunde förvänta sig
lite mer ödmjukhet av denna fattiga kvinna. ”Elak” kan ju
också betyda ”besvärlig”.
Bilden av Månssan blir en välkänd sångerska med stor
integritet och som kämpade mot fattigdomen. Efter sin
mans död bodde hon, liksom Greta, på Slaka Backe. I en
anteckning från 1817 kan vi läsa att hon sedan 1812 varit
”boende på Slaka Backe nr 17 och varit fri från maltal, såsom utfattig.”
I det upptecknade materialet finns inte något som tyder på att Greta Naterberg och Maja ”Månssan” Hansdotter umgicks, sjöng ihop eller över huvud taget hade något
med varandra att göra, även om de har några få ballader
gemensamt, varav en är i princip identisk hos båda sångerskorna. Ballader är vad som finns efter Månssan, inga
sånglekar alls.
Året 1815 flyttar Månssan till Östra Eneby och 1818 (samma år som både Greta Naterberg och Daniel Wallman dör)
vidare till Västra Vingåker i Södermanland. Hon är nu 62
år gammal och ska leva ännu i tio år, tills hon den 6 januari
1828 då hon bor Brevens bruk, dör ”av ålderdom”.
Bröderna Wallman – Daniel, Johan eller båda – tecknade ned Månssans balladtexter under åren 1810–13. Till
melodiuppteckningarna anlitades tonsättaren och organisten från Norrköping Jacob B. Struwe av Afzelius. Hans
uppdrag gjordes år 1817. Att melodierna tecknades upp
först då verkar berott på att Struwe helt enkelt inte hittat
Månssan! Johan Wallman hade råkat kalla henne ”Maja
Månsdotter” i några uppteckningar, och någon sådan

fanns varken på Slaka Backe eller i Östra Eneby dit hon
flyttade 1815.
Vad gäller vistexten så får vi än en gång tacka bröderna
Wallman för deras noggrannhet. Deras dokumentation
ger oss en bild av Månssans arbete med det som är varje
balladsångares konstnärliga uppdrag – att göra balladen
till sin, att göra den så trovärdig att den fiktiva berättelsen
till synes kunde ha hänt här mitt ibland oss.
Månssans balladtexter har ett mer vardagligt, talspråksmässigt tilltal än många andra varianter18. I bland är slutet ett annat. Den hemska balladen om Liten Karin19 där
hjältinnan blir oskyldigt steglad och hämtad till himmelen av två änglar i duvskepnad. Där hämtas i vanliga fall
syndabocken, den grymme konungen, ned till helvetet av
två korpar som syndastraff. I Månssans variant får han ett
mänskligt drag av ånger – han skriver ett brev med bön
om förlåtelse medan han ser sitt timglas rinna ut, och tar
sedan sitt liv. I balladen om den förtrollade prinsen, Lindormen20, brukar slutscenen bestå i att unge prinsen, som
av kärlek lösts från sitt ormgestalt, fäster sin unga brud
med gullringar och gör henne till drottning. I Månssans
variant får han i stället sätta sig upp i sängen och uttrycka
sin glädje: ”... han tackade sin Gud: – Nu är jag så god människa som jag har vatt förut”.
Hon håller sig också med ovanliga omkväden, ett är
t.o.m. helt unikt: ”Det blåser och det rignar norderst uti fjällen/Der hvilar ock tre Nordmän”, slutomkväde i balladen
Rövaren Rymer eller Brun sofver allena21 som den heter i
18
19
20
21

Margaretha Jersild: ”Tre östgötasångerskor och deras ballader” 1990.
SMB 42, s. 72.
SMB 11, s. 55.
SMB 185, s. 101.

— 15 —

Källan i Slaka

Månssans tappning. Dessa uppgifter stärker bilden av ett
konstnärligt driv och en stark integritet hos Maja ”Månssan” Hansdotter.
Greta och Månssan på Slaka Backe, Syster Beata och de
andra vissångerskorna i Wallmans familj är bara några av
sångarna i Slaka och Landeryd. Tack vare uppteckningarna vet vi namnet på flera traditionsbärare vilka säkert bara
är bara toppen av ett isberg i en bygd där sjungandet var en
självklar del av vardagen.
Efter Anna-Stina Hallman, unga pigan Anna Caisa
Jaensdotter, Flickan i Ullstämma, Jungfru Rosengren
och Komminister Wallenberg i Landeryd finns lekar och
ballader och efter Krigsman Åström med hustru, Lisa
Rydgren i Slaka och pigan Brita och Blåsaren Sundquists
hustru i Linköping finns ballader. Balladerna och sånglekarna från Slaka och Landeryd publicerades 1834–42 i
Arvidssons Svenska Fornsånger. E. G. Geijer och A. A. Afzelius publicerade ett stort antal ballader ur Wallmans och
Rääfs samlingar i Svenska Folkvisor 1814–17.

”Memsan” Mademoiselle Mems
Beata Brita Fredrica Mems bodde inte i Slaka eller Landeryd, men hon har en plats bland traditionsbärarna inom
det område som denna bok handlar om och som ungefär
motsvarar det medeltida Linköpings stift. Beata Memsen
var född 1742 i Oppeby, Kinda härad och dog i Kisa 1831.
Fadern, som var löjtnant, misshushållade med husets
stora förmögenhet, hustrun överlevde honom och levde
under knappa omständigheter fram till sin död 1782. Dottern Beata fick bli ”mamsell”, dvs vistas på olika herrgårdar

som en nyttig familjemedlem, duktig i praktiska göromål
men framför allt en oslagbar sångerska, lekledare och berättare av sagor, spökhistorier och familjenyheter.
Till Leonard Rääfs barndomshem kom hon 1782, alltså
4 år innan han föddes, och stannade hos familjen i 30 år
på deras gårdar Tomestorp och Millingetorp i Kisa socken.
Hon var en oerhört viktig person för Leonard Rääf, en av
dem som han säger ledde honom in i ”... sagans och sångens oförvisneliga rosengårdar”22 när han var barn och som
sedan bistod honom i hans jakt på ballader och lekmelodier.
Beata Memsen kunde, till skillnad från sina kollegor på
Slaka Backe, läsa och skriva. Rääf har upptecknat 9 ballader efter henne. Endast en är hon tillsynes ensam om i
detta traditionsområde23 En är mer eller mindre identisk
med samma ballad ur Greta Naterbergs repertoar24, två är
liknande Gretas och Månssans varianter25 och en alldeles
lik varianten efter Demoiselle Follin26 i Landeryd. Resten
av Memsens ballader sjöngs av den ena eller båda sångerskorna på Slaka Backe, men i helt andra varianter med
andra omkväden. En ballad delar hon med sin ”herrgårdskollega” Annika Persdotter27. Genomgående kan man
konstatera att när samma ballad finns både efter Mamsell
Mems och någon annan – då har Mems de flesta verserna!
Hennes varma förhållande till Leonard Rääf, och visornas och sjungandets roll i deras relation kan vi ana i Memsens brev till Rääf från 1808:
22
23
24
25
26
27

Ejnar Hedkvist 1958.
SMB 71 Herr Lagman rövar bort herr Tors brud.
Jungfru Gunnela och Ridder Perleman SMB 101, s. 80.
Riddar Olle SMB 189, s. 102 och Redeborg och Gullborg SMB 15, s. 59
Redeborg och Gullborg SMB 15, s. 59.
Sven i Rosengård, SMB 154, s. 92.
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”... om vi får leva och råkas vid en tallrik smultron, samt
kväda om Herr Päder, Liten Kierstin och Skön Valborg,
hava vi även stort nöje – som att gå på Operan! Fast dät
ej sker på Beurssalen så kan dät ske på herr Leonards
kammare eller i vår nu varande matsal.”

Kanske ska vi våga oss på att lägga ännu en balladsångerska av rang till raden av traditionsbärare från Slaka: Ulrika
Westerling född i Stockholm 1736. Ulrikas ballader tecknades ned av hennes son på uppdrag av August von Hartmansdorff som var kusin till Leonard Rääf och liksom han
upptecknarkollega till Wallman. Ulrika Westerling hade
ballader efter sin farmor Elisabeth Hadorph.
Elisabeths far var riksantikvarien och Antikvitetsarkivets förste chef Johan Hadorph, initiativtagare till visinsamlandet på 1600-talet. Han lät göra uppteckningar i Västergötland, bl.a. efter Ingierd Gunnarsdotter, men också i
Slakatrakten, t.ex. den första kända uppteckningen av Per
Tyrssons Döttrar i Kärna på 1670-talet. I Hadorphs hem i
Slakasjöngs visorna 150 år före bröderna Wallmans tid. Via
familj och släkt nådde Hadorphs visor, i ännu levande tradition – och melodier – bröderna Wallman, Rääf, Drake
och deras kollegor.

Upptecknarna
Upptecknarna och kollegorna under denna tid var många
och nätverket var vitt, brett och ter sig såhär i efterhand
ganska komplicerat. När jag nu kort presenterar ett urval
av dem, börjar jag med att ta hjälp av tidigare nämnde Levis Christian Wiede. Hans redogörelse för melodiuppteck-

narna i Wallmans förlorade, med kommentarer om deras
personer och kvalifikationer, är en presentation så god
som någon:
Melodierna äro 93, neml. 28 af Hr E. Drake, 8 af Hr
Grewilli,54 af A.M. Weselius, 1 af A.G. Loenbom, 1 af
Wallman sjelf och 1 utan antecknad upptecknare. Den
förstnämnde var den berömde sekreteraren i Kongl. Musikaliska Akademien, den andre, gammal ungkarl, egare
af en blåfärgsfabrik i Linköping, utmärkt pianist och altviolist, afled på 1839-talet, den tredje organist i Landeryd,
afled vid samma tid, den 4de var äfven skicklig altviolspelare, är i år afliden såsom Theol. Doktor, Prost och kyrkoherde i W.Eneby och Kisa, samt Wallmans intimaste vän.

En annan viktig medarbetare var Erik Drake (1788–1870).
Han hade en gedigen konstmusikalisk utbildning och var
sekreterare i Musikaliska akademien. I hans efterlämnade
korrespondens finns brev från bl.a. Ludwig van Beethoven. Drake gjorde själv, och tillsammans med sin läromästare Joachim Nicolas Eggert (1779–1813), uppteckningar av
både visor och folklig instrumentalmusik. Han gav också
ut Musiken till valda skrifter af C. M. Bellman (1836–
37) 28, och gjorde i samband med det efterforskningar
angående Bellmansmelodiernas ursprung.
Till Arvidssons Svenska Fornsånger fick Drake uppdraget att redigera de folkliga melodierna och arrangera dem
för sång och piano. Därför finns det vissa skillnader mellan handskrifterna i ”Wallmans förlorade” och de tryckta
melodierna i Svenska Fornsånger, något som också Wiede
noterade29.
28 Websidan levandemusikarv.se / Besökt 2014-04-28
29 I brev till Hildebrand på KVHAA.
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Brev från Johan Haqvin Wallman till Erik Drake. Linköpings Stiftsbibliotek.

Wallman och Drake var goda vänner och kollegor under en period. Det finns ett brev från Wallman till Drake,
där Wallman plötsligt lägger in en notrad med första frasen till ”fiskeskärsmelodin” – dock utan text. Intressant att
fundera över vad han kan ha menat! Min tolkning är att
han retas lite med Drake, som just har sålt sitt herresäte
Tomestorp till staten, och menar att ”den gamla sinnebilden av draken är den som ligger på gamla sköldar och bautastenar och vaktar hjältens ära och minne, men är det en
alltför avlägsen bild passar kanske detta bättre?” och så en
vaggvisemelodi på det ...
Wallmans kanske viktigaste vän och kollega var Leonard Rääf (1786–1872) kammarjunkare, författare, statsrevisor och förstås fornforskare och visupptecknare. Med sitt
enorma nätverk av medhjälpare, inspiratörer, ja faktiskt
största delen av sin tids kulturelit, sin kraft, målmedvetenhet och höga status bidrog hans säkert till att Wallmans
arbete kom på pränt.

Bröderna Wallman började samla in visor
runt 1810 efter personer i deras närmaste omgivning. Deras uppteckningar av ballader, eller ”romanser” som de i sammanhanget kallades, kom
att utgöra en betydande del i E. G. Geijer och
A. A. Afzelius’ Svenska Folkvisor som gavs ut i 3
delar åren 1814–1817, och var ”det första i Norden
som byggde på uppteckningar bland folket”!
20 år senare lämnar Rääf och Wallman sina
visor, ballader och lekar till Adolf Iwar Arwidsson och det resulterar i utgivningen at
Svenska Fornsånger30 1834–1842. Arwidsson är
noga med att i sitt förord hedra Rääf och Wallman för deras digra bidrag till utgåvan.
Det är vid denna tid som Rääf uppmuntrar Wallman att
sammanställa ett manuskript med sina sångleksmelodier
som han samlat in i hembygden och på resor. Manuskriptet
är det som ovan nämnts som Wallmans förlorade. Av melodierna användes de flesta i Arwidssons Svenska Fornsånger
efter redigering av Erik Drake och hans medhjälpare.
För Johan Wallman var Rääf en förstående och vördande vän, samtidigt som han var en kraftigt stimulerande
och pådrivande faktor i hans forskning och samlade. Han
skärpte Wallmans krav på grundlighet och noggrannhet och bistod med välvilja och moraliskt stöd. Rääf och
Wallman lånade och kopierade visor av varandra, Rääf
var i Slaka och tecknade ned Wallmans traditionsbärare,
Wallman tecknade kanske ned Rääfs meddelare på sina
vandringar i Östergötland och nordöstra Småland. De var
överens om att teckna ned allt precis så som det lät, att inte
försköna och anpassa för salongerna.
30 Handskrifter finns i ”Varianter till Sv. Fornsånger Vs1-3 på KB.
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Rääf hade runt sig flera medhjälpare som både själva
samlade in visor och som bistod Rääf med nedteckning
av melodier. Flera av dessa, t.ex. Erik Drake, var dessutom
släkt eller familjevänner till Rääf. Hur stort detta nätverk
var och vilka som var inblandade är såhär i efterhand
omöjligt att överblicka.
Av alla väljer jag ut tvillingarna August och Augusta
von Hartmansdorff, som var födda 1792 och kusiner till
Rääf. August inspireras av Rääf redan 1810 då han under
våren antecknar att han ”läste Lennarts gamla wisor” och
”läste wisorna hos Rääf ”. Efter några misslyckade försök
att hitta gamla svenska folkvisor i Danmark (detta på distans via danske greven Adam Wilhelm Moltke och Rasmus Nyerup), börjar han assistera Rääf i insamlandet tillsammans med sin syster Augusta.
Visornas melodier tecknades ned av den skicklige amatörmusikern31 kapten Carl Wilhelm Westerling, som var
gift med tvillingarna von Hartmansdorffs moster och född
1772. Westerling tecknade ned 35 balladmelodier åt von
Hartmansdorffs som sedan lämnade dem till Rääf. Augusta stod för renskriften av hälften av visorna.
En stor del av visorna tecknade Westerling ned efter sin
mor, Ulrika Westerling. Hon hade flera av sina ballader
efter sin farmor och hennes syster Elisabeth och Brita Hadorph, döttrar till Antikvitetsarkivets förste chef Johan
Hadorph som var initiativtagare till visinsamlandet på
1600-talet. Johan Hadorph bodde i Slaka och gjorde den
första kända uppteckningen av balladen Per Tyrssons döttrar i Kärna sommaren 1673.
Här är alltså en högst unik linje med visor – och dess
melodier – i levande tradition från 1600-talet och hamnar
31

Westerling spelade cello.

i Rääfs samling! Dessutom: när Rääfs kära traditionsbärare Beata Mems ”Memsen” som flicka kom på obestånd
efter faderns död, fick hon hjälp av Elisabeth Hadorph (eller Enkefru Lisa Drake som hon då hette). Det står klart
att Memsen hade minst en ballad efter ”Hadorphi döttrar”, så denna levande tradition når alltså fram till teamet
Rääf&Wallman från två håll!
Jag avslutar texten om Rääf med ett smått kokett klagobrev från Rääf till Götiska Förbundets ordförande Adlerbeth32en sommardag när han, som så ofta, samlat en stor
mängd namnkunniga musiker, kompositörer, forskare och
författare i sitt hem i Ydre; Atterbom, Eggert, Livijn, Molbech, Drake m fl. Året är 1812, hos Rääf diskuteras Geijers,
Hedborns och Wallins psalmer och vem som skulle kunna
skriva ett libretto, byggt på en folkvisa, till en Nationalromantisk opera. Hedborns vackra Ute blåser sommarvind (42
år innan Alice Tegnér var född) beundras. Rääf, iklädd en
röd sidenmorgonrock som han hittat i sin fars klädförråd,
beklagar sig:
I dag har jag så mycket främmade att jag icke får en redig tanke. Eggert sjunger parodier över Struwe, Molbech
forundrer sig over de uhyre fjelle; Ekendahl deklamerar
Aristoteles; Draken sjunger Bellmans wisor; en annan talar om jagt och ett par jurister läser acter ...

Rääf var, liksom Hedborn33, tilltänkt som Afzelius kompanjon inför utgivningen av Svenska Folkvisor. Rääf var
dock njugg till samarbetet då han tyckte att Afzelius fördärvade materialet med sina förbättringsförsök och Erik
Gustaf Geijer blev i stället Afzelius utgivningspartner.
32 Gudmund Jöran Adlerbeth, 1751–1818.
33 Hedborn skrev texten till ”Ute blåser sommarvind”, vilken senare tonsattes av
Alice Tegnér.
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Melodierna till balladerna , sånglekarna och danslåtarna i
Slakamaterialet visar upp en bred spännvidd. Ofta sträcker
de sig mellan orientaliska slingor, renässansdansmotiv, galanta uttryck och ropliknande formler av primitiv, nästan
”förmusikalisk” karaktär. Denna melodiska variation i fraser om 2–12 takter, fascinerar och kittlar fantasin och det
musikestetiska sinnet. Jag håller helhjärtat med Wallman
som skriver i ett brev till Rääf 1818 om de gamla melodierna, att han ”... tror att de äro vida konstigare än man
förmodar, änskönt de tillika uppenbara en hjärtats enkelhet
och enfald, som gör dem ogement sköna och nästan förtrollande”.
Denna förtrollning var det nu upptecknarens utmaning
att fånga på papper, för att förhindra att melodin likt en
skimrande trollslända skulle fladdra iväg och för alltid
glömmas bort. Wallman fortsätter:
”derföre anser jag det hardt när omöjligt att till punkt och
pricka uppsätta dem såsom de sjungas, men jag tror också
att deras konst synnerligen ligger i Tagten, eller, hvilket är
i anseende till dessa gamla sånger detsamma: i Rhytmen.”

Jo, man kan se att Wallman har kämpat med att fånga in
rytmen, flyttat taktstreck och haft svårt att bestämma om
han ska notera melodin i 3- eller 6-takt. I sånglekarna är

det lätt för honom att hitta tonerna, i balladerna, ”Romanzmelodierne” är det svårare. Men han kämpar på och
tycker att det går bättre och bättre: ”af Herrarnes varningar
låter jag mig icke af denna svårighet afskräcka”.
Den konstmusikaliskt utbildade, skicklige musikern
och uppteckningskollegan tillika sekreteraren i Musikaliska Akademien, Erik Drake, nämns också i brevet. Man
förstår att Wallman har föreslagits att låta Drake teckna
upp i hans ställe, men han avböjer vördnadsfullt:
”... har jag förvärfvat en erfarenhet i dessa mål, som äfven sträcker sig till den tachtiska sidan af melodierne,
hvilka jag jemväl med framgång försökt att sjelf efter Clavér uppsätta, den jag flera gånger använt vid rangerandet
af de i min närvaro upptecknade melodier från Landeryd,
och allt famgent skall öka och begagna.”

Så småningom kom Erik Drake att stå för uppteckningarna till stor del av melodierna i Wallmans förlorade. Han
kom också att vara den som redigerade melodierna från
Wallmans förlorade och satte dem för piano till Arwidssons Svenska Fornsånger. Vid en jämförelse kan man se att
en del av Wallmans arbete med att beskriva rytmiska och
melodiska finesser hyvlades av och jämnades ut av Drakes hand inför publiceringen. Därmed försvann också de
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intressanta rytmer och drag av tidigare musik ur de enkla musikstycken som kom att publiceras i Svenska Fornsånger, som betytt så mycket för revitaliseringen av Svensk
folkmusik!
Drake och hans professionella kollegor i upptecknandets tjänst, som J.N. Eggert (1779–1813) och J. Chr. Fr.
Haeffner (1759–1833) gav inte alltid den folkliga sångens
stildrag sin rättmätiga notering1. Om de tolkade den folkliga estetiken – tonala avvikelser från den konsmusikaliska
skalan, variationsteknik och fri rytmik – som falsksång,
osäkerhet och bristande rytmkänsla, om de ville anpassa
uppteckningarna för salongerna eller kanske till och med
förgylla dem med egna konstnärliga påhitt, det får vi aldrig veta. Men det är intressant att kunna jämföra just de
handskrivna sångleksmelodierna med dem som Drake
så påtagligt har redigerat och sålunda gett en helt annan
karaktär inför publiceringen. Detta faktum påtalas också
av Wallmans lärjunge och efterföljare Lewin Christian
Wiede, som tog hand om Wallmans förlorade efter hans
död. ”De allra flesta af dessa äro af Kongl. Bibliothetarien A.
I. Arwidsson upptagna i 3dje delen af Svenska Fornsånger.
Men åtskilliga skiljaktligheter eller utlemningar äro, efter
noggrannaste jemförelse af undretecknad antecknade och
öfverlemnas nu till Kgl. Akademien, för att i dess arkiv förvaras, så framt de det förtjena.”
Det variationsrika sättet att sjunga ballader beskriver Wallman i anteckningarna från en av sina resor till Gotland. En
ballad har många verser, melodin står inskriven i den första versen och är anpassad till orden i den. Alla som sjung1

Jan Ling ”Levin Christian Wiedes vissamling” 1964 kapitel 2 ”Upptecknarna”.

er ballader vet att det sedan är sångarens uppgift att stuka
om text och melodi i var och en av de följande verserna till
en övertygande enhet. Detta kommenterar Wallman:
I folkvisorna slå, som bekant är, (ej) alla versernas stafvelsemått fullkomligt in på hufvudmelodin; utan en eller
annan stafvelse understiger eller öfverstiger densamma.
Detta fylles och jämnas likväl helt lätt af allmogens sångare, medelst drillar och dylikt. Närvarande melodier, såsom icke heller fria från detta fel, äro derföre lämpade
egentligen till första versen, i hvarje sång utan afseende
på de följande. Min notsättare försäkrade att det inte behöfdes på annat sätt, ehuru jag troget sjöng hela visorna
för honom.

Ett äldre sätt att bygga upp melodier blir också tydligt i
Slaka-materialet; bruket av formler. I dag, med vårt harmoniskt styrda sätt att sjunga, tänker vi oss en melodi,
en vers som en form med en början och ett slut, lika för
varje vers. Det äldre sångskicket bygger på mindre enheter, formler, som är utbytbara med varandra och kan flyttas
runt i samma visa, hoppa från en visa till en annan och
upprepas valfritt antal gånger efter stundens ingivelse. En
kumulativ2 visa är ett exempel på en ”formaliserad” typ
av formelbruk, ”Stenbockslåtar” i stämningen a-e-a-#c
en annan. Greta Naterbergs repertoar är fulla av formler;
flera visor ”lånar” småbitar av varandra och ibland lägger
hon till en rad i en balladvers – som får 3 rader i stället för
två – för att nästa gång dra ihop orden så versen åter får 2
rader. Ett uråldrig lek med favorittoner!
2

En visa som byggs på för varje vers, som t.ex. ”Nisse var en konstiger man” s. 123
eller ”Berget i skogen”.
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Nu följer tre kapitel med olika typer av musik ur Slakamaterialet: Medeltida ballader, sånglekar och dansmelodier. Eftersom Slaka bildar ett slags centrum i ett område
bestående av Östergötland, Öland, Gotland och delar av
Småland, är både musiken och de omskrivna personerna
utvalda då en begränsning helt enkelt varit nödvändig för
att få in allt i en normalstor bok. Musiken är dels
• medeltida ballader som är nedtecknade i Slaka och
Landeryd med närmaste omnejd, några enstaka från
Wallmans vandringar i Småland och Blekinge, ett urval
av ballader efter Beata Mems i Ydre samt ett par ur traditionen efter ”Hadophi döttrar”, en vid nedtecknandet
levande tradition från 1600-talets Slaka.
• samtliga sångleksmelodier ur Wallmans förlorade, där
lekarna är nedtecknade i Slaka, Landeryd, Ydre och
Tjust
• samtliga dansmelodier ur Wallmans, Rääfs och Wænerbergs samlingar, där de flesta låtar i Wallmans samling är nedtecknade vid hans vandringresor i Småland3.
Några av melodierna från ”Wallmans förlorade” dyker
här åter upp som danslåtar.
Den musik som presenteras här är infångad i olika miljöer – i salonger och i små fattiga stugor, utomhus och inomhus. Sångerna har sjungits av mamseller, soldatänkor,
prästfruar, krigsmän och pigor, om de har varit läskunniga
eller ej har inte spelat någon roll. Dansmelodierna har
vandrat mellan baler, lekstugor och vägskäl.
Varsågod, här är gåvan från Johan Haqvin Wallman,
hans familj, kollegor och traditionsbärare ifrån en tid då
3

musiken, den man själv spelade och sjöng, var en självklar
del av vardagen!

Wallman gjorde årliga vandringsresor runt om i Östergötland, Småland, Västergötland, Blekinge och Gotland under åren 1819–39 (undantaget 30 och 36) se Påvel
Niklasson ”Att aldrig vandra vill” 2011.

— 22 —

Medeltida ballader
En medeltida ballad är mycket mer än en sång. Den är
också mycket mer tidlös än ordet ”medeltida” signalerar.
Här kommer en första ”manual” för Medeltida Ballader:
vad de är, hur de kan användas och varför.
Begreppet ballad kan innebära så många olika typer av
sånger: Rockballad, powerballad, trubadurballad … och
så medeltidsballad. Det som skiljer en medeltidsballad
från t.ex. en rockballad är att textens berättelse inte handlar om mina känslor, inte om dig och mig, utan om något
som sker inför våra ögon. Textens ”jag” är en betraktare, en
”reporter” som förmedlar bilder av det som händer. Handlingen är däremot ofta något som berör både dig och mig:
tidlösa dilemman med kärlek, passion, svek, list, orättvisa,
överlevnad, död och hämnd, seger och lycka.
Medeltidsballaden är behändig på det sättet att man lätt
kan sjunga med – även om man inte kunde den innan!
Att lyssna på en lång, sjungen berättelse kräver mycket
av både sångaren och åhörarna, men här kan man istället vara med i omkvädet, en refräng som alla sjunger med
i växelvis med försångaren som berättar historien. Det blir
ofta ett suggestivt växelspel mellan försångare och omkvädessångare, vilket gör att balladen blir som ny varje gång
den sjungs. Texten i omkvädet har ofta något att säga om

handlingen – dolda hemligheter o. dyl. En bra och kraftfull omkvädessång kan lyfta balladen till oanade höjder.
Om vi återgår till rockballaden så gissar jag att du tänker
på en lugn, långsam låt. Det gäller oftast inte för medeltidsballaden, om den inte framförs på scenen i ett arrangemang som vill ge en ”stillastående” stämning, förstås …
Nej, generellt sjungs medeltidsballaderna på ett kraftfullt
rytmiskt, svängigt sätt – så att de ska passa att dansa till!
Och dansar, det gör man i en lång kedja eller ring, samtidigt som man sjunger. Att dansa och sjunga på detta sätt
lever kvar i levande tradition t.ex. på Färöarna, där det
kallas Kvad-dans, och i Bretagne. Att dansa medan man
sjunger är speciellt, kanske jobbig i början, men när man
kommer in i ”andra andningen”, när svänget börjar sitta
och växelsången pumpar på, då är det riktigt härligt!
Hur dansar man då? Faktiskt precis samma steg som till
rockballaden: två steg åt ena hållet, ett åt det andra. Fast
inte i par, utan man dansar alla bredvid eller efter varandra som i en långdans. Ibland formar man en ring, ibland
ringlar kedjan som en orm genom dansrummet.
Balladerna är sånger som vandrat hit till Norden men
finns i hela Europa. Det finns belägg för dem här i Norden
sedan medeltiden, därför kallas de just medeltida ballader.

— 23 —

Källan i Slaka

Personerna vi möter i balladtexterna är starka, kluriga,
förtyckta, rädda, älskande … precis som vi – och det gäller
både kvinnor och män!
Genom den sjungna berättelsen ser vi bilder framför
oss, alla kan vara med och sjunga och dansa! Ja, den medeltida balladen är mycket mer än en sång. Den är en Intermedial konstform, alltså en konst som har flera andra
konster i sig. Musik, dans, poesi, bild … Och när vi dansar
och sjunger den så gör vi det tillsammans, alla kan var med
och det kan bli hur suggestiv och underbart som helst. Ett
medeltida partytrick, helt enkelt!
Genom tiderna har det vi i dag kallar medeltida ballad
hetat kämpavisa, folkvisa, romans, kväde ...1 Sedan mitten på
1800-talet delas balladerna upp i följande fem grupper2:
• Naturmytiska visor (folktro, magi, Näcken, Varulven,
Lindormen m.m.)
• Legendvisor (legender, mirakler, änglar, duvor, korpar,
Maria, Jesus och vår syndiga själ)
• Historiska visor (visor som bygger på verkliga händelser; namngivna drottningar och kungar, mord, försåt
och klosterrov)
• Riddarvisor (kärlek, erotik och begär, våld, sex och mord,
otrohet och bestraffning, svartsjuka, lögner, försoning
och avrättning samt passionsdåd och andra erotiska dramer, strider, mod, feghet och missförstånd ... m.m.)
• Kämpavisor (hjältemod och styrka i krig och fred, med
eller utan erotiska förtecken)
• Skämtvisor (män och kvinnor, list och dumhet)
1
2

Magnus Gustafsson 2013, Gamla visor, ballader och rap, kapitlet Från Kämpavisa
till Ballad.
Types of the Scandinavian Medieval Ballad (TSB), Svenskt Visarkiv 1978.

Den som vill hitta medeltida ballader i dag kan förstås börja med dem som finns i den här boken. Vill man gå vidare
och hitta andra varianter, kanske från sin egen hembygd,
kan man skaffa sig Svenskt Visarkivs Sveriges Medeltida
Ballader (SMB)3 i sju band. Här finns ballader i olika uppteckningar presenterade i kronologisk ordning, med eller
utan pianosättningar, och med kommentarer och uppgifter om ursprung. En digitaliseringsprocess pågår när jag
skriver detta, vilket innebär att man kan hitta fler och fler
ballader på internet4.

Melodierna
Det var just melodierna som var det nya när bröderna
Wallman, Leonard Rääf och deras kollegor drog igång sitt
insamlingsarbete i början på 1800-talet. Tidigare hade balladernas texter varit det intressanta för upptecknarna. Nu
tillkom en helt ny dimension som gjorde det möjligt att
både sammanlänka och utskilja olika varianter och traditioner. De som hjälpte Wallman och Rääf med att teckna
ned melodierna var ofta konstmusikaliskt utbildade musiker/notskrivare5. De mötte nu traditionsbärande sångare
med ett helt annat uttryck i sin tonalitet och rytmik. Deras
sånger skulle nu fångas in på de få noter som stod tillbuds
och med den rytmik som höll sig inom taktstrecken! Det
blev en grannlaga uppgift för nedtecknaren att försöka
skriva ned melodierna så nära förlagan som möjligt. Säkert kunde det vara lockande att ”rätta” melodin och an3
4
5

Bengt R Johnsson (red), SMB, 1983–2001.
Tips – börja här: http://katalog.visarkiv.se
Se kapitlet ”Musiken” s. 20–22.
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passa den för salongernas borgerliga publik eller t.o.m.
själv låta sig inspireras till ett konstnärligt påhitt ... Och
inte nog med det, inför utgivningen av Geijer-Afzelius
Svenska Folkvisor6 och Arwidssons Svenska Fornsånger 7
skulle materialet dessutom redigeras och förses med pianosättning, något som var en förutsättning för att kunna
sälja utgåvan bland tidens bildade8.
När Svenska Folkvisor skulle ges ut stod kampen mellan Haeffner9 och Grönland10 om vem som skulle få sätta
sin prägel på den första utgåvan av visor ”direkt ur folkets
mun”. Dessa herrar hade ganska olika uppfattning om hur
man borde förhålla sig till de folkliga visorna. Haeffner
menade att det fanns en ”Nordisk skala”, något som Grönland avfärdade som ett försök att passa in den nordiska
folkmusiken i de grekiska kyrkotonarterna. Grönland förklarade det ”dur- och mollfrämmande” och tonerna utanför den vedertagna skalan med att folket helt enkelt inte
kände till någon skala samt att toner och intervaller var
”mångfaldiga”11. Han var medveten om att detta var en estetik som den konstmusikaliskt utbildade kunde ha svårt
att uppfatta, uppskatta eller återge. Att bättra på en melodi
var honom dock inte främmande, eftersom han såg traditionen inte endast som ett bevarande utan också som en
ständig förändring.
Turerna var många kring redigerandet av Svenska Folkvisor, och till slut blev det så att Haeffner, som var Geijers
6
7
8
9
10
11

Geijer-Afzelius, Svenska folkvisor, 1814–17.
I. A. Arvidsson, Svenska Fornsånger, 1834–42.
Anders Dillmar, Haeffner och folkvisan 1993.
Johann Christian Friedrich Haeffner 1759–1833.
Peter Grönland, 1761–1825.
”Variabla tonplatser” Ett system utvecklat av Sven Ahlbäck:se kompendiet Tonspråket i äldre svensk folkmusik, KMH 1989.

favorit, kom att redigera och sätta de flesta visorna för piano och sång. Geijers krav var att harmoniken skulle vara
”ren och behaglig” och äga en ”stämpelse av antik enfald”12,
vilket han tyckte att Haeffner åstadkom. För att göra en
lång historia kort, ledde frågorna kring hur de folkliga
melodierna skulle hanteras så småningom till en splittring
mellan Geijer och Afzelius. Till Svenska Fornsånger fick
Erik Drake, en av Wallmans notskrivare, tillika sekreterare
i Musikaliska Akademien, stå för redigeringen och pianosättningen.
Om man betänker dessa förutsättningar får man ändå
imponeras av den sammanhållna genre med tydliga stildrag som tack vare notskrivarnas arbete nu publicerades
i Svenska Folkvisor och Svenska Fornsånger. Tonomfånget
är relativt litet – en oktav plus/minus några toner – och vi
kan urskilja melodivarianter och känna igen melodiformler som används om och om igen i samma visa eller dyker
upp i flera ballader. Melodin står inskriven i första versen, i
resten av verserna får man som sångare sammanlänka och
stuva om bland ord, rytmer och toner så att förhållandet
mellan melodin och texten fungerar. Som Wallman förklarar: ”I folkvisorna slå, som bekant är, (ej) alla versernas
stafvelsemått fullkomligt in på hufvudmelodin; utan en eller annan stafvelse understiger eller öfverstiger densamma.
Detta fylles och jämnas likväl helt lätt af allmogens sångare,
medelst drillar och dylikt.” Noggranna upptecknare anger
dessutom ibland hur sångerskan har varierat sig i ord och
melodi. 13
För oss som sjunger medeltida ballader i dag är 1800-talets pianosättningar ointressanta och okända. Det är me12 Anders Dillmar, Haeffner och folkvisorna, 1993.
13 SMB del 1 s. 56–58, Ravnen Rune SMB 9 efter Greta Naterberg.
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lodierna vi är ute efter! När man hör Haeffners, Grönlands
och Drakes arrangemang tycks gränsen mellan nedteckning och stilmässig anpassning flytande. Man inser hur
starkt konstmusikalisk folkton har påverkat folkmusikgenren. Och man kan ställa sig frågan vad som är den ”konstmusikaliska folktonen” för oss folkmusiker i dag.

Omkvädet
Omkvädet är den refräng som karaktäriserar den medeltida balladen. Balladen består av ett antal verser och varje
vers har i princip samma form hela sången igenom – om
inte sångaren leker med formlerna och lägger in en extra
rad så att formen blir oregelbunden här och där14.
En vers kan till exempel bestå av två rader med ett omkväde:
Det var jungfru Gunnela, hon skulle till kyrkan fara
Och det var riddar Perleman, han ville med våld henne taga
– Alla äro de löven grön i skogen

Eller två rader med ett omkväde i mitten och ett på slutet:
Det var de konungadöttrar två
– två roser och två ideliga blommor
De voro bortstulna all me’n de voro små
– från Engeland så äro vi komne

I bland kan omkvädet utgöras av att man upprepar föregående rad:
14 Se liten Inga efter Anna-Stina Hallman, SMB 42, s. 72.

Necken han kläder av sin stygga sjöahamn
– Necken han kläder av sin stygga sjöahamn
Så kläder han sig till en herreman
– Med den äran

När vi dansar ballader eller sjunger dem tillsammans, då
är det naturligt att sjunga dem i växelsång: en eller flera
försångare sjunger de berättande versraderna och alla andra sjunger omkvädet. För långa ballader är detta det bästa
sättet att sjunga, uthålligt och suggestivt! Omkvädet ger
försången energi och försångens berättande triggar omkvädet att svara. Bra och energisk omkvädessång betyder
oerhört mycket för försången15. Samtidigt inbjuder omkvädet alla som vill till att vara med, trots att man kanske
aldrig hört sången förut. Växelsången hindrar dock inte att
man som omkvädessångare kan sjunga med i versraderna
här och där.
Textmässigt kan omkvädena sträcka sig mellan ”Sjung
falleri-ralleri-rallan-lala” och ”Ty hon kunde lösa hans
ångest”, alltså allt från nonsens till en undertext-laddad
fras, en ”chliffhanger” som får sin mening först på slutet av
sången eller som bildar en slags essens av berättelsen. Omkvädestexten kan var full av symboler, t.ex. liljor (oskuld),
rosende lund (erotisk plats) och skogar (farliga ställen),
vilket kan ge textens innebörd olika ”förtecken”.
När balladerna tas upp på scen och görs ”konsertanta”,
kräver de att bli behandlade på ett annat sätt än när vi dansar dem och vill att de ska hålla på så länge som möjligt.
Till scenbruk måste de många verserna ofta kortas ned till
ett mindre urval. Är man en ensam sångare sjunger man
15

Marie Länne Persson, Steget (Balladdans i norden 2007).
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både versrader och omkväde själv eller låter något instrument ta hand om omkvädet.
Oavsett om man sjunger i växelsång eller ej, så skapar
omkvädet en struktur, en rytm med aktion och vilopunkter. Detta – tillsammans med andra faktorer som har med
berättandet och dansrytmen att göra – gör att balladen blir
överskådlig och faktiskt ganska lätt att lära sig.
I växelsång, t.ex. till dans, vet den erfarne balladsångaren/dansaren, att om omkvädessången ligger ”i dragläge”
och börjar aningen innan pulsslaget, så bidrar det till energin i balladsången, därför brukar man uppmuntra det.
Om man studerar Peter Grönlands pianosättningar i SMB,
finner man att han, förutom att han genomgående skriver
in ”solo” och ”tutti” vid försång respektive omkvädessång,
faktiskt låter omkvädet börja lite tidigare i flera av sina pianosättningar. Det förefaller onekligen som om Grönland
visste hur traditionell balladsång gick till! Eftersom han
kom från Danmark, hade han kanske hört sjömän från Färöarna och övriga norden sjunga och dansa i hamnen när
de väntade på last?
Men hur ser han på balladen och hur är det då med hans
kombattant Haeffner och hans syn på omkvädet? Jo då,
även här har de diametralt motsatta uppfattningar. Haeffner menar att omkvädet är det mest lyriska i balladen, det
mest personliga, att sjunga det i kör vore en orimlighet!
Ingen sjunger så och det skulle verka mycket egendomligt om ”folket i egen person skreke sig in däri”! Som CarlAllan Moberg påpekat hade varken Geijer eller Afzelius
vid denna tid ”någon klar uppfattning av den uppförandepraktiska bakgrunden till dessa ... refränger”.16

En annan intressant skillnad är att Haeffner menade att
de folkliga visorna var ”till sin natur improvisation” medan Grönland hävdade att folkvisan aldrig har varit improvisation – däremot en ”langvarende meditations produkt”
som han dessutom liknar vid – en ung elefant(!). Jag kan
förstå dem båda: om Geijer framför allt har hört folkliga
visor sjungas på ett ”lyriskt” sätt med drillar och krus och
olika varianter ligger det nära till hands att se dem såsom
byggandes på improvisation, även om han tidigare menat
att de var en ”lägre stående konstart”. Och om Grönlands
upplevelse av balladerna är suggestiva kvaliteter som rytm,
dans och växelsång är transen och meditationen inte långt
borta – med eller utan elefant!

Berättande och bilder
En medeltida ballad är en sjungen berättelse, berättad lite
i taget, mellan de regelbundna omkvädena. Balladernas
lyrik berättar om vad du ser, någon gång om vad du hör,
men aldrig om vad någon tänker, känner eller menar. Allt
det som inte sägs får vi, som sångare eller åhörare, själva
tolka. Ju mer detaljerad beskrivningen är, desto mer kan
sångaren styra upplevelsen av det som händer. ”Hon grät
så många tårar som fålen hade hår”, ”hvi är du så röd om
ögonen din?”, ”han slår sina handskar uti bord, så reser
han sig upp ifrån sin kongeliga stol” är fraser som kan dra
igång vår inre bio, ”Kino im Kopf ” som det kallas i tyska
berättarkretsar. I alla tider har balladerna lockat till bildskapande, från kyrkomålningar och altarskåp till filmer

16 Moberg 1951 s. 16.
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som t.ex. Ingmar Bergmans Jungfrukällan, som bygger på
balladen Per Tyrssons Döttrar17.
Kanske är det också den starka bildfaktorn som gör att
vissa ballader sägs ha historisk bakgrund, de blir folkligt
förankrade och väl belagda legender. Per Tyrssons döttrar
t.ex., bygger på en händelse som ska ha skett i Kärna:

Efter Per Tyrssons döttrar i Vänge äro tre källor upprunna, på de rå där de mördades, vilka källor under strängaste vintern och hetaste sommaren aldrig vatten tryter.
En är under altaret i Kärna Kyrka, den andra på kyrkogården, den tredje ett stycke från kyrkan. Vänge gård har
legat på Malmskogen vid Sjövalla, var ett fullt hemman

17 Per Tyrssons döttrar SMB 47 s. 75.

Scen ur Ingmar Bergmans
film ”Jungfrukällan”.
© 1960 AB Svensk
Filmindustri.
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och välbebyggd; sjelva byggningen hade 3 flyglar i fyrkant
byggda som stängdes af andra hus på en sida, så att ingen
kunde, då portarna voro tillslutna, komma derr in eller
ut. Taken och skorstenarne efter gården, som strax efter
det bekanta mordet, sjunkit, syntes ännu för 20 år sedan
vid klart vatten18.

Men samma historia finns bl.a. i Hinneryd i Småland, i
Munka Ljungby i Skåne, samt i Danmark, på Färöarna,
Island och i Norge, och både som ballad och som episk
sägen. Balladen är nästa alltid fiktion, men som Lene Halskov Hansen säger ”Om balladen inte är verklig så måste
verkligheten flytta in i balladen”19 Det som sjungs måste
bli sant, trovärdigt och det måste berättas som om det vore
första gången!
”Det var ju här det hände”.
”Det var ju jag ...”

Lene Halskov Hansen menar också att det kan vara bilden,
den man ser framför sig när man sjunger, som styr ens
variation, som gör att man i stunden finner nya ord eller
varierar sitt sångliga uttryck. Kanske är det just det som
gör att Rääfs käraste meddelare, Mademoiselle Mems, alltid har fler verser än någon annan i sina balladvarianter.
Kanske ser hon detaljer som hon vill berätta om och det
gör hon stilsäkert och berättarskickligt, hon bygger helt
enkelt ut balladerna med ett par tre rum! En bildbaserad
improvisation! Balladen är en intermedial uttrycksform.
18 Johan Haqvin Wallmans reseanteckning, Nordiska Muséets arkiv.
19 Lene Halskov Hansen, ”Att se det framfor sig .Traditionell sang som levende
process”, Ingrid Åkesson (red) 2009.

Det betyder att den är en konst som i sig har flera andra
konstarter. Det betyder också att formler och motiv ifrån
en ballad kan förflyttas till en annan:
SMB 42 B ”Liten Karin/Liten Inga” efter Anna Stina Hallman, Landeryd:
– Det kommo tvänne duvor från himmelen neder
Men när de flögo dädan de syntes vara tre

SMB 46 E ”Herr Peder och hans syster” efter Greta Naterberg, Slaka:
– Der kommo två dufvor af himmelen ned
Och när de foro opp så voro de tre

Den bildmässiga lyriken lockar oss att tolka balladens berättelse till att ha hänt oss själva eller att ha hänt på en plats
vi känner till. Men den ger oss också information om vad
sångare långt före vår tid faktiskt har sett framför sig. Balladerna berättar ingående om färger, former, miljöer, klädskick, fordon, byggnader, verktyg och vapen. Men också
om måltider, nöjen och dans.
Att ballader tolkas i bildkonst är något som skett i många
hundra år; Albertus Pictor20, Ingmar Bergman21 och Gösta
Adrian Nilsson22 är några konstnärer genom tiden. I denna bok finner du bildskaparna Anna Helldorffs och Jenny
Treece Jorups tolkningar av några av Slaka-balladerna.

20 Albertus Pictor, balladmotiv i Floda kyrka, Södermanland.
21 Ingmar Bergman, filmen Jungfrukällan 1960.
22 GAN, bildserien Svenska Folkvisor 1924–25.
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Dansen
Så fagert går dansen ute med å
– Herrre min –
Där dansa de höfviska riddare två
– grön sommar och äng men alla små foglar de sjunga så väl
Konungen vakna i höga loft låg
Hvad är det för en smådräng på gullharpan slår
Det är väl ingen harpodrägt
Det är stoltz Karin, hon sjunger så lätt

kelt steg. Två steg fram och ett tillbaka, om och om igen,
medan man håller varandras händer i en ring eller kedja. Själva steget är det samma som branle simple men att
dansa medan man sjunger blir något ganska annorlunda
än att dansa till instrumentalmusik, dels för att man själv
sjunger under tiden, dels för att dansen är en del i en berättelse. Det sägs att steget – två steg framåt, ett tillbaka – en
gång hade en innebörd som riddarna fick lära sig under
sin utbildning i de höviska konsterna: gå ut i livet (två steg
framåt), gå tillbaka och reflektera (ett steg bakåt)!24 Livsvisdom som förtjänar att poängteras, eller hur?

I Balladen Liten vallpiga i den förut omnämnda 1600-talstraditionen efter Hadorphi döttrar23 får vi en bild av en
balladdanssituation. Den skickliga försångerskan Karin
sjunger så att kungen tror det är en gullharpa som spelas.
När han får klart för sig att det är en sångerska som frambringar musiken, vill han genast dit och se på dansen som
självklart finns med i sammanhanget. Det är bilden av en
sång- och danssituation som är central i denna sång. Hela
balladens intrig kretsar kring den, och därför gissar jag att
det är en bild som funnits med länge, det är inget som traditionsbärare lagt till efter hand.
Att dansa till balladsång är en härlig umgängesform, där
man får uttrycka balladens berättelse i rörelse till ett en-

Traditionen att dansa detta steg till balladerna finns på Färöarna i levande tradition. I Danmark har man revitaliserat balladen både med färösteget/branle simple och andra
historiskt belagda steg i ett intressant utforskningarbete.
I Bretagne lever balladdansen kvar i, vad jag har förstått,
levande tradition, och man använder olika stegkombinationer. Hur dansandet har sett ut här i Sverige har vi inte
några klara belägg för, men att man har rört sig på något
sätt till dessa rytmiska melodiburna berättelser i växelsång, torde väl inte vara omöjligt.
Hur vi kan dansa våra ballader i dag, hur vi kan uttrycka balladens berättelse både i sång och rörelse, hur
vi kan fylla det enkla steget med, ”fyllighet, spänning och
elasticitet”25, med dans – det är något vi i Slaka Balladforum arbetat med att utforska under våra månatliga träffar
i Slaka. När gungar hela gruppen som en enda kropp, när
smälter sången ihop med dansen och när känns det som
man kan hålla på i evigheter? Att uppnå ett tillstånd när

23 Elisabeth och Brita Hadorph, vars far rikskanslern Johan Hadorph (1630–1693) låg
bakom visuppteckningarna på 1600-talet.

24 Marie Länne Persson, Steget (Balladdans i norden 2007).
25 Lene Halskov Hansen, Kaededans i Danmark (Balladdans i Norden 2007).

I sadlen mig upp min gångare grå
Jag vill rida dit och se hur dansen han går

(Liten vallpiga SMB 182 D)
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allt tycks dansa med verkar vara essentiellt för balladdansen, en lockelse som gör att vi dansar igen och igen. I dag
och för länge sedan.
Hon kvädde väl en , hon kvädde väl två,
då började dansa stickor och strå.
Hon kvädde tre, hon kvädde fem,
då dansade konungens alla hovmän.
Hon kvädde fem, hon kvädde sju,
då dansade kungen med sin unga brud.

(Inga liten kvarnpiga EK-Blomberg nr 54)

Tradition och konstfärdighet
De medeltida balladerna har förmedlats i muntlig tradition, från sångare till sångare under många hundra år.
Tanker svindlar för oss nutida människor, som är så vana
att bekänna oss till det skrivna ordet, när vi försöker förstå
att många av balladerna kanske inte alls har något skrivet
”original” utan är en musikalisk gren av ett traditionellt
muntligt berättande. Den muntliga traditionen bygger på
förtroende, man delar en visa med en som kan föra den
vidare på ”rätt sätt”.
Men även om man försöker att vara sin förlaga så trogen
man någonsin kan, så sätter ändå varje sångare sin prägel
på visan. Det är det som sker när man ”gör den till sin”. För
att en visa ska leva vidare krävs det att den sjungs. Då gäller
det att sjunga den så övertygande att den blir levande, även
om de flesta ballader är fiktion. Vi ska kunna se det som
händer framför våra ögon! Och det är här sångarens egen
”konstfärdighet” kommer in i bilden. Att kunna sjunga

den uråldriga balladen som om det vore första gången, att
skärpa texten och melodin mot varandra så det gnistrar,
att sjunga så att någon efteråt kan säga ”det var just där det
hände”. Att kanske få frågan ”har du skrivit den själv?”
Det handlar om ett konstnärskap byggt på hantverksskicklighet och mikroimprovisation. Det är det Månssan
gör när hon transformerar den högtidliga texten till talspråk, och smyckar sina ballader med egna unika omkväden. Och Mademoiselle Mems – som alltid har flera verser
än någon annan – när hon bygger sina ballader fulla av detaljer och ”bonusmaterial”. Och Greta Naterberg som leker
med formler och bollar med raderna mellan omkvädena i
sina melodier, melodier som sträcker sig från ropliknande
fraser till smått orientaliska slingor.
Dessa sångerskors konstfärdighet och attraktion är omvittnad, så pass att den ger efterklang än i våra dagar. Att
teckna ned melodin och inte endast orden var det nya med
Wallmans och Rääfs uppteckningar. Men inte bara det,
utan också att presentera den som sjöng, oavsett samhällsklass och status. Även sångarens ”lefnadsomständigheter”
beskrevs. Detta tillsammans med noggranna uppteckningar av hur sångerskorna varierade sig i text och ton ger
oss en sinnlig bild av visornas sammanhang. Kanske drevs
våra upptecknare av en vetenskaplig iver, en vilja att exotifiera eller helt enkelt av insikten om att balladerna kan
besjunga ens eget liv, vem man än är – en herrgårdsmamsell, en prästfru, en piga i Landeryd eller en stolt, fattig
sångerska på Slaka Backe.
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Medeltida ballader tolkade i bild av Jenny Treece Jorup och Anna Helldorff
Jenny Treece Jorup, medlem i Krogen Amerika, grafikcentrum i Östergötland. Bilderna är tryckta blad i s.k. collografiteknik (papptryck), eller blandteknik med både collografi- och fotobaserade plåtar.

Anna Helldorff, illustratör som driver Affären i Svalsjö
med Pers mekaniska kabinett sommartid. Bilderna är ett
collage av kolorerade blyertsteckningar och diverse detaljer från äldre bokomslag m.m. som scannats in och bearbetats i ett bildredigeringsprogram i datorn.
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Den Bergtagna (s. 66)
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Bild: Jenny Treece Jorup
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Lindormen (s. 54–55)
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Bild: Jenny Treece Jorup
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Riddar Tynne (s. 67)
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Den Falska Tärnan (s. 79)
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Bild: Anna Helldorff
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Liten Karin / Liten Inga (s. 72)
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Bild: Anna Helldorff
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Per Tyrssons döttrar (s. 75)

— 38 —

Bild: Anna Helldorff
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Riddar Malkolm fängslas för häststöld (s. 96)
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Bild: Anna Helldorff
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De två systrarna (s. 57)
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Bild: Jenny Treece Jorup
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De två systrarna (s. 57)
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Bild: Jenny Treece Jorup
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De bortstulna konungadöttrarna (s. 104)
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Sven i Rosengård (s. 92)
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Necken (s. 61)
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Bild: Jenny Treece Jorup
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Rosilias sorg (s. 78)
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Bild: Jenny Treece Jorup
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Falkward Lagermansson (s. 82–83)
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Bild: Jenny Treece Jorup
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Jungfrun förvandlad till lind (s. 56)
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Bild: Jenny Treece Jorup
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Harpans kraft (s. 62–64)
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Bild: Jenny Treece Jorup
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Brun sofver allena (s. 101)
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Bild: Jenny Treece Jorup
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Jungfru Gunnela och Riddar Perleman (s. 80)
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Bild: Jenny Treece Jorup
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Brun sofver allena (s. 101)
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Melodier och texter
SMB + siffra anger vilket nummer balladen har i Sveriges Medeltida Ballader.
Herr Tune  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Lindormen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Lindormen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Jungfrun förvandlad till Lind  .  .  .  .  . SMB
De två systrarna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Den förtrollade baranaföderskan  .  .  .  . SMB
Redeborg och Gullborg  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Hilda lilla  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Necken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Harpans kraft  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Harpans kraft  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Harpans kraft  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Havsfruns tärna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Den Bergtagna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Riddar Tynne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Herr Olof och Älvorna   .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Sorgens makt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Sankte Staffan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Sankt Örjan och draken  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Liten Inga / Liten Karin  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Maria Magdalena  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Herr Peder och hans syster  .  .  .  .  .  .  . SMB
Per Tyrssons Döttrar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Duvans sång   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB
Broder provar syster  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB

9 A...........................53
11 C ..........................54
11 D...........................55
12 D...........................56
13 Da, Ab..................57
14 D............................58
15 Fa, Ea....................59
16 H, I.......................60
20 E ...........................61
22 Fa..........................62
22 G ..........................63
22 H...........................64
23 Fa .........................65
24 D...........................66
28 F, Cg, H................67
29 E............................68
32 C...........................69
39 C...........................70
40 W .........................71
42 ..............................72
43 C...........................73
46 E, D.......................74
47 E............................75
48 D...........................76
86 B............................77

Rosilias sorg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB 92 B............................78
Den Falska Tärnan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB 93 D, E.......................79
Jungfru Gunnela och Riddar Perleman SMB 101 B,C........................80
Herr Oler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB 105 A, B.......................81
Falkward Lagermansson  .  .  .  .  .  .  .  . SMB 118 B............................82
Brud i vånda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB 106 C...........................84
Apelbrand och lilla Lena   .  .  .  .  .  .  .  . SMB 127 A, B.......................85
Tova lilla  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB 129 C...........................86
Fästmannen dör  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB 136 C...........................87
Fästmannen dör  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB 136 G...........................88
Lisa och Nedervall  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SMB 138 Ba, C.....................89
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Medeltida ballader

Herr Tune

SMB 9A


                
         


Herr Tun - e han var en så vis - er en man

Der ligg er en så lön -de - lig - er stig

1. Herr Tune han var en så viser en man
- där ligger en så lönderliger stig Han gifte sin dotter på främmande land
- i riden ock så varligt 2. Om söndagen stod hon den fägraste brud
Om måndagen var hon läster i jerd och i hjul
3. Liten Cherstin hon tittar genom fönstret ut
så feck hon se Ramuld Rune komma ridande
4. Och hör du Ramuld Rune hvad jag säger dig:
å vill du nu fara åt främmande land åt mig
5. I lunden där har jag mina ungar
så långt för jag intet dem så tunga
6. å ta dina ungar å lägg uppå mitt bröst
så får di äta så mycket dem lyster
7. Ramuld Rune hon for sig åte rosende lund
Där mötte hon herr Tune i samma stund
8. Å hörer du herr Tune vad jag säger dig
din dotter ligge fången på fremmande land
9. Å välkommen hit Ramuld Rune till mig
för dig sar jag hopblandat både mjöd och vin
10. Å intet lyster mig varken mjöd eller vin
Men ge mig lite vetekorn till ungarna min

Sjungen av Greta Naterberg, Slaka


                        
Han gif - te sin dott - er på främ - man - de land.

Ni rid - en ock så va - ligt

12. Herr Tune han geck åt stallet in
han skådar dem fålarne all

23. vad var det jag gav eder fader
en Häst med förgyllene sadel

13. Han skådar den bruna han skådar den grå
å brun Blacken den kastar han guld Sadeln på

24. vad var det jag gav eder moder
två Gull bälte och ett foder

14. Å hörer du brun blacken vad jag säger dej
å vill du nu föra mig åt fremmande land

25. vad var det jag gav eder syster
två Gull skrin och en kista

15. Å ville vil jag bära dej åt fremmande land
bara du inte nämner brun Blackens namn

26. Den ena var full med spunnet gull
den andra var full med åker ull

16. Å när som de kommo till grevens gård
så begynte brun Blacken att gnägga
så murarna de sluppo från wäggen

27. Hvad var det jag gav eder broder
två gångande skepp uti floder

17. Å ut kom stora å ut kom små
å ut kom Grefven och såg deruppå
18. Å hör du herr Grefve vad jag säger dej
Hur står det till med lilla Cherstin
19. Jag har ej sett liten Cherstin sen i går
ty hon ligger läster i jern och stål
20. Herr Tune han stiger av sin gångare grå
han löste sin dotter ur bojorna blå
21. Hvad haven I nu till att vita meji
Medan I så illa haver fängslat meji

11. De mette med kappar, de mette med span
å ta nu så mycket du föra kan
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28. Hvad haven I nu till att vita mig
medan I så illa haver fängslat mig
29. Å det haver jag till att vita dig
du var inte mö när du kom till mig
30. Så sant hjälp mig Gud och Helge and
som jag var mö när jag kom i Grevens famn
31. Herr Tune satte Cherstin på gångarens bak
så rider han uti fullgott mak
32. Herr Tune han lyfter på sin hatt
- där ligger en så lönderligen sig han bjuder den rika Greven godnatt
- I riden ock så varligt -

Källan i Slaka

Lindormen

SMB 11C

Sjungen av mamsell Anna Catharina Follin, Landeryd

 
                  
          
            
  

Å Jung - frun hon sitt - er i hög - an loft och syr Och di lek - te

Och in kom en lind - e - orm så lång - er och så led - er De lek - te ut - i nät - er och all - a sin - a dag - ar

1. Å Jungfrun hon sitter i höganbloft och syr
- Och di lekte och in kom en Lindaorm så långer och så leder
- De lekte uti nätter och alla sina dagar

9. Och de gingo sig till blomstergrön äng
Der hitta de en uppbäddad säng
10. Och Signe lilla satte sig på sängen med harm
Och Lindormen lade sig på hennes hvita arm

2. Hörer du skön Jungfru hvad jag säger dig
Vill du följa af landet med mig

11. Å hörer du Signe lilla hvad jag säger dej
I sömnen skall jag inte svika dej

3. Det vore mig så storan en harm
Om jag skulle gå med en Lindorm af land

12. Å när som hon somna var det en Lindorm så kall
Å när som hon vakna var det en konungson så båld

4. Kan jag inte mera af sköna Jungfrun få
Så kyss mej på munnen och låt mej sedan gå

13. Om morgonen när dager vardt ljus
Så var di båda i ett konungahus

5. De orden månde Jungfrun så till hjertat gå
hon kasta Gullsaxa, följde Lindormen å

14. Konungen tog Signa lilla i sin famn
gaf henne gullkrona och Drottninga-namn

6. När som de kommo i rosande lund
Der mötte Signa lilla sina bröder de fem

15. Och Herre Gud välsigna dig mitt väna vif
- Och di lekte För du hafver frälst mitt unga lif
- De lekte uti nätter och alla sina dagar -

7. Det är dig så storan en skam
Att du ska gå med en Lindorm af lann
8. Å käre Ni Mina Bröder Ni lät mej gå
Det var mej förelagdt att jag ska tocken gå
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Medeltida ballader

Lindormen
SMB 11D

Sjungen av Maja "Månssan" Hansdotter, Slaka








                                                         
Lind - orm - en rinn - er sig åt

far - stug - an in Och de Lek - te Han sung-er så fag - ert om kär - est - an sin Och de lek - te, de lek - te ut - i nätt - er och al - la sin - a dag - ar

1. Lindormen rinner sig åt farstugan in
- Och de lekte
Han sjunger så vackert om kärestan sin
- Och de lekte,
de lekte uti nätter och alla sina dagar
2. Å kära ni min Jungfru ni loven mig tro
I lunden där vilje vi bygga och bo
3. Å skulle det nu hända mig en sådan stor harm
att jag skulle få mig en Lindaorm till Man
4. Å kära ni min Jungfru ni loven mig tro
Å nimm uppå munnen och lät mig sedan gå
5. Å Jungfrun hon gångar sig år rosand´grön äng
Der fant hon på en silkesbäddad säng
6. Å Jungfrun hon sprang och Lindaormen rann
Men ändå så orkte Lindaormen före fram
7. Å jungfrun hon lade sig i sängen ned
Å Lindaormen lade sig långer der breved
8. Och der sufvo de till dager vardt ljus
När de vakan var dä ett konunga hus
9. Lindormen satte sig up han lovade sin Gud
- Och de lekte
Nu ä jag så go´Människa som jag har vatt förut
- Och de lekte,
de lekte uti nätter och alla sina dagar
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Källan i Slaka

Jungfrun förvandlad till lind
SMB 12D

Sjungen av Greta Naterberg, Slaka

 
 
 

            
       
    
   
   
 
Jag var mig så

lit - en jag mis - te min mor,

min fad -

der han gav mig i

styf - mo - ders våld

I

å - r

så

blir det en Somm - ar

6. När du sitter inne och spoer din fot
Så stånder jag ute, frusen om fot

1. Jag var mig så liten jag misste min mor
Min fader han gaf mig i styfmoders våld
- I år så blir det en Sommar
2. Och jag hade bröder båd stora och små
Och somma skapad´ hon björnar och ulvarna grå
3. Och mig skapte hon till en lind på en slätt
(..................)
4. Der kom två jungfrur gångandes
Å stånder Guds fred kära lind så grön

7. När det kommer bedlere som bedle om dig
Så kommer timmerman och skåda på mig
8. Så hugger de mig till en kyrkepall
Der faller så mången syndare fram
9. Der kom en kungs Son der gångandes
och stånder Guds fred kära lind så grön
10. Så tog han då hennes fägreste blad
Så rann det opp en jungfru så klar
- I år så blir det en Sommar

5. När du sitter inne och huser ditt ben
Så stånder jag ute frusen å gren

Bedlare= friare
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Medeltida ballader

De två systrarna
SMB 13 Da, Ab (mel)

              
Å

sys - trer å sys -trer de

lad - e om råd

    

Ungt är mitt liv

Sjöngs av Greta Naterberg, Slaka (text)

          

Kom vel - om vi

1. Å systrer å systrer de lade om råd
- Ungt är mitt lif Kom velom vi åt sjögestrand gå
- Våller I mig den tungan -

åt

sjö - ge - strand gå





 
 

Våll - er

11. Din unge fästeman den kan jag väl få
Men aldrig ska du på Guds gröna jord gå
12. Å far nu väl min fader
Jag dricker mitt bröllop i havet

2. Den yngsta var hviter som en sol
Den äldsta var svarter som guds helga jord

13. Å far nu väl min moder
Jag dricker mitt bröllop i flodan

3. Å om vi oss tvätte så hvite
Men aldrig bliver vi så like

14. Å far nu väl min syster
Nu dricker mig mer än mig lyster

4. Den yngste geck föråt med utslaget hår
Den äldste geck efter med falske råd

15. De fiskare de fiske i natten blå
Så hitto de Jungfrun i böljan blå

5. När som de kommo till sjögestrand
Då sköt den äldsta den yngsta från strand

16. De togo henne i snöhvitan kropp
De togo henne ur böljan opp

6. Å käre min syster du hjelp mig ur nöd
Å dig vill jag gifve min gullkrona röd

17. De togo hennes snöhvita bröst
Deraf gjorde de en harporöst

7. Din gullkrona röd den passar jag ej på
Men aldrig ska du på guds gröna jord gå

18. De togo hennes gullgula hår
De gjorde strängar derutaf

8. Å käre min syster du hjelp mig i land
dig vill jag giva mitt röda gullband

19. Det första slaget på Gullharpan klang
Så sad´ hon hvad jungfrun hade bett

9. Å käre min syster hjelper du mig än
Dig vill jag giva mina gullringar fem

20. Det andra slaget på gullharpan sang
- Ungt är mitt lif Min syster är förbannad
- Våller I mig den tungan -

10. Å Söte min syster du hjelp mig i land
Dig vill jag giva min unge fästeman
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I mig den tung - an

Källan i Slaka

Den förtrollade barnaföderskan

SMB 14D


    

Lit - en


  



 



Ker - stin hon

 

qvin - na med



små

går

 

barn - en

 

för sin



gå



 

 



Svär - mor och

De



står



red - o,

 

med - an



 



lind - en bär





de

1. Liten Kerstin hon går för sin Svärmor och står
- Medan linden bär löfven så gröna Hur länge bör qvinnan med små-barna gå?
- De redo, de redo bort igenom lunden med henne



Sjungen av Greta Naterberg, Slaka

 

löf - ven så



grön - a

      

red - o bort

     





i - gen - om lun

"Hur läng - e

-

  

den

med hen

9. Å välkommen hem liten Kerstin till mig
Och hur står det till med eländet ditt
10. Och kära min moder I bädda opp min säng
Å käre Herr Peder du hjelp mig i den!

2. I 40 veckor på det nionde år
Så länge bör en qvinna med små-barnen gå

11. Liten Kerstin satte sig på förgyllande stol
Herr Peder drog av henne stumpor och skor

3. I 40 veckor det är åde sant och visst
Så länge geck Maria med vår Herre Christ

12. Liten Kerstin hon lade sig på bålstrarne blå
Och där föder hon små-barna två

4. Liten Kerstin hon talte till Herr Peder så
Och hämta mig hem till min moders gård

13. Och Sånen står opp och kammar sitt hår:
Nu är jag 40 veckor på mitt nionde år.

5. Herr Peder han spänner för Gullvagnen röd
Så lyftad´ han liten Kerstin uti

14. Och Sånen han kunde gå ärende i by
- Medan linden bär löven så gröna Och Dotteren hon kunde räda silket sy
- De redo, de redo bort igenom lunden med henne

6. Liten Kerstin hon satt i gullvagnen ned
Och vagnen remnade i stycken tre
7. Och hör du liten Kerstin vad jag dig säga må
Och orkar du rida, sjelf vill jag med dig gå.
8. När som hon kom till sin moders gård
Då ute för henne hennes moder står
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Medeltida ballader

Redeborg och Gullborg

SMB 15 Fa, Ea

Sjöngs av mamsell Anna Catarin Follin, Landeryd och
Maja "Månssan" Hansdotter, Slaka

  

     
             
   
     
   
 


Re - de - boll han tjän - te

i

kon - ung - ens gård ut - i

1. Redeboll han tjente i konungens gård
- uti lönndom Han tjente där i åtta år
- Den sorgen var mig timad i min ungdom
2. Han tjente där icke så mycket för lön
Som mera för konungens dotter var skön
3. Han tjente där i årena sex
Till dess han feck både sadel och häst
4. Han tjente där i årena sju
Till dess han låckte Gullborg vänan en brud
5. Och Redeborg lyfte gullborg på sadelknapp
Så redo de bort uti fullt godt mak
6. De redo sig åt rosande lund
Der mötte Gullborg sina bröder de fem
7. Och hörer du redeboll du fager Ungersven
Hvar hafver du tagit din lilla smådräng?
8. Jag tog´en igår från Moderen sin
Derföre är han så bleker under kind
9. Och hörer du Redeboll fager Ungersven
Du far inte illa med din lilla smådräng
10. Jag försäkrar jag far inte illa med den
Hvar natt skall han ligga uti min säng
11. De redo sig bättre fram
Der mötte Gullborg sina svårgar fem

lönn - dom

Han tjen - te där i

ått - a - år Den sor - gen var mig tim -ad i min ung - dom

12. Och hörer du Redeboll fager Ungersven
Hvar hafver du tagit din lilla smådräng?

24. Å Redeboll han torka´ sitt blodiga svärd
Å vore du inte konumg detta vore du värd

13. Jag tog´en igår från Moderen sin
Derföre är han så bleker under kind

25. Du Redeboll, du redeboll, du stilla ditt svärd
Den lede fule död är min fade inte värd

14. Å vore han klädder uti sabel och mård
Så sade jag det vore kär svägerskan vår

26. Redboll han drog på sitt blodiga svärd
Å vore du inte Gullborg detta vore du värd

15. Käre ni mina herrar ni snacke icke slikt
Det är så mycket en annans likt

27. Redborg lyfter Gullborg på sadeleknapp
Så redo de sig i fullt godt mak

16. De redo sig år rosande lund
Der lyster sköna Gullborg få hvila liten stund

28. De redo sig igenom en skog
På tre runda timmar han talte icke ett ord

17. Och Redeboll han breder ut kappan blå
Der lyfter han sköna Gullborg uppå

29. Å hörer ni redeboll hvi rider ni så tyst?
Ni plär ju alltid gifva mig någon god tröst

18. Redeboll la sitt hufvud i Gullborgs knä
han somna in en sömn och det var inte väl

30. Jag må väl rida tyst och fälla modet af
Mitt hjerteblod det rinner så stridelig utaf

19. Och hörer du Redeboll du sof inte mer
Jag hörer min faders förgyllande lur
Som inte varit ute sen min Moder red brud

31. Å de redo sig till hennes Moders gård
Å ute för honom hans moder honstår

20. Jag hörer min faders gångare grå
Som inte har vatt ur stallet på 15 år
21. Å Redeboll tog Gullborg uti sin famn
I dag skall du inte nämna mitt namn
22. Han slog ihjel den första flocken
hennes fem Bröder med krusade lockar
23. Han slog ihjel den andra flocken
hennes fem Svågrar med krusade lockar
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32. Och hörer du Redeboll du fager ungersven
Hvi är din unga brud så bleker under kind?
33. Hon må väl vara bleker och inte röd
Ty hon hafver sett sin kära fader dö
34. Å kära min Moder lät bädda min säng
- uti lönndom Å kära min syster du hjälp mig i den
- Den sorgen var mig timad i min ungdom

Källan i Slaka

Hilda lilla
SMB 16 H, I

Sjöngs av Anna Catharina Follin, Landeryd, (text)
och Greta Naterberg, Slaka (mel)



                                               
Hil - da hon sitt - er i bur en Hvem vet min sorg ut an Gud Hon sitt - er der i söm - nen så vill

Den lev - er ald - rig till som jag tor de kla - ga min - a sor - ger

1. Hilda hon sitter i buren
- Vem vet min sorg utan Gud Hon sitter der i sömnen så vill
- Den lever aldrig till
som jag torde klaga mina sorger

6. Å Hilda hon klappar på dynan den blå
"Min nådiga Dronning hvila härpå"

2. Brått kom bud för Drottningen in
Hilda sitter i sömnen vill

8. När jag var i min faders gård
Två Riddare dagligen mig akta uppå

3. Å Drottningen sig inom steg
Å Hilda henne med ögonen neg

9. Den ena hette hertig Flåcke
Han ville min ära bortlåcke

4. Å Drottningen slog Hilda på blekblomman kind
"Hvi sitter du här i drömmen vill"

10. Den andra hette hertig Hildebrand
- hvem vet min sorg utan Gud Konungens son af Engeland
- Den lefver aldrig till
som jag torde klaga mina sorger

7. Eder görs för långt att stånda
Med´ jag talar om min sorg och vånda

5. "Min nådiga Dronning, slå mig ej så hårt
Jag är ett konumgabarn såväl som ers nåd"
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Medeltida ballader

Necken
Sjöngs av Greta Naterberg, Slaka och pigan Brita , Linköping

SMB 20E


     
Och

 

   

Neck - en han kläd - er

af sin

   

1.





styg - ga sjö - a - hamn

  

2.

Och

hamn

  

1. Necken han kläder av sin stygga sjöa-hamn :/:
Så kläder han sig till en herreman
- Med den äran -

Så

  

klä - der han

sig

 
till en







 

herr - e - man Med den

9. Han lyfte sköna Jungfrun i förgyllande karm
Så körde han sig den vägen allt fram
10. Och Hållfast han körde den vägen fram
Så bergen de rämna och jorde skalv

2. Necken rider sig till Grevens gård
Och ute står Jungfrun och kammar gult hår
3. "Och lyster sköna Jungfrun åt kyrkan fara?
sjelf så vill jag köresven vara.

11. Hållfast, och Hållfast, du kör ej så fast
Mina tömmar är av silke och inte af bast

4. Och Jungfrun hon går sig åt kammaren in
Christ gifve den herren han vore min

12. "Inte vånnar jag hvaraf tömmen är gjord
Men ändå så skall jag köra dig fort"

5. När som de kommo i kyrkan in
Så mången man då bleknade om kind

13. "Och hemma gråter Fader och hemma gråter mor
Och hemma gråter syster och hemma gråter Bror"

6. Och Konungen han vände sig på rödan gullstol:
"Var från är du kommen, Riddare god?"

14. "Och gråta så mycket de gråta må
Men aldrig ska du mer Guds gröna jord gå"

7. Jag är kommen från främmande land
Och Hållfast, Hållfast, det är mitt namn

15. "Gråta hur de gråta vill
Nu så hörer du Necken till"

8. Men när som Prästen, välsignelsen las
Så sprang Necken ur kyrkan med hast
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är - an

Källan i Slaka

Harpans kraft

SMB 22Fa


 



Ant - en





 

I

att

 



sör - jen




jag

I


sad

 

 
-

el



haf - ver ed - er

ell


fäst?

-





er

sö





Lit - en

-

Sjungen av Maja "Månssan Hansdotter", Slaka

 









r - jen

I

häst

Vid

den






Ker - stin,



 



Lys - ter ed - er






  

hvit - as - te strand

 





föl - ja ung - er - sve

Ell

 
- n

6. Det andra slaget på Gullsöm slog
Necken han satt uppå vattnet och log

2. Å inte sörjer jag sadel å inte sörjer jag häst
Å inte sörjer jag att ni hafver mig fäst

8. När hästerna kom på den bredaste bro
Då staplade hästerna på Gullsömd sko

3. Fastmer sörjer jag för den brona så bred
Der mina bägge systrar ha druncknat breved

9. Han spelade barken av björkerna
Han spelade tornen av kyrkorna

4. Å jag ska låta edra gångare kringsko
Så di inte ska stapla på Guldsömd sko

10. Han spepelade hornen av quickersta Fä
- Vid den hvitaste sand Han spelade litan Kerstin uti sitt knä
- Litan Kerstin
lyster eder följa ungersven inför Öland -

7. Det tredje slaget på Gullsöm lät
Necken han satt uppå vattnet och grät

5. Det första slaget på Guldsömm klang
Necken han satt uppå vattnet och sang
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-



in - för

1. Ant´en sörjer Ni sadel eller sörjer ni häst
- Vid den hvitaste strand Eller sörjer ni att jag er hafver fäst
- Litan Kerstin
Lyster Eder följa Ungersven inför Öland -



 



er



sör - jen



Ö - land

Medeltida ballader

Harpans kraft
SMB 22G

  
Å





lät

Sjungen av mamsell Anna Catharina Follin, Landeryd







Jung - frun






Min



hon



hjert - e



satt





lig - e





i

bur



kär,

-



min










en

och

grät,

och









hjert - e - lig - e



kär







Ung - er - sven









han



Säg

frå


mig

-



för





ga



hvad

 

hvem

I

det



9. Och Ungersven han talte till lilla småsven
Spring efter min Gullharpa, var snar igen

2. Anten sörjen I sadel eller häst
eller sörjen I att jag er haver fäst

10. Det första slaget på Gullharpan slog
Då satt Necken på vattnet och log

3. Inte sörjer jag för sadel eller häst
fast mycke mindre för Ni mig hafver fäst

11. Det andra slag på Gullharpan lät
Då satt Necken på vattnet och grät

4. Fastmere sörjer jag mit hvitgula hår
som ska ligga och rutna i Värnamo å

12. Kära du ungersven du spela ej så hårdt
Du kan väl få igen din unga brud ändå

5. Och jag ska låte bygge den brona så stark
om den ska kosta tolvtusen mark

13. Du ska få igen din unga brud så röd
Som hon aldrig har legat i Värnamo-å död
- Min hjertelige kär! Min hjertelige kär!

6. Och jag ska låte bygge den brona så bre
om hon ska kosta mig tolvtusen te
7. Och när som de komm der midt uppå bro
Der stapplade hästen på fyra gullsko
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var




sör - jen

8. Han stapplade på sko, han stapplade på söm
han slog den jungfrun i stridan ström

1.ÅJungfrun hon satt i buren och grät
Å Ungersven han fråga hvad det var som lät
- Min hjertelig kär! Min hjertelige kär!
Säg mig för hvem I sörjen





som

Källan i Slaka

Harpans kraft

SMB 22H

Sjungen av Greta Naterberg, Slaka


   

                            
 
    
Och ung - er - sven han går

på går - den och blås - er och Jung - frun hon sitt - er i


               
An - ten sör - ger Ni

gull - sad - el ell - er häst

bur - en och gråt - er min hjert - e - lig - a

kär säg för hvem I

sör - jen.


                           

Ell - er sör- jen

I

att jag har e - der fäst

Min hjert - e - lig - a

kär, säg för mig hvem I

10. Och jag ska bygga en bro så stark
Om det skall kosta mig tolkvtusen mark

1. Ungersven han går på gården och blåser
och Jungfrun hon sitter i buren och gråter
- Min hjerteliga kär,
säg för mig hvem I sörjen -

11. Tolf Riddare skola före dig rida
Tolf Riddare på hvardera sida

2. Anten sörjen I gullsadel eller häst
Eller sörjen I att jag er hafver fäst

12. Och när som de kommo der midt uppå bro
Der stapplade hästen på fyra gullskor

3. Inte sörjer jag gullsadel eller häst
Och inte sörjer jag att jag er hafver fäst

13. På fyra gullskor och trettio gullsöm
Och Jungfrun hon föll i stridaste ström

4. Anten sörjer I för sadelen han är trång
Eller sörjen I att vägen var så lång

14. Och ungersven talte till den lilla småsven
Du hämta gullharpan och snart var igen!

5. Inte sörjer jag för sadelen är trång
Och inte sörjer jag att vägen är så lång

15. Och första slaget han på gullharpan slog
Då satt der Necken på vattnet och log

6. Anten sörjen I för Fader eller Mor
Eller sörjen I för Syster eller Bror

16. Och andra slaget på gullharpan lät
Då satt Necken på vattnet och gret

7. Inte sörjer jag för Fader eller Mor
Och inte sörjer jag för Systr eller Bror

17. Hör du ungersven du spela ej så hårdt
Du ska väl få din unga brud ändå

8. Fastmera sörjer jag mitt fagergula hår
Som skall ligg ´å flyta i Värnamo-å

18. Och du ska få igen din unga brud så röd
Som aldrig hon legat i böljorna död
- Min hjerteliga kär!
säg för mig hvem I sörjen -

9. Det var mig spådt allt medan jag var barn
Att jag skulle drunkna på min bröllopsdag
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sör - gen

Medeltida ballader

Havsfruns tärna

SMB 23 E, F (mel)

 
  

 

Herr

 


ha - de





ick - e

ja













tal - te

till

sin

mo

-

der



Hill - e - brand han









-





g

en



Sy

1. Herr Hillebrand han sade till sin moder så
- blåser kallt, kallt väder ifrån sjön Å hade icke jag en syster så båld
- blåser kallt, kallt väder ifrån sjön
2. En Syster hade du så vacker och så båld
men den lärer hafsfrun ha tagit i sitt våld
3. Herr Hillebrand han går sig åt stallet in
Han skådar de fålarne rundtomkring
4. Han skådar den bruna, han svansar den grå
Men blacken den lägger han gullsadlen på
5. Han klappade hästen uppå hans rygg
Å nu ska du vara mej trogen å trygg
6. Herr Hillebrand rider sej till Hafsfruns gård
Å ute för honom sjelf Hafsfrun står
7. Gu da sköna hafsfru, gu da på er gård
Å ingen har jag sett fagrare i år
8. Å hafver ni ingen sett fagrare i år
Jag hafver väl en Tärna som är fagrare ändå











-

ster

så

båld?

-

Sjöngs av Blåsaren Sundquists hustru, Linköping


så:

 

Blås - er

 

Blåser kallt kallt





kallt

kallt







kallt





väd - er





väd - er





 


i - från sjön






Och



i - från sjön

10. Häst och gullsadel det passar jag ej på
Men min vackra Tärna kan ni få se ändå

18. Å hva heter Fader å hva heter Mor?
Å hva heta Syster och hva heta Bror

11. Å Hafsfrun hon sade till sin Tärna så:
I måron ska du för en Riddare stå

19 Min fader han var en så mäktiger Kung
Min moder hon var en Drottning så from

12. Å huru ska jag för en Riddare stå
Jag har icke sett solen på femton år
13. Hon klädde på henne en genombruten särk
Som femton Prinsessor haft till händers verk
14. Hon klädde på henne en kjortel så grann
Som deruti mäst själva Solen upprann
15. Hon klädde på henne en tröja så båld
Som var med gull i var fåll
16. Hon klädde på henne en gullkrona rö
Hon tänkte det var själva kungen
hon skulle stå för
17. Å Hafsfrun hon leddee sin Tärna öfver bro
Å femti gullvippor hon efter sig dro

9. Kunde jag den fagra Tärnan få se
Häst och gullsadel det gifver jag er
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20. Min Syster hon hett SällTärna
Min Bror han hette Herr Hillebrand
21. Å va eder Fader en så Mäktiger Kung
Å va eder Moder en Drottning så from
22. Å hette eder Syster Sälltärna
Å hette eder Broder Herr Hillebran
Så äro vi syskon i Jesu namn
23. Herr Hillebrand han lyfte på sin hatt
Han böd sköna Hafsfrun så mången god natt
24. Ack om jag ej vore så tung på min fot
Jag skulle ha igen min Tärna så god
25. Å hade jag trott er falskhet så stor
- blåser kallt, kallt väder ifrån sjön skulle aldrig min Tärna kommit med er om bord
- blåser kallt, kallt väder ifrån sjön -

Källan i Slaka

Den bergtagna

SMB 24D

 


Sjungen av Maja "Månssan" Hansdotter, Slaka


                 











        
   



Jung - fru Mar - je hon skul - le åt

af - ton - sång - en gå

Den tid - en görs miglång

Så gick hon den väg - en åt berg - et der låg Her - ren Gud vet

1. Jungfru Marje hon skulle åt aftonsången gå
- Tiden görs mig lång Så gick hon den vägen åt berget det låg
- Herren Gud vet Sorgen hon är tung

Sor - gen hon är tung

12. Å packe dig åt Berget å det skall vare fort
Å aldrig ska du få se himmel eller jord
13. Å packe dig åt Berget å det skall vare fort
Å aldrig ska du få se måne eller Sol

2. I åtta år hon i berget var
Åtta barn hon med bergman fick

14. Elven å jungfrun de körde över en bro
Å jungfrun hon gret men Bergman han log

3. Den åttonde var en flicka så båld
Å aldrig jag sett någon fagrare mö

15. Elven å jungfrun de körde över en äng
Å jungfrun hon gret men Bergman han sang

4. Å hvad villen i gifva mig
O jag till eder kära moder skrifver?

16. Elven å jungfrun de körde över Berget omkring
Å dörarna öpnas och Bergman körde in

5. Å eder vill jag gifva en krona af gull
Om jag finge komma till min moder så hull

17. Den äldste Son han satte fram ett bord
Den andre han lade ett hyende deruppå

6. Å Dötren in genon dörren steg
Å Modern henne med glada ögon ser

18. Den tredje Son han gaf henne dricka ur ett horn
så hon skulle glömma båd fader och mor

7. Å Hvar har du varit så länge?
Jag hafver varit i de grönesta ängar

19. Den fjärde son han gaf na dricka ur ett horn
så hon skulle glömma båd syster och bror

8. Jag hafver varit i Bergmans wåld
Med honom har jag sju söner och en dotter så båld

20. Den femte Son han gaf na dricka ur ett horn
Då glömde hon båd himmel och jord

9. Å Bergman slog jungfrun för öret
Så bloden han stank på gullsnöret

21. Den sjette Son han gaf na dricka ur ett horn
Då glömde hon båd måne och Sol

10. Å packe dig åt Berget å det skall vare fort
Å aldrig sak du få se fader eller mor

22. Den sjunde son han gaf na dricka ur ett horn
- Tiden görs mig lång
Då glömde hon både Gud fader och han son
- Herren Gud vet Sorgen hon är tung -

11. Å packe dig åt Berget å det skall vare fort
Å aldrig ska du få se syster eller bror
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Medeltida ballader

Riddar Tynne
SMB 28 F, Cg, H (mel)
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Wallmans uppteckning efer gärstgivaren i Mörrum,
Blekinge (text kompletterad fr skillingtryck)


-

lig

 

I



-



styr - en

  







e

-

An - ting - en han







de

run

väl


-

 

var till



or

1. Och det var Riddar Tynne
Sin glaven mot bröstet han spände
Antingen han var till fot eller häst han var så tyster och sedlig
- I styren väl de runor

8. Bergsfrun hon tittade ut genom dörren
och ba' na gå in:
Bättre vore dej i berget nu på din brudskrid att sömma och sticka
Än Riddar Tynne förtjusa och binda!

2. Det var Riddar Tynne
Han red sig år grönskande linder. Ute för honom Bergsdotren hon sitter
Af roser bland kransar och ringar

9. Och det var Olle ville vargens dotter
Så sakteligt åt berget hon månde skrida.
Den riddarn var klädd i scharlakan och skinn
Han följer den Jungfrun så blider

3. Det var Riddar Tynne
Han satte sig på grönskane ängen, allt medan hon slog ett runarslag
Straxt blomstrade marken och ängen

10. Det var Olle ville vargens fru
De fem runaböcker framtager, och läser så honom runorna ut
Den dotteren har bundit så fager

4. Det andra slaget hon på gullharpan slog
Så ljufveligt månde det klinga, att lilla lärkan i gräset satt
Af glädje i luften sig svingar

11. Nu ären I af runorna fri
Och frälste från allo kvida. Men aldrig kan I få dotteren min
Och rådeligt är icke bida

5. Det tredje slaget hon på gullharpan slog
Så ljufveligt månde det klinga, att lille grå falken på kvisten stod
Han bredde ut sina vingar

12. Och der kom bud för konungen in
Det är en kämpe så bålder. Den raskeste kämpe högg han hufvudet av
De andra värma han håller

6. Det fjerde slaget hon på gullharpan slog
Så ljufveligt månde det klinga, att vilda djuren i mark och skog
Ej visste vart de ville springa

13. Och hörer du nalkas du gamle kong
Om du lyster helbrejda blifva, för än jag tråder åp marken med fot
Skall du din dotter mig gifva
- I styren väl de runor

7. Det femte slaget hon på Gullharpan slog
Så ljufveligt månde det klinga, att fisken som lekte i närmaste flod
Förglömde hvart han ville simma
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Källan i Slaka

Herr Olof och älvorna

SMB 29E


  

Herr

     

Ol - of han

red

sig
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i

ett

Efter Greta Naterberg, Slaka, som den sjungs av gruppen Korp

    

äl - ve - dans - stim Den

   


dans - en går väl

så

    

väl ut - i

10. Bruden hon talte till brudsätan sin
Var är herr Olof han kommer ej in

1. Herr Olof han red sig ut om en otta
Å så kom han in i ett älvedansstim
- Den dansen går väl, så väl uti lunden -

11. Herr Olof är ute i djurgården sin
Han skjuter de djuren han kommer snart in

2. Älvekungen räcker vit hand ifrån sig
Kom, kom herren Olof tråd dansen med mig

12. Bruden hon talte till brudsätan sin
Var är herr Olof han kommer ej in

3. Å icke jag det vill å icke jag det må
I morgon så ska ju mitt bröllop stå

13. Herr Olof är ute i källaren sin
Han bjuder de småsvenner mjöd och vin

4. Älvedrottning räcker vit hand ifrån sig
Kom, kom herren Olof tråd dansen med mig

14. Bruden hon talte till brudsätan så
Vad månde betyda att klockorna gå

5. Å icke jag det vill å icke jag det må
Imorgon så ska ju mitt bröllop stå

15. Det är sådan sed på denna vår ö
Att ungersven ringer hem sin mö

6. Älvebroder räcker vit hand ifrån sig
Kom, kom herren Olof tråd dansen med mig

16. Men sanningen för Er jag ej dölja må
Herr Olof är döder och lagder på bår

7. Å icke jag det vill å icke jag det må
Imorgon så ska ju mitt bröllop stå

17. Å andra dag innan dager vart ljus
Så låg där tre lik i herr Olofs hus

8. Älvedotter räcker vit hand ifrån sig
Kom, kom herren Olof tråd dansen med mig

18. Den första var herr Olof, den andra var hans mö
Den tredje var hans moder av sorg blev hon död
- Den dansen går väl, så väl uti lunden -

9. Å icke jag det vill å icke jag det må
Imorgon så ska ju mitt bröllop stå
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lund - en

Medeltida ballader

Sorgens makt
SMB 32C

 
 


Sjungen av mamsell Anna Catharina Follin, Landeryd
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bryt - er



fröj - den

1. Skön _jungfrun gråter tårar hon gråter blod
- Hvem bröt löven af liljoneträd Hon gråter sin käraste af svartan jord
- I fröjden eder alla dagar -



 







löf - vet



ed - er



al


-

la

 



jo - ne

- träd?



af

lil



-





dag - ar

10. Ni gånga nu hvart ni gånga må
I natt ska jag följa min käresta å
11. De gingo sig öfver en spång
Och Ungersven han grät och Jungfrun hon sång

2. Ungersven klappar på dörren med fingrarne små
Statt upp sköna -jungfru dra låsen ifrå

12. Och de gingo sig allt öfver en bro
Och Ungersven han grät och Jungfrun hon log

3. Ingen har jag med stämma satt
Och ingen släpper jag in om natt

13. Och de gingo sig till kyrkeport
Och se min sköna Jungfru hur månen går fort

4. Och ungensven har fingar bå mjuka och små
Så lättelig drager han låsen ifrå

14. När Jungfrun såg hur månen gick fort
Då hastade Ungersven åt Kyrkogård

5. Och jungfrun satte sin käreste uppå en stol
Han var så svart som den svartesta jord

15. Och Jungfrun hon satte sig på Ungersvens graf
Här ska jag sitta och gråta till ljusan dag

6. Hon tvätte sin käreste i klaraste vin
Och efter torkar hon med et fina hermelin

16. När som det vart ljuser dag
Då geck Jungfrun af Ungersvens graf

7. Och jungfrun hon satte sig i sängen ned
Och ungersven han lade sig der breved

17. Å Jungfrun hon geck sig den vägen fram
Så hastelig feck hon den sotan stark

8. Och der lågo de den långa natt
De talte så mycket de suvo inte allt

18. Det vart glädje för mycken låt
- Hvem bryter löfvet av liljone-träd De två såte de fröjdas åt då
- I fröjden eder alla dagar -

9. Det lider så fast, hanarne gal
Jag får inte mer med skön Jungfrun tala
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Källan i Slaka

Sankte Staffan

SMB 39C
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Stjär - nor - na

Sjungen av Greta Naterberg, Slaka


 



vatt - na



på



2. De två de voro hvita
De voro hvarannan lika
3. De fem de voro röda
De tjänte sig väl sin föda
4. Och väl ser jag på skorsten hvit
Allt för eder dotter red jag hit
5. Och väl ser jag på fenstret blank
Att här finns brännvin och ingen lank
6. Och mor sitter i spiseln
Och skiftar julefrisen
7. Och väl ser jag på fenstret blå
- håll fast fålan min Att här finns ingen brännvinstår
- för den ljusa Stjernan
Ingen dager synes än
stjärnorna på himmelen de blänka
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sin - a


 

him - me - len

1. Staffan var en stall-draäng
- håll fast fålan min Han vattna sina fålar fem
- för den ljusa Stjernan
Ingen dager synes än
stjärnorna på himmelen de blänka
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Medeltida ballader

Sankt Örjan och draken
SMB 40E

Wallamans uppteckninge efter en gumma i Agunnaryd, Småland

                                       

  
 






Hör du sankt Ör - jan du

äst min Sven du skall mitt ären - de ut - rid - a

Till Bab - y - lo - n den sto -

re stad, e - mot den Drak

1. Hör du Sankt Örjan, du äst min Sven:
Du skall mitt ärende utrida
till Babylon den store stad
Emot den Draken strida

2. Sankt Örjan drog klaven i Drakens mun
så draken for i hundrade stycken
Och ingen fogel flyger så snart
som han sitt svärd igenryckte
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en

stri - da

Källan i Slaka

Liten Karin / Liten Inga
SMB 42 B, A


     
Det var

lit - en



 

Ing - a

som

  


up - på sals - golv



går

1. Det var liten Inga som uppå salsgolv går
Och det var unga Hertigen som henne i famnen får :/:
2. Och hör du lilla Inga , vill du nu blifva min
Den rödste gullkronan den vill jag gifva dig
3. Den rödaste gullkronan den passar jag ej på
Gif den åt unga drottningen låt mig med äran gå
4. Och hör du lilla Inga , vill du nu blifva min
Den rödste gullklänning den vill jag gifva dig
5. Den rödaste gullklänning den passar jag ej på
Gif den åt unga drottningen låt mig med äran gå
6 Och hör du lilla Inga , vill du nu blifva min
Ett gångande skepp i floden det vill jag gifva dig
7. Ett gångande skepp i floden den passar jag ej på
Gif det åt unga drottningen låt mig med äran gå
8. Hör du liten Inga vill du ej blifva min
Eljes ska jag låta sätta dig i mörka tornet in




Sjöngs av Anna Stina Hallman, Landeryd ("liten Inga")
och Maja Hansdotter, Slaka ("liten Karin")

  

Det var ung - a

her - ti - gen som

    

henn - e

i

fam - nen

12. Och hör du Liten inga, vill du ej blifva min
Eljes ska jag låte lägge dej i spiketunnan in
och rulla dej omkring
13. Och låten ni mej lägga i spiketunnan in
och rulla mej omkring
Det hvet Gud fader i himmelrike hvad jag är oskyldig till
14. De lade lill Inga i spiketunnan in
Och rullade henne kring
15. De naglade hennes hjerta, e naglade hennes bröst
Det hvet Gud fader i himmelrike hvar hon skulle ta sin tröst
16. Det kommo tvänne dufvor från himmelen neder
Men när de flögo dädan de syntes vara tre
17. Det kummo tvänne korpar från helvetet upp
Det togo den unga Hertingen med både själ och kropp
Månssans slutverser SMB (42A, nämnda på sid 15):
Han geck sig in att skrifva, han skref det bref så långt
Så vänte han på sitt timmeglas och vänte på sin tid

9. Och låter ni mej sätta i mörka tornet in
Det vet min fader i himmelen att jag är oskyldig till
10. Och hör du Liten inga, vill du ej blifva min
Eljes ska jag låta sätte dej i mörka torner blå
i långa månar två

   

När glaset var utrunnet och tiden var förbi
Så drager han ut sitt blanka svärd och sticker i i sig

11. Och låten ni mej sätta i mårka tornet blå
i långa månar två
Det hvet Gud Fader i himmelrike vad tårar jag fäller då
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får



Medeltida ballader

SMB 43C


             
Mag - da - len - a går åt Käll - e - flod

1. Magdalena går åt källeflod
- Solen skiver öfver Ena Och Herren Jesus för henne stod
- Allt under linden gröna
2. Och hör du Magdalena hvad jag säga må
Och hur skall jag det kalla vattnet få
3. Hade jag här mina sölfkannor två
Så skulle du det kalla vattnet få
4. Hade du inte så många löndemän
Så skulle jag dricka ur din bara hand
5. Och Magdalena hon svor vid Gud
Att hon aldrig varit i mansens hus
6. Och Magdalena svor vi Helige And
Att hon aldrig visste om löndeman
7. Magdalena svor vi Konung bold
Att hon aldrig varit i mansens våld
8. Och Magdalena svär inte mer
Löndemän det har du tre
9. Magdalena svär inte så
Tre barn hafver du till verlden fått

Maria Magdalena

Sjöngs troligen av Greta Naterberg, Slaka

            


     

Sol - en skin - er öf - ver En - a

Och Herr - en Jes - us för hen - ne stod Allt




  


und - er lind - en

 



grön - a

10. Det ena aflad´ du med din far
Det sänkte du ned i hafsens qvaf

19. När de åtta åren framlidne var
Herren Jesus för Magdalena står

11. Det andra aflad´ du med din bror
Det sänkte du ned i hafsens flod

20. Och hör du, Magdalena, kär Dotter min
Hvad tyckes dig om maten din?

12. Det tredje aflad´ du med din socknepräst
Dermed du syndade allra mest

21. Väl tyckes mig om maten min
Som jag har spisat vid Kungens bord

13. Och Magdalena hon föll på sin bare knä
Och, Herre Jesus! Skrifta mig här

22. Och hör du, Magdalena, kär dotter min
Hvad tyckes dig om drycken din?

14. Och sådan skriftning skall du få
I åtta år skall du i skogen gå

23. Väl tyckes mig om drycken min
Men jag har druckit det klara vin

15. Och ingen annan mat skall du få
Än löf på lindeträden små

24. Och hör du, Magdalena!
Hvad tyckes dig om bädden din?

16. Och ingen annan drick skall du få
Än dagg på lindelöfven små

25. Väl tyckes mig om bädden min
Som jag legat i en blomstersäng

17. Och ingen annan säng skall du få
Än ligga på linderötter små

26. Hör du Magdalena!
Hvad tyckes dig om roen din?

18. Och ingen annan ro skall du få
Än orm och drake skall för dig gny

27. Väl tyckes mig om roen min
Som jag hört ett orgelspel
28. Ännu så skall du nåder få
- Solen skiner öfver Ena
Magdalena, synda aldrig så!
- Allt under linden gröna -
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Källan i Slaka

SMB 46 E, D (mel)

Herr Peder och hans syster

Sjöngs av Greta Naterberg, Slaka


 
                                      

   
Kon - ung - en skul - le til främ - man land far-a Med fog - lar - ne sjung - a i skog - en

Herr Ped - er och Ker - stin skullhem - ma var -a Vi väck - er med är - an stolts jung - fru

1. Konungen skulle till främman land fara
- Med foglarna sjunga i skogen
Herr Peder o Kerstin skull hemma vara
- Vi väcker med äran stolts jungfru

7. God dag, god dag herr Peder fin
Hur står det nu till med liten Kerstin
8. Och bra står det till med liten Kerstin
I fjol gjorde hon hor, i år gjorde hon mord

2. Och hör du Kerstin vad jag säger dig
Och får jag nu göra det glada med dig

9. Och kungen satt Kerstin i bojorna blå
Så låter han bygga ett brinnande bål

3. Herr Peder min broder det säger jag dej
Du får inte göra det glada med mig

10. Och när det bålet var brunnet i glöd
Så satt lite Kerstin så värdiger mö

4. Får jag inte göra det glada med dig
Så ska jag ljuga en lögn på dej

11. Där kom två duvor av himmelen ned
Och när de for opp så voro de tre

5. Med du får inte göra det glada med mig
Förr får du ljuga en lögn på mej

12. Där kom två korpar från helvetet opp
- Med foglarne sjunger i skogen
De togo herr Peder med själ och med kropp
- Vi väcker med äran stolts jungfru

6. Och konungen rider in på sin gård
Där ute för honom herr Peder han står
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Per Tyrssons döttrar

SMB 47E


         
Per Tyrs - sons dött - rar i



Väng - e,

1. Per Tyrssons döttrar i Vänge
- kaller var deras skog De suvo en sömn för länge
- medan skogen han lövjas 2. Först vaknade den yngsta
Så väckte hon upp de andra
3. Så satte de sig på sängastock.
Så flätade de varandras lock.
4. Så togo de på sina silkesklär.
Så gingo de sig åt kyrkan.
5. Men när som de kommo till Vänge lid
Så möta dem tre vallare
6. Å antingen viljen I bli vallareviv
Eller viljen I mista ert unga liv?
7. Å inte vill vi bli vallareviv
Långt hellre vi mista vårt unga liv



     

kall - er var de - ras skog.



Sjungen av av Greta Naterberg, Slaka




               

De

sov - o en sömn för läng - e med - an skog en han löv

8. De högg deras huven mot björkestock.
Där runno strax tre källor opp.
9. Kropparna grävde de ner i dy.
Kläderna buro de fram till by.
10. Men när som de kommo till Vänge gård,
Ute för dem fru Karin står
11. Å viljen I köpa silkessärkar
Dem nio jungfrur stickat å virkat
12. Lös upp era säckar å låt mej se,
Kan hända jag tör känna dem alla tre.
13. Fru Karin slår sig för sitt bröst
Så går hon till Per Tyrsson upp
14. Där håller tre valare på vår gård.
De hava gjort av med döttrarna vår
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jas

15. Per Tyrsson han tar sitt svärd i hand.
Så högg han ihjäl de äldsta två.
16. Den tredje lät han leva
För att få honom fråga:
17. Vad heter eder fader?
Vad heter eder moder?
18. Vår fader Per Tyrsson i Vänge
Vår moder fru Karin i Skränge
19. Per Tyrsson han går sig åt smedjan
Han låt smida sig järn om midjan
20. Vad skola vi göra för syndamen?
Vi ska bygga en kyrka av kalk å sten
21. Den kyrkan skall heta Kärna
- kaller var deras skog
Den bygga vi upp så gärna
- medan skogen han lövjas -

Källan i Slaka

Duvans sång

SMB 48D

 
                               
Der sitt - er en fog - el på

lil - je - kvist

I

räd - ens ick - e mer

           

Han sjung - er så vack - ert om Jes - um Christ

1. Der sitter en fogel på liljekvist
- I rädens icke mer Han sjunge så vackert om Jesum Christ
- I himmelriket är en stor glädje

Sjöngs av Greta Naterberg, Slaka
och Anna Catharina Follin, Landeryd

I himm - el -rik - et

är en stor gläd - je

9. Och Jungfrun hon red sig öfver blomstergrön äng
Sjukdomar och plågor de följde henne hem
10. Och när som hon kom till sin moders gård
Ute för henne hennes moder står

2. Det kom en fattig torpare och lyddes deruppå
Och vill du nu komma åt himmelrik i år?

11. Och kära min Syster, du bädda upp min säng
Och kära min broder släpp min häst i grön äng

3. Och inte vill jag följa åt himmelrik i år
Ty jag hafver hustru och många barn små

12. Och kära min moder I krusa mitt hår
och kära min Fader, I förgyllen min bår

4. Det kom en fattig tiggare och lyddes deruppå
Och vill du nu följa åt himmelrik i år?

13. Och kära min dotter du tala icke så
Till dig så friade Kejsar Carl i går

5. Och inte vill jag följa åt himmelrik i år
Jag har så många ställen att gå uppå

14. Det är väl godt att vara Kejsarefru
Men det är mycket bättre att vara Christi Brud

6. Den fogeln han flög sig allt öfver kyrkokam
Till honom kom en Jungfru så fager och så grann

15. De buro det liket öfver blomsteräng
Och himmelens klockor de gingo i fläng

7. Och hören I skön Jungfru hvad jag er säga må
Och vill I följa mig åt himmelrik i år

16. De buro det liket öfver kyrkogård
- I rädens icke mer Och alla Guds englar de stod kring hennes bår
- I himmelriket är en stor glädje

8. Och väl vill jag följa dig åt himmelrik i år
Men jag är inte sjuker, ej heller lagd på bår
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Broder prövar syster

SMB 86B



           
Å Jung - frun hon går sig åt

Sjungen av Greta Naterberg, Slaka






                 
      

sjö - ge - strand Glöm int - e bort mej Till hen - ne kom seg - lans en

1. Å Jungfrun hon går sej åt sjögestrand
- glöm aldrig bort mej Till henne kom seglan's en unger man
- När linden gror ute på fager Ö

ung - er man När lind - en gror ut - e på

fag - er

ö

8. Skön Jungfru, skön Jungfru, stig i båten med mej
Hela mitt hjerta det gifver jag dej
9. Å hvad skulle jag min kära fru svara
När hon finge si mej det lille barn hafva?

2. Skön Jungfru, skön Jungfru, stig i båten med mej
Mitt röda gullskrin det gifver jag dej

10. Å tag det lilla barn uti er famn
Och kasta det vid sjögestrand

3. Å hvad skulle jag min kära fru svara
När hon finge si mej det gullskrinet hafva?

11. Å hvad skulle jag min Herre Gud svara
När jag vore död och skulle till honom fara

4. Skön Jungfru, skön Jungfru, stig i båten med mej
Min röda gullring det gifver jag dej

12. Nå efter du hållit din ära så goder
Så är jag ock din yngsta broder

5. Å hvad skulle jag min kära fru svara
När hon finge si mej den gullringen hafva?

13. Men hade du intet hållit din ära så god
- Glöm aldrig bort mig Så skulle jag sett ditt hjärteblod
- När linden gror ute på fager Ö

6. Skön Jungfru, skön Jungfru, stig i båten med mej
Halfva mitt hjerta det gifver jag dej
7. Å hvad skulle jag min kära fru svara
När hon finge si mej hafvande vara?
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SMB 92B

Rosilias sorg

Sjungen av Greta Naterberg, Slaka




                                              
Ros - i - li - a sitt - er i kam -mar - en sin

1. Rosilia sitter i kammaren din
- uti lunden Så sorgelig fäller hon tårar på kind
- för lekt hafver hon
med konunga-Sånen den unge
2. Rosilias Fru inom dören steg
Hvarför är din ögon så röd?
3. Jag må välle gråta och min ögon vara röd
Jag hafver så nyligen sport att min kära Far är död
4. Och hafver du så nylig sport din kära far är död
Hvarför har du inte sagt det till mig?
5. Å sanningen kan jag inte dölja för er
Kung Oler har lockat äran från mej
6. Å hafver Kung Oler lockat äran från dej
Så tag dina saker, drag långt ifrån mejlev sorgefull
7. Å han gaf mej en harpa af gull
Han bad jag skulle spela då jag blev sorgefull

Ut - i lund - en Så sorg - e - lig

fäll - er hon tår - ar på kind För lekt haf - ver hon med kon - ung - a - Sån - en den ung - e

8. Rosilia hämtar gull i gullskrin
Så sorgelig fäller hon tårar uppå kind

15. Kung Oler han klappar på bolstrarna blå
Å lyster min Rosilia att hvila häruppå

9. Rosilia hon tar sin harpa af gull
Så gångar hon sig åt rosende lund
Der lyster henne att spela en stund

16. Å inte är jag hvarken sömnig eller trött
För er hafver jag lidit stor spe och spott

10. Kung Oler han tittar genom fönstret ut
Nu hörer jag min harpa af gull
Stackars min Rosilia nu är hon sorgefull
11. Rosilia hon går sig år Konungens gård
Å ute för henne Små Svenner stå
12. Hören i Små Svenner hvad jag säger er
Är kung Oler hemma? I sägen det för mig
13. Kung Oler han sitter i högalofts bur
Så litet aktar han en så ringa Jungfru
14. Rosilia hon sig genom dörren steg
Kung Oler på henne med milda ögon ser
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17. Å hafver du för min skull lidit stor spott
Tvifla inte, tvifla inte, det blir välle godt
18. Han tar Rosilia uti sitt knä
Han gaf na gullkrona och fästingaring med
19. Å Kung Oler tar Rosilia uti sin famn
- uti lunden
Han ga'na Gullkrona och Drottninga namn
- för lekt hafver hon med
konunga-Sånen den unge

Medeltida ballader

Den Falska Tärnan

SMB 93 D, E



Sjungen av Maja "Månssan " Hansdotter , Slaka

                                            

Ha - de jag mig en så full - tro - gen vän
Vill - le ros - or mig lov - a, Som red - e till Ad - el - kind med bud - en
i kväll. Men de and ra desov - a I lek enomen af - ton
1. Hade jag mig en så fulltrogen vän
- ville rosor mig lova
som rede till Adelkind med buden i kväll
- men de andra de sova, I leken om en afton

9. Den tärnan hon gångar sig över bäcken
Så drack hon ur vinet, hällde vatten igen
10. Den tärnan hon gångar sig till Adelinds gård
Hör ni fröken Adelind vad jag eder säga må:
Inte vill han komma och se häruppå!

2. Då svarade tärnan i kjortelen blå
och vill min fröken så kan jag väl gå

11. Herr Adelkind han hällde i vattenflaskor två:
han bad ni skulle dricka häruti han skål

3. Den tärnan hon gångar sig till Adelkinds gård
Å hör Ni herr Adelkind vad jag eder säga må

12. Han bad ni skull ta undan de fjärbolstrar små
Han sa ni får le ligga på stickor och strå

4. Fröken Adelind ligger hemma, har fått hundvalpar små
Själv vill hon ni ska komma och se där uppå

13. Han bad ni skulle släcka ut de små talgljus
Han sa ni får le ligga uti ett mörkt hus!

5. Ligger fröken Adelind hemma, har fått hundvalpar små
Så vill jag själv komma och se däruppå

14. Å hämta då min sölvbrodda kniv
så ska jag väl själv ända mitt unga liv

6. Herr Adelkind hann tappa´ upp vinflaskor två
bed nu fröken Adelind hon dricker häruti min skål

15. Fröken Adelind, fröken Adelind I gören icke så!
Jag är väl inte längre borta, jag ser väl här uppå!

7. Å bed henne ta undan de fjär-bolstrar små
Hon får le ligga på sidenbolstrar blå

16. Och vad ska vi göra med den falska tärnan?
- ville rosor mig lova
henne ska vi sätta kvick i jord
för det att hon haver förvänt alla våra ord
- men de andra de sova, I leken om en afton

8. Å bed henne släcka ut de små talgljus
hon får le bränna de höga, gula vaxljus
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Källan i Slaka

Jungfru Gunnela och Riddar Perleman

SMB 101 B, C


  

Och


 



det


 

Per - le - man




var




han



Jung

-




fr



Gunn

-






e - la

     

vill - e

med våld hen - ne

-






hon

 
tag

skull

-


a




åt



All

1. Och det var Jungfru Gunnela, hon skulle åt kyrkan fara
och det var Ridder Perleman, han ville med våld henne taga
- Alla äro de löfven grön i skogen





kyr

-



kan



far


   

- a

är - o

de

-




a




och


 

löf - ven grön

Sjöngs av Beata Mems, Ydre (text) och
Greta Naterberg, Slaka (mel)



det




var


  
i



skog

Ridd

-

-



en

10. Ögon hafver han snälla, de leka båd till och från
och fingrar hafver han mjuka som lärkevingar små
11. När det var skumt i hvar och en vrå
då lyste Ridder Perleman åt sängen gå

2. Hör ni Ridder Perleman, hvad jag beder er:
när mässan hon blir hållen kommer jag till er

12. Det var liten köresven, han lade sig i sängen ned
och det var Ridder Perleman, han lad' sig vackert bredvid

3. När mässa hon var hållen och folket gingo ut
det var Jungfru Gunnela hon var i kyrkan till slut

13. Hör ni ridder Perleman hvad jag säga må:
Jag är intet Jungfru Gunnela fast eder tyckes så

4. Det var Jungfru Gunnela, hon talte till sin köresven så:
du ska klä dig i sidentyg och jag i vallmart grå

14. Jag är intet Jungfru Gunnela fast eder tyckes så;
Jag är hennes lille köresven till eder månde gå

5. Det var liten köresven han satte sig i vagnen med hast
och det var Jungfru Gunnela hon tog i tömmen fast

15. Det var Ridder Perleman, han drog sitt rostiga spjut
Det var liten köresven, han visste var dörren var ut

6. När som de kommo på Ridder Perlemans gård
ute för dem Ridder Perleman han står

16. Det vara jungfru Gunnela, hon tjänte sin köresven i tro;
Ute stod hon i farstun med båd strumpor och skor

7. Välkommen hit aldra kärestan min!
Åt eder har jag blandat både mjöd och vin

17. Det var Jungfru Gunnela, honsatte sig i vagnen med hast
Det var liten köresven, han tog i tömmen fast

8. Det var liten köresven han dricke mjöd ur horn
Det var Jungfru Gunnela hon bär för hästen korn

18. Det var Jungfru Gunnela, hon gjorde honom harm;
Hon skicka honom en vagga till lilla köresvens barn

9. Det var Ridder Perleman, han talte till Jungfru gunnela så:
Hvad är det för liten köresven som uppå golfvet går?

19. Det var Jungfru Gunnela, hon gjorde honom mera speÄ;
Hon skickade honom en kruka, dertill en liten sked
- alla äro de löfven grön i skogen.
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Medeltida ballader

Herr Oler

SMB 104 A, B

 
           

   

Herr Ol - er han kom i - från Tysk - land hem

Fag - er

Sjungen av Maja "Månssan" Hansdotter, Slaka

          


mö

Han fråg - ar nu

ef - te - r

sys - ter - en sin

 
 


akt - a dig väl herr

Ol

8. Herr Oler han red sig till rosande lund
Der lyster honom att hvila en stund

1. Herr Oler han kom ifrån Tyskland hem
- fager mö Han frågar nu efter systeren sin
- Akta dig väl Herr Oler! -

9. Herr Oler han leder sin fåle ikring
Trettio Svenner dem lade han uti en ring

2. Din syster har jag inte sett sen i går
trettio Svenner tog henne utav vår gård

10. Herr Oler tager jungfruns betseltyg
Så rider han hem i godt mak

3. Herr Oler han går sig åt stallet och står
så spänner han stöflar och sporrar på

11. Och när som han kom till sin Moders gård
Ute för honom hans Moder står

4. Herr Oler han sadlar sin gångare grå
så sätter han sig der själver uppå

12. Å tacka nu Gud liksom du bör
Din broder han tog dig igen med' du var mö

5. Herr Oler han red sig den vägen fram
och der möter han en Herredräng

13. Tacka nu Gud som du kan
- fager mö Att du en sådan broder hafva kan
- akta dig väl Herr Oler! -

6. Å hör du nu liten tålk
har du sett till något Herrefolk
7. Jag mötte dem på den villiga ö
trettio Svenner de följde en mö
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Källan i Slaka

Falkward Lagermansson

SMB 118B


    

  

 

Falk - ward han tjen - te

i



  

kon - ung - ens gård

 

för

              


krus - a hans hår

allt

för hans höfv - e - lig - a

sed - er

    

Sjungen av Ulrika Westerling i trad. efter Hadorphii döttrar, Slaka

 

penn - ing - ar och väl - skur - na





kläd - er




  
Och

  

Fru - ar och jung - frur de

   
    
      
 
 
Jag säg - er ed - er Falk - ward I

skol - en ut - af land - et bort - rym - ma

7. Och det var Falkward Lagermansson
Han sprang sig af hästen ned
Men det var unga konungen
Han vredgades svårt dervid

1. Falkward han tjente i konungens gård
För penningar och väl skurna kläder
Och Fruar och jungfrur de krusa hans hår
Allt för hans höfveliga seder
- Jag säger eder Falkward:
I skolen utaf landet bortrymma -

8. Och det var unga Konungen
Han talte till småsvenner så:
I tagen Falkward Lagermansson
Och lägge honom bojor uppå

2. Och Falkward han geck sig i Frustufvan in
Som han gjorde alla dagar
Der fick han höra de tiender ny
Som honom intet wäl månd’ behaga

9. Och det var Falkward Lagermansson
Han talte till Konungens män
Hvad hafver jag då så illa gjort
I gerningar eller i ord

3. Och det var unga Konungen
Han talte till sina Svenner
Jag hundrar hvi Falkward Lagermansson
Så ofta i Frustufvan ränner

10. Svarade en af Konungens män
Som stod honom ganska när:
Det är allt för Drottning Hillevis skuld
Ty du har haft henne kär

4. Svarade en af Konungens män
Det gjorde han af elakt snille
Det är allt för Drottning Hillevis skuld.
Deri gjorde han så ille.

11. Drottning Hillevi är så god fru ännu
Som då jag henne först lärt känna
Men efter jag oskyldigt ska dö
Så dör jag aldrahelst för henne

5. Och Falkward han helsade Fruer och Mör
Han tog dem alla i hand
Men först och sist Drottning Hillevi
Han tog henne i sin famn

12. De togo fram en tunna ny
Var slagen med jernknifvar små
Och det var Falkward Lagermansson
Måste lefvandes deruti gå

6. Och det var Falkward Lagermansson
Han red till Konungens gård
Det var den unga Konungen
Han sjelf ute för honom står
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13. Och det var unga Drottningen
Hon drömde en dröm om natt
Arla om morgonen vaknade hon
Hon sade sina Jungfrur deraf

21. Och intet lik i Danemark
Det måtte mer den äran få
Att Drottningen med alla sina Fruer och Mör
De månde efter båren gå

14. Jag drömde att min Herres Falkar
De spände mig med sina klor
De togo mitt hjerta utur mitt bröst
Och gjorde mig deraf ett bo

22. Och det var den unga Drottningen
Hon red sig till Konungens gård
Och det var unga Konungen
Han sjelf ute för henne står

15. Stilla stodo de Jungfrur och Fruar
Och sågo hvar uppå ann
Men ingen ville den drömen uttyda
Ty han var så ganska sann

23. Och det var unga Konungen
Lyfte Drottningen af hästen ned
Och det var den unga Drottningen
Hon bleknade derved

16. Och det var den unga Drottningen
Hon talte till Små Svenner två
I tagen min häst utur Stallet
Läggen Sadel Och Guldbetsel på

24. Och det var unga Konungen
Klappa Drottningen på blekblommand kind:
Döder är Falkward Lagermansson
Den bästa Små Drängen din		

17. I sadlen mig opp min gångare grå
Läggen Sadel och Guldbetsel på
Jag vill rida bort till Kongen i dag
Mina tankar ur hufvudet slå

25. Och hvad angår det då mig
Om Falkward är död eller ej
Men det gör mig af hjärtat ondt
Att han oskyldigt dog för mig

18. Och det var den unga Drottningen
Hon red sig till Borgagerled
Der fick hon se ett adeligt lik
Som hvilade sig dervid

26. Och der hvart sorg och mycken gråt
Ja, Jemmer och mycken qvida
Arla om morgonen vaknade de
Låg Drottningen död vid Konungens sida

19. Och det var den unga Drottningen
Hon talte till en af sina män
Hvad är det för ett adeligt lik
Som hvilar sig härvid

27. Och det var unga Konungen
Han slog sina händer tillsamman
Tänk huru svårt det är att skilja dem åt
Som gerna vill lefva med gamman
– Jag säger eder Falkward I skolen utaf Landet bortrymma

20. Och svarade en af hennes män
Och honom rann tårar på kind
Det är Falkward Lagermansson
Den bästa Små Drängen din
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Brud i vånda

SMB 108C

Sjungen av Greta Naterberg, Slaka


      
                                 

Herr Öst - en han rid - er sig söd - er und - er

1. Herr Östen han rider sig söder under ö
- så väl signe
Han fäste Sisse lilla han tänkte hon var mö
- stor sorg bar han väl för henne
2. Han fäste Sisse lilla med Gullringar fem
Så tog han henne, förde henne hem
3. Å när som de kommo i rosende lund
Der lyste sisse lilla hvila en stund
4. Herr Östen han breder ut kappan blå
Der lyste Sisse lilla hvila uppå
5. Sisse lilla lade sig på kappan blå
så födde hon de sönerna två
6. Herr Östen klappa Sisse på blekan kind
Å hvem är nu far åt små barnen din?
7. Min far han var en så underlig man
han byggde min bur så nära intill strann

ö

Så väl sig - ne Han fäst - er Siss - e

lill - a och tänk - te hon var mö

Stor sorg bar han väl för


 

hen - ne

8. Han byggde min bur så nära utmed strann
Det Herrar och Grefvar reste fram

16. Herr Östen han red sig till sin Moders gård
Å ute för honom hans Moder hon står

9. Elvfa voro de som min bur bröt
men inte mer än en som min ära njöt

17. Å hörer du Herr Östen kär Sonen min
hvarför förer du så bleker brud med dig hem?

10. Herr Östen klappar Sissa på bleknande kind
Hvar vill du nu göra avf småbarnen din

18. Hon må väl vara bleker, hon må väl vara blå
jag hafver henne tagit genom järn och stål

11. Den ena vele vi lägga under bredan en bro
Därföre bäre vi så stor oro

19. Herr Östen han dricker bå' mjöd och vin
Och sjelf lagar han mat åt kärestan sin

12. Den andra vele vi lägga under bredan en sten
Derföre bäre vi så sorgligen mehn

20. Herr Östen Bädder Sisse mellan bolstrarna blå
Och sjelf lägger han sig på kistorna de små

13. Å söta Sisse lilla du tala inte så
Min syster hon bor inte långt härifrå

21. Och hörer du Herr Östen kär Sonen min
hvarför sofver du inte hos unga bruden din?

14. Min syster hon bor inte långt ifrån by
Hon fostrer upp de barne om de vore tre

22. Jag lofde hennes fader söder under ö
Att hon skulle få sofva sex veckor mö

15. Herr Östen han lyfter opp Sissa på gångaren grå
Å orker di rida, sielf vill jag med dig gå

23. Så bruker di den seden uppå främmande land
Att Jungfruer ska sofva sex veckor utan man
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Medeltida ballader

Apelbrand och lilla Lena

SMB 127 A, B

 
 

Herr

 
ut

   



Ap - el - brand han

rid - er

 
-

 

e

för

   

hon - om

Len - a

på

lill

2. Å Lena lille, Lena lille troloven I meij
mitt Silfver och mitt Gull vill jag gifva deij
3. Ditt silfwer och ditt gull det aktar jag ej på
Än som jag nu aktar på min faders lilla hund
4. Lena lille, Lena lille troloven I meij
Min ära och min tro den vill jag gifva deij
5. Din ära och din tro den aktar jag så litet
Som jag nu aktar på min faders gamla skor
6. Her Apelbrand han slår sina handskar uti bord
Dina hårda ord di ska stå deij emot

8. Lena lille gångar sig åt stallet der står
Hon skådar di fålarne runters i kring
9. Hon skådar den bruna, hon skådar den grå
Å blacken den kastar hon gullsadeln uppå

Len - a



1. Herr Apelbrand han rider sig till Lena lilas gård
- Vore jag själver ung som en lilja
Å ute för honom Lena lille står
- Så vinna vi, så vinna vi den jungfrun Helena

7. Lena Lilla var hemma i årena sju
Månde Herr Apelbrand är onder ännu

   
 
-

e

10

hon

lill - as


står


gård






Så

 



Vor - e

jag

 

själ - ver

   

vin - na



vi

så

ung

Sjöngs av Greta Naterberg, Slaka (text).
Anpassad melodi efter Karin Persdotter, Österbymo.

 

en

lil

   



vin - na

som



vi

den

-


 



 



 

ja!

Å

Jung - frun He - len


-

a

10. Å Lena lille rider seij åt rosende lundar
Å der möter hon Apelbrand och hans hvita hund

19. Å Hörer du Lena lille hvad jag säger deij
I Dag skall du inte nämna mitt namn

11. Herr Apelbrand slog Lena lille på Rödblommig kind
Så blodet det stänkte hans fingrar ikring

20. Det sparka på dörren med spårspänder fot
Är Apelbrand inne? Han kommer straxt ut

12. Herr Apelbrand han rider tolf mils skog
Han talte aldrig det endeste ord

21. Herr Apelbrand han sig genom dörren sprang
Han slog igen dören så låset han sang

13. Apelbrand han rider till sin styfmoders gård
Ute för honom hans styfmor står

22. Å somlig han sparka och somlig han slog
Tolf tusen män för fötterne dog

14. Skam få deij Apelbrand kär sonen min
Så du har gått åt aldra kärestan din

23. Å Apelbrand han red sig till Svärfaders gård
Ute för honom konungen står

15. Å kära min Styfmor bädda upp min säng
Så Lena lille och jag kan få hvila deruppå

24. Å käre mine Hofmän i kläden er i stål
Ni veten att Herr Apelbrand han slår er vart I står

16. När det war dager och dager war ljus
Så var det tolf tusen Hofmän i Herr Apelbrands hus

25. Herr Apelbrand han leder sin gångare omkring
Tolf Tusen hofmän dem lade han i ring

17. Herr Apelbrand han titte genom fönstret ut
Han kunde ej se himlen för kulor och för krut

26. Å Käre herr Apelbrand ni stille ert swärd
Min dotter ska ni äge och den är ni värd

18. Herr Apelbrand han titte genom vindluckan ut
Han kunde ej se solen för fanor och för spjut

17. Herr Apelbrand torka sitt blodiga Swärd
- Vore jag så ung som en lilja
Wore ni ej konung detta vore ni wärd
- Så vinna vi så vinna vi den Jungfrun Helena
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Källan i Slaka

Tova lilla

SMB 129C

Sjungen av Greta Naterberg, Slaka

  



                                 





       
   
Och kon - ung - en tal - te till To - ve lill - e så Vor - e ja - g så vack - er som Tov - e lill - a

ä! Gud gif - ve minDrott - ning var död - er i

1. Konungen talte till Tofve lille så:
- Vore jag så vack-er som Tfve lille ä
Gud gifve min Dronning vore döder i år!
- för Tofve var Konungens frille -

år För To - ve var kon - ung - ens fril - le

8. Å konungens drabanter utför Konungen att stå
Dronningen tillreder ett brinnande bå
9. Dronningen tillreder ett brinnande bål
Å där ska Tove lille brinna uppå

2. Gud gifve min Dronning vore väl död
Så skulle du bära gullkrona röd

10. Å Konungen tog Tove lille uti sin hand
Så gångar han sig åt Sjögestrand

3. Gud gifve min Dronning låge uti mull
Så skulle du bära krona åch gull

11. Å konungen går sig åt Sjögestrand
Han skåder de skepp och de båter i land

4. Ack söte min Herr konung snacke inte så
Jag rädes er Dronning det veta få

12. Å Tove lille satte sig i främste stamm
Konungen sköt skeppet ifrån lann

5. Å Dronningen står och lyss deruppå:
Nu ska jag tillreda ett brinnande bål!

13. Å när som di kommo på villande haf
Då ståndar hans Dronning på hvitan sand

6. Nu ska jag tillreda ett brinnande bål
å där ska Tove lille brinna uppå

14. Å konungen talte till Dronninga så:
Nu får du ta riket och regeringen med

7. De byggde det bålet af Eke och Asp
Det är väl di träna som brinna fast

15. Å Konungen lyfter uppå sin hatt
Han bjuder sin dronning mång tusen god natt
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Medeltida ballader

Fästmannen dör

SMB 136C


 

  





Lit - en Chirst - in hon går

för

sin


 





var - a











någ - on skam




jag



mod - er



2. Mera är det skam än det är heder
Att rida af land med en sjuk fästeman
3. Liten Chirstin hon gick för sin fader att stå
Tycker min fader det vara någon skam
Jag rider af land
till min sjuke fästman

5. Liten Chirstin tog på sig en silkessärt
Det var hennes egna händers verk
6. Liten Chirstin hon red sig
till Hertigens gård
Två små drängar ute för henne står
7. Den ene Smådrängen gick i Stenstugan in
Här håller en Jungfru uppå vår gård
Och vackrare Jungfru jag aldrig såg



rid - er

1.Liten Chirstin hon går för sin moder att stå
- Viljen I mig lofva Tycker min moder det vara någon skam
Jag rider utaf land
till min sjuke fästman
- Så sent om en afton -

4. Mera är det skam än det är heder
Att rida af land med en sjuk fästeman









att

stå





ut - af

land




Sjungen av Ulrika Westerling i tradition efter Hadorphii döttrar, Slaka







Vil - jen

I





till



mig

lof







min sjuk - e

8. Håller här en jungfru så fager och så fin
Du bed henne snarliga gå till mig in
Det är liten Chirstin aldrakärestan min
9. Liten Chirstin hon sig genom dörena steg
Och Hertigen henne med blida ögon neg
Du var nu välkommen liten
Chirstin till mig


 


-

va





Tyck - er



fäst - man


Så



sent



om





min mod - er

det




en




af

-



ton

15. Hertigen han gaf henne en harpa af guld
Han bad henne spela när hon blef sorgefull
16. Hertigen gaf henne en Guldkrona röd
Den skal du bära allt efter min död
17. När hon fick den Guldkronan röd
Men då blef hans kära moder vred

10. Hertigen klappa på bolstrarna blå
Kom hit liten Chirstin och hvila deruppå

18. Min son min son Du gör inten så
Du tänk uppå dina syskon små

11. Intet är jag trötter och intet är jag mod
En lite hvila hon vore väl god

19. Mina syskon de hafva både Åker och Äng
Liten Chirstin hon mister sin trognaste vän

12. Hertigen talte till Smådrängen sin
I hämten mig in en kanna med Vin
Och så mitt lilla förgyllande skrin

20. Mina syskon de ha både Åker och Gård
Liten Chirstin hon mister
sin trogna gemål

13. Hertigen gaf henne de röda Guld-band
Det finns intet maken i hela vårt land

21. Hertigen blef död i en Silkes Säng
- Viljen I mig lofva Och Liten Chirstin blev död
i en blomstergrön äng
- Så sent om en afton

14. Hertigen gaf henne de Guldringar fem
Och Drottningen bär intet
maken till dem
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Källan i Slaka

Fästmannen dör

SMB 136G


   

Och


   
tid - er

    
        

Jung - frun hon går för sin mor - er och står Kun - de

lid - a

Sjungen av Greta Naterberg, Slaka


                 
Och är det stor skam

en Jung - fru till sin fäst - e - man går

                             


Vers 2: Det

är väl mer - a hed - er än det är dockskam Kun - de lid - a

Hälst när han

lig - ger på död - sens band

    

Sent om en

      


Sent om en

af - tons tid - er

8. Jag fägner henne hvarken illa eller väl
Min käre Herr Lagman ni fägna henne sjelf

1. Och Jungfrun hon går för sin moder å står
- Kunde lida Och är det stor skam en Jungfru till sin fästeman går
- Sent om en aftons tider

9. Å Jungfrun hon in genom dörren steg
Å Lagman på henne med milda ögon ser

2. Det är väl mera heder än det är dock skam
Hälst när han ligger på dödsens bädd

10. Å Lagman klapper på bolstrer blå
Å Lyster sköna Jungfru att hvila heruppå

3. Å Jungfrun hon gångar åt stallet och står
Å kasta Gullsadel på gångaren grå

11. Å intet är jag hvarken sömnig eller trött
Men en lite hvila gjorde alltid godt

4. Å jungfrun hon rider på Lagmannens gård
Å ute för henne små Svenner stå

12. Å Lagman han talte till små Svenner så
hämta mig hit mina Skrin, både stora och små

5. Å Småsvennen går till Herr Lagman och står
Der håller en Jungfru ut på vår gård
ja fagrere Jungfru jag aldrig såg

13. Och Lagman tar up en gullkrona Röd
Den gifver han sin kära fästemö

6. Salen är af Silfver och besslet är af gull
Men sjefve Jungfrun hon är så sorgefull

14. Å käre ni Herr Lagerman gör intet så
tänk ni hafva syskon och alla äro de små

7. Å käre min moder ni fägna henne väl
Jag hör på det tal det min käraste är

15. De hafva efter mig både åcker och äng
- Kunde lida men min kära fästemö går alltid sorgefull i Säng
- Sent om en aftons tider
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af - tons

Medeltida ballader

Lisa och Nedervall
Sjöngs av Anna Catharina Follin, Landeryd och Greta Naterberg, Slaka

SMB 138 Ba, C


   
Lil - la

 




Lis



skar - lak - an

-

   
a



röd



och hen - nes





Hå

mod - er



hå

1. Lilla Lisa och hennes moder de bakade bröd;
hvad är det för hvit mjölk på skarlakan röd?
- Hå, hå1 Nå nå!
Hvad är det för hvit mjölk på skarlakan röd
2. Det är väl ingen mjölk fast eder tyckes så
Det är väl det mjödet jag spillde i går
3. Ja mjödet och mjölken är ganska lik
Ack! Mjödet är brunt och mjölken är hvit!
4. Och sanningen jag får icke dölja för er
Herr Newall han hafver nu lockat mig
5. Och hafver nu Nedwall lockat dig
så aldrig skall jag vara Moder för dig
6. Herr Nedwall den vill jag låta hänga i sträck
Och dej så vill jag låta steka på spett
7. Men Lilla Lisa hon gick sej dit Nedewall lå
Hon klappa på dörren med fingrarna små
statt upp Herr Nedewall dra låsen ifrå







de



nå



bak - a



nå!



Hvad


-

de



är





 

bröd



det



för

hvad







är

det

för



hvit









hvit

mjölk

på

skar - lak - an









mjölk





på



röd

8. Men Lilla Lisa had fingrar båd' mjuka och små
och sjelf drager hon den låsen ifrå

15. Ack om jag vore hemma hos min Moder igen
Visst guve ho mig dricka , å bädda min säng

9. Ack hör du Nederwall allt hvad jag säger dej
Min moder hon är så vreder på mej

16. Herr Nederwall han tjänte sin flicka i tro
Han hämta henne vatten i bägge sina sko

10. Å dej vill hon låta hänga i sträck
Å mej vill hon låta stekas på spett

17. Herr Nedwall han geck sig till rinnande ström
Der satt en lite fogel i lundan och sang
Han sjunger alltså, att Lisa var död.

11. Och tjuver och skälmer di ska hängas i sträck
Å horer å Kanaljer di ska stekas på spett
12. Å Herr Nedwall han sadlade sin gångare grå
Nu ska vi resa så långt härifrå
13. Och när de kommo till rosande grön lund
Der lyster lilla Lisa få hvila en stund
14. Herr Nederwall han bredde ut sin kappa blå
Der födde lilla Lisa de sönerna två
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18. När Nedwall han kom till rosand grön lund
då var det allt sant som foglen sang
19. Herr Nedwall han gräfde den gropen så bre
Der lade han dem likena tre
20. Herr Nedwall han satte sin värja mot en rot
Så udden den stötte hans hjerta emot
- Hå hå! Nå nå!
Så udden den stötte hans hjerta emot

Källan i Slaka

Herr Peder och fru Malfred

SMB 140A


     

  

Det bod - de en

fru

      
på Tross - e - rik - a

ö




 

 

Hon had - e

en

1. Det bodde en fru på Trosserika ö
Hon hade en dotter som hette Malfred
- Den Sorgen gror aldrig



 

dot - ter som

Sjungen av Greta Naterberg, Slaka



  

het - te Mal - fred




 

  

Den Sor - gen gror ald - rig

12. Han seglar i dagar Han seglar i två
Men intet kom han på det landet ändå
13. Han seglar i dagar Han seglar i sju
Men kunde inte komma på det landet ändå

2. Det var henne spådt medan hon var barn
Hon skulle få en konunga son

14. Å konungen han talte till sin Styreman
I vänden om Skeppet I styren hem igen

3. Hon feck friare från främmande land
Hon feck Konungens Son i Ängeland

15. Å när som de kommo midt uppå sund
så fick de höra klåckor som klinga i Lund

4. De woro tillhopa i elfwa år
Å Elfwa barn de hade de små

16. Å när de kommo söder om by
Så feck de se liket Å båren var ny

5. Då led det mot det tolfte år
Å Drottning Malfred med tolfte barnet går

17. Å hvad är nu detta för främmande lik
Medan der med följer så mången fru rik

6. Konungen feck bref ifrån främmande land
(......)

18. Så svarar en fru i kjortelen blå
Å det är Drottning Malfred er kära som är död

7. Å käre ni min konung ni res inte bort
För alla mina dagar de göres mig så kort

19. Å är det Drottning Malfred er kära som är död
Så skall jag ock sörja mig sjelfvan till död

8. Det var meij spådt medan jag var ung;
Alla mina dagar de skulle bli mig tung

20. Han satte sin värja mot en rot
Å udden han lopp hans hjärta emot

9. Det var meij spådt medan jag var mö;
det tolfte barnet skulle blifva min dö

21. Han satte sin värja emot en sten
Å udden lopp hans hjerta till men

10. Å om du nu så vill lyda spåkärngar mång
Så skall jag fara från dej den tolfte gång

22. Det var stor sorg i konungens gård
Det var tolf fader och moderlösa små
- den sorgen gror aldrig

11. Å konungen han sköt sitt skepp från land
Å tårarne titt på hennes kinder rann

— 90 —




Medeltida ballader

Herr Dalabo Jonsson
SMB 148B



    
Dal - a - bon - de

      

låt - er

byg - ga sig ett skepp


     

och kon - ung - en

i

Sjungen av Anna Catharina Follin, Landeryd

      

Dan - e - mark

det

för -

tröt


      
I

kän - nen väl Dal - a Bo Jons - son

9. Och Dalabon han går sig på konungens gård
Och höger var hans hatt och krusad var hans hår

1. Dalabonde låter bygga sig ett skepp
och konungen i Danemark det förtröt
- I kännen väl Dala Bo Jonsson

10. Och hör du Dalabo hvad jag säga må:
Hvar är mina hofmän jag skicka' dej i går?

2. Och konungen ropar öfver hela sin gård
Hören I mina hofmän I kläden Er i jern och i stål

11. Hvar är dina Svin du skickte mej i går
De ligga i ring ikring min gård

3. Hören I mina Hofmän I kläden er icke falskt
för Dala bon blir Er vågehals

12. Och Dalabon torkar sitt blodiga svärd
Och vore du inte min konung, detta vore du värd

4. Och Dala bon såg sig genom fönstret ut
Han såg icke himlen för kulor och spjut

13. Och kära du Dala bo du stilla ditt svärd
Min dotter vill jag ge dig å henne är du värd

5. Och Dalabons fästemö hon var inte falsk
hon spände gullharnesk på Dalabons hals

14. Jag hafver en fästemö så söder unden ö
Men aldrig blir din dotter så fager en mö

6. Och Dalabons fästemö hon var inte sen
hon spände gullharnesk på dalabons ben

15. Jag hafver en fästemö så söder under lind
men aldrig blir din dotter så fager och fin
- I kännen väl Dala Bo Jonsson

7. Och somlige han med händerna slog
och somlige för hans fötter dog
8. Och det var femti konungens hofmän
Som låg i ring ikring hans gård
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Källan i Slaka

Sven i Rosengård

SMB 153 B, D

 
 
       

Hvar har du va't så läng - e?

            
Sven i Ros - en - gård

Jo

jag har va't i

stal - let

Sjöngs av Beata Memsen och Annika Persdotter, Ydre

     

         


Kär - a mod - er

vår

I

vänt - en mig

sent

el - ler

1. Hvar har du va't så länge
- Sven i Rosengård Jag har va't i stallet
- kära moder vår
I vänten mig sent eller aldrig -

9. Och när sjunker fjädern
När järnet det flyter

2. Hvad har du gjort i stallet?
Jag har vattnat fålar alla

11. När blir korpen hviter
När svanen blir svarter

3. Hvi är ditt svärd så blodigt?
Ja slog ihjel min broder

12. När får jag dig hemvänta?
När alla enbär mogna

4. Hvad vill du nu då göra?
Jag rymmer utaf landet

13. När mogna alla enbär?
När alla flickor bli gifta

5. Hvar vill du göra af Hustru och barn?
De få gå verlden af och an

14. När får jag dig hemvänta?
När tallen han löfgas

6. När får jag dig hemvänta?
När kyrkan blir enka

15. När löfgas tallen
När björken hon barras

7. När blir kyrkan enka
när där är inga bänkar

16. Hvar vill du göra af åker och äng?
- Sven i Rosengård
Den får bli utan hägn och stägn
- Kära moder vår
I vänten mig sent eller aldrig -

10. När får jag dig hemvänta?
När korpen blir hviter

8. När får jag dig hemvänta?
När alla fjädrar sjunka

— 92 —

ald - rig

Medeltida ballader

Den lillas testamente
SMB 154 Ba, Ca


 
                 
Hvar har du vatt så

läng - e du

lil - la Ros- en - kind?

Sjöngs av Lisa Rydgren, Landeryd och Greta Naterberg (mel), Slaka





            
Hos

min

Amm - ma, kär Styf - mod - er min

1. Hvar har du vatt så länge du lilla Rosenkind?
Hos min Amma, kär Styfmoder min
- Aj - aj - ondt hafver jag - jag! 2. Hvad feck du där till äta du lilla Rosenkind?
Ett par små randige fiskar, kär Styfmoder min
3. Hvar gjorde du af benen du lilla Rosenkind?
Dem gaf jag åt liten hundan, kär Styfmoder min
4. Hvad önskar du din Fader du lilla Rosenkind
Himmelen den glade, kär Styfmoder min
5. Hvad önskar du din Moder du lilla Rosenkind
Himmelen den gode, kär Styfmoder min
6. Hvad önskar du din Broder du lilla Rosenkind
Det skepp som far i floden kär Styfmoder min
7. Hvad önskar du din Syster du lilla Rosenkind
Mitt lilla skrin och kista, kär Styfmoder min
8. Hvad önskar du din Styfmoder du lilla Rosenkind
Helvetet det röda, kär Styfmoder min
9. Hvad önskar du din Amma du lilla Rosenkind
Helvetet desamma, kär Styfmoder min
10. Jag har inte tid att längre tala hvid er
Ty himmelens klockor de ringa efter mig
- Aj - aj - ondt hafver jag - jag! -
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Aj,

aj

ondt haf - ver

jag,



jag!

Källan i Slaka

Kung Valdemar och hans syster
Sjungen av Greta Naterberg, Slaka

SMB 160 Ca, Ba


                                    
Och Kung - en och Drott - ning - en

sut - to till bord Du

1. Konunen och Drottningen sutto till bord
- Du lilla gröna lind De snacka så många skämtareord
- Den lilla grön linden hon sörjer 2. Och Drottningen talade konungen till
Lille Cherstin hon sofver på Herr Peders arm
3. Och Konungen talde till Håkan sin Dräng
I hämte mig hit lille Cherstin i Quell
4. Och Håkan han red till borgare Led
Der står Herr Peder och hvilar derved
5. God dag, god dag Herr Peder så fin
Och hur står det till med lille Cherstin?
6. Jag har inte sett Cherstin sen i går
Två barnquinnor ginge henne till och ifrån
7. Och Håkan han red sig till lille Cherstins gård
Och ingen ute för honom står

lil - la grön lind





De snack - a så mång - a skäm - tar - e - ord Den lil - la grön lind - en hon sörj - er

8. Han knäpper på Dören med fingrarne små
Statt opp lille Cherstin, drag låset ifrå

16. Och allt sitt folk det lönte hon väl
Men Amman den gaf hon båd skänker och skäl

9. Och ingen hafver jag med stämma satt
Och ingen släpper jag in om en natt

17. Och käre Herr Håkan du röja inte mej
Om jag får lifva jag löne ska dig
Och inte så ska jag röja dig

10. Och Håkan hade fingrar både mjuka och små
Han kan väl sjelf dra låset ifrå
11. God dag, god dag lille Cherstin
Och Sändninge buden från kär fadern där
12. I afton skall du för honom stå
Och huru ska jag före honom stå?
13. Jag har så ondt i mitt hufvud fått
Jag orkar ej sjelf öfver Tiljan gå
14. Jag har konungens häst, jag har Sophias sal
Han ber du skall vara honom så svår
15. Och lille Cherstin sade till sin tärna så:
Hämta mig mina skrin båd stora och små
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18. Men sjefva Hin han röjer väl dig
Och tvätt dig först i Clara win
Och efter så tork dig i hwitan lin
19. Och lilla Cherstin tar upp de gull pengar fem
Dem gifver hon Håkan så trogen en dräng
20. Du fostra opp min dotter, var henne för mig
I himlen skall jag bygga min stol
21. Du fostra opp min dotter, var henne så huld
Dig vill jag gifva båd Silfwer och Guld
22. Och när som hon kommer till sin faders gål
Och ute för henne Små svennen står

Medeltida ballader

23. Liten Cherstin hon går för sin fader in
Hennes fader på henne med ögona såg

33. Och konungen sade till Håkan sin dräng
Hemte mig in mina stålpisker fem

24. Och wälkommen hit Lille Cherstin i Quell
I Quell ska du trötte ut mine Hofmän

34. Och Håkan han svarar som han tycker så:
Mig tyckes det kan wara nog två

25. Då dansade de en, så dansade de två
Lilla Cherstin är lika karsker ändå

35. Och konungen hade inte förr sagt di ord
Förrän lille Cherstin föll ned på golfvet där hon stod

26. Så dansade de två, så dansade de fem
Hon tröttar ut alla konungens hofmän

36. Och Cherstin hon föll i sin faders knä
Och söta min fade I gifven mig till

27. Konungen räcker ut hand hvitan från sig:
Kom hit nu lilla Cherstin, trå dansen med mig

37. Och felle ska jag gifva dit te
- den lilla gröna lind –
Och Herre Gud fader, han göre det me
- den lilla gröna lind hon sörjer -

28. Så dansen di en, så dansen di två
Hon tröttade ut konungen likaså
29. Gud nå dej Sofia för du skall dö
För du har förrådt en så välduger mö
30. Så dansade de en, så dansade de två
Å lilla Cherstin hvad jag tigger dig om
31. Vill du mig byta Gullbältegrann
Jag nöjer mig med ett Silfverband
32. De bytto Gullbälte, de växlade Gullsko
Vitaste mjölken på Golfvet stod

”Sophia” är konungens syster
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Källan i Slaka

Riddar Malkolm fängslas för häststöld
Sjöngs av Blåsaren Sundquists hustru, Linköping (text).


  


        
    
             
 
    

SMB 163 A, H (mel)

 
  
Go

dag kä - ra Mal - kom båd fag - er och fin

1. Go dag kära Malkom båd fager och fin
Å har du lust att byta skön Apelgrå med mig
- Jag liter på guds nåder och min Jungfru 2. Å inte fattas hästskor och inte fattat söm
Å inte behöver du vattna
förrn du kommer till Lindby ström
3. Sköna Malkom han rider sej åt Lindeby torg
Å alla Lindeby borgare de undra som de gjort förr
4. Skön Malkom han rider sig till konungens gård
Och ute för honom sjelf Konungen står
5. Go dag sköna Malkom båd fager och fin
Å hvar har du bekommit min sköna Apelgrå
6. Å inte har jag stulit å inte har jag fått
Jag hafver med min Morbror i rosendelund bytt
7. Ja om du än hade de lifvena två
Ja dem skall du mista för min sköna Apelgrå
8. Der stod en liten båtsman och hörde deruppå
Dem bådena ska sköna Jungfrun få

Å

har du lust att by - ta skön Ap - el grå med mig

9. Ja om du bär de bådena fram
Dig vill jag gifva ja halfva mitt land

Jag

lit - er på

Guds nåd - er och min Jung - fru

18.Go dag sköna riddare båd fager och fin
Å har du lust att dricka båder mjöd och vin

10. Det var den lite båsman han satte sig i sin båt
19. Ej lyster mig att dricka mjöd och vin
Han stanna inte förrn han kom till Jungfruns gård
men mera lyster mig att se unga fången din
11. När som han kom till Jungfruns gård
ute för honom två små Svenner stå

20. Mitt slott det ligger så långt upp i Nord
att ingen Riddare kan komma ombord

12. Å är väl jungfrun hemma å är hon väl det?
Jamen är hon hemma, jamen är hon så!

21. Mitt slott det ligger så långt opp i land
att ingen skön Jungfru kan komm der fram

13. Det var den liten Båtsman han steg sig inom dör
Å Jungfrun hon bleknar å rodnar på sin kinn

22. Å får jag ej lösa den fången med gull och med säd
Så ska jag bränn upp landet och konungen med

14. Å blifven ej så bleker å blifven ej så röd
I morgon så skall skön Malkom dö

23. Och Konungen såg genom fönstret ut
Han såg inte staden för kulor och krut

15. Hur ska jag det begripa, hur ska jag det förstå?
I går så red han hem med sin sköna Apelgrå

24. Å Konungen ropte öfver hela sin gård
Ni tagen skön Malkom ur tornet det blå

16. Å Jungfrun hon ropte öfver hela sin gård
Ni sadlen mej upp tolftusen och min Apelgrå

25. Å hvem som här rider, å hvem som här far fram
så ska hann inte veta ann' än elden farit här fram
- Jag liter på Guds nåder och min jungfru -

17. Sköna Jungfrun hon rider sig till Konungens gård
Å ute för henne sjelf Konungen står
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Den bortsålda

SMB 173A
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Ack Gud











på

en

ö
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1. Der bodde en Torpare uppå en ö
- uti lundan Han sålde bort sin dotter för ett litet stycke bröd
- Ack Gud tröstade mej som skall komma åt det
judiska landet att förderfvas.
2. Skepparen han sätter sig i båten till att ro
Jungfrun hon vrider sina händer uti blod
- Ack Gud tröstade mej som skall komma åt det
judiska landet att förderfvas.
3. Kära ni min skeppare ni töfva här en stund
Jag tycker att min syster kommer i rosande lund
och vill lösa mig igen
- och aldrig lät mig komma åt det
judiska landet att förderfvas.
4. Kära Du min Syster du var mig för sen go vän
och sälj bort dina ringar och lösa mig igen
- och aldrig lät mig komma åt det
judiska landet att förderfvas.
5. Ringar det hafver jag ej flera än fem
Den ena skall jag hafva själf, de andra likaså
- du må fälle komma åt det
judiska landet att förderfvas.
6. Skepparen han sätter sig i båten att ro
och jungfrun hon vrider sina händer uti blod
- Ack Gud tröstade mej som skall komma åt det
judiska landet att förderfvas.
7. Och kära ni min Skeppare ni töfva här en stund
Jag tycker att min broder kommer i rosande lund
och vill lösa mig igen
- och aldrig lät mig komma åt det
judiska landet att förderfvas.

-



 

som skall



Sjungen av Anna Stina Hallman, Landeryd





Ut - i



lund - an

   
kom - ma

åt

det





Han



såld - e

 

jud - is - ka

8. Kära du min Broder du var mig för en go vän
Sälj bort din hästar och lösa mig igen
- och aldrig lät mig komma åt det
judiska landet att förderfvas.
9. Hästar det hafver jag ej flera än tre
Den ena skall jag hafva sjelf de andra likaså
- du må fälle komma åt det
judiska landet att förderfvas.
10. Skepparen han sätter sig i båten att ro
och jungfrun hon vrider sina händer uti blod
- Ack Gud tröstade mej som skall komma åt det
judiska landet att förderfvas.
11.Och kära ni min Skeppare ni töfva här en stund
Jag tycker att min moder kommer i rosande lund
och vill lösa mig igen
- och aldrig lät mig komma åt det
judiska landet att förderfvas.





bort





sin

dot - ter

   

land - et

att







för



ett




för - derf - vas

15. Och kära ni min Skeppare ni töfva här en stund
Jag tycker att min Fader kommer i rosande lund
och vill lösa mig igen
- och aldrig lät mig komma åt det
judiska landet att förderfvas.
16. Kära ni min fader du var mig för en go vän
Sälj bort era gålar och lösa mig igen
- och aldrig lät mig komma åt det
judiska landet att förderfvas.
17. Gårdar det hafver jag ej flera än två
Den ena skall jag hafva sjelf den andra likaså
- du må fälle komma åt det judiska landet att förderfvas.
18. Skepparen han sätter sig i båten att ro
och jungfrun hon vrider sina händer uti blod
- Ack Gud tröstade mej som skall komma åt det
judiska landet att förderfvas.

12. Kära du min moder du var mig för en go vän
Sälj bort era kronor och lösa mig igen
- och aldrig lät mig komma åt det
judiska landet att förderfvas.

19. Och kära ni min Skeppare ni töfva här en stund
Jag tycker att min fästman kommer i rosande lund
och vill lösa mig igen
- och aldrig lät mig komma åt det
judiska landet att förderfvas.

13. Kronor det hafver jag ej flera än två
Den ena skall jag hafva sjelf den andra likaså
- du må fälle komma åt det
judiska landet att förderfvas.

20. Kära du min fästeman du var mig för en go vän
Sälj bort era gålar och lösa mig igen
- och aldrig lät mig komma åt det
judiska landet att förderfvas.

14. Skepparen han sätter sig i båten att ro
och jungfrun hon vrider sina händer uti blod
- Ack Gud tröstade mej som skall komma åt det
judiska landet att förderfvas

21. Gålar det hafver jag ej flera än två
Den ena skall jag hafva sjelf den andra ska du få
- och aldrig ska du komma åt det
judiska landet att förderfvas.
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Källan i Slaka

Liten Gångarpilt (Båtsman)

SMB 181G
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jung - frun satt
hen - ne kom


 




 


 

 1.
  

i
bur - en stack sil - kes - styck - en röd
en gångar - pilt be - gär - de ett styck - e

2.
    


Till

bröd

Sjungen av Greta Naterberg, Slaka

   
så


 

lust - e - lin


 

de


 

täf - la - de

11. Å käre du Gångarpilt du skilg dig väl från mig
En häst och gullsadel det vill jag gifva dig

1. Och Jungfrun satt i buren, stack silkesstycken röd
till henne komen gångarpilt, begärde ett stycke bröd
- så lustelin de täflade -

12. En häst och gullsadel det får jag hur jag kan
Jag tager lilla Jungfrun jag med gulltärning vann

2. Å hör du gångarpilt hvad jag säger dig
Vill du nu kasta Gulltärning med mig

13. Å käre du Gångarpilt du skilg dig väl från mig
Ett slott uti staden det vill jag gifva dig

3. Å sätt du opp din påse, ja om han vore grå
Jag sätter opp min mödom den aldrig du kan få

14. Ett slott uti staden det får jag hur jag kan
Jag tager lilla Jungfrun jag med gulltärning vann

4. Den första Gulltärning på taffelbordet trall
Unga Jungfrun tappade och Gångarpilten vann

15. Å käre du Gångarpilt du skilg dig väl från mig
Ett gångand' skepp i flode det vill jag gifva dig

5. Den andra Gulltärning på taffelbordet trall
Unga Jungfrun tappade och Gångarpilten vann

16. Ett gångand' skepp i flode det får jag hur jag kan
Jag tager lilla Jungfrun jag med gulltärning vann

6. Den tredje Gulltärning på taffelbordet trall
Unga Jungfrun tappade och Gångarpilten vann

17. Å Jungfrun hon kammar ut sitt huitgula hår
Gud nåd' mig arma Jungfru för man jag får

7. Å käre du Gångarpilt du skilg dig väl från mig
Mit röda gullskrin det gifver jag dig

18. Och Gångarpilten lyfter oppå tröjan den grå
Der under satt kläder med gullsnören på

8. Det röda gullskrin det får jag hur jag kan
Jag tager lilla Jungfrun jag med gulltärning vann

19. Och Gångarpilten drager på röda gullsvärd
Jag är den likste konungason du nånsin är värd

9. Å käre du gångarpilt du skilg dig väl från mig
En silkesstickad skjorta det vill jag gifva dig

20. Å är du den likste konungasån jag nånsin är värd
Så vill jag dig äga så länge jag lefva får
- så lustelin de täflade

10. En sikesstickad skjorta det får jag hur jag kan
Jag tager lilla Jungfrun jag med gulltärning vann
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Liten Vallpiga

                       

    

       
            
    
 

Sjungen av Ulrika Westerling i tradition efter Hadophii Döttrar, Slaka

SMB 182D

Så fag-ert går dans - en ut - e med å

Herr-en min Där dan-sa de höf - vis - ka Rid - da - re två Grön som - mar och äng men al - la de fog - lar de

sjung - a väl

1. Så fagert går dansen ute med å
- Herre min Der dansa de höfviska Riddare två
- Grön somma och Äng
Men alla små foglar de sjunga så väl -

9. Och hafver min fade de skinnena skafvit
Så har dock min moder hvit Hermelin dragit

2. Konungen vakna i högan loft låg
Hvad är det för en smådräng på Gullharpan slår

11. Och var min fader skinskärare i Lund
så var ock er moder en hedninge-hund

3. Det är väl ingen harpo drägt
Det är Stoltz Karin hon sjunger så lätt

12. Konungen räcker hvit hand ifrån sig
Kom kom Stoltz Karin tråd dansen med mig

4. Konungen talte till småsvenner två
I sadlen mig opp min gångare grå

13. Det vore ju Eder till en stor harm
om I skull' trå dansen med skinnarebarn

5. I sadlen mig opp min gångare grå
Jag vill rida dit och se hur dansen han går

14. Grant såg han efter hur håret var lagt
Fast mer såg han efter hur kläderna satt

6. Konungen sig genom dörrena steg
Stoltz Karin hon honom med ögonen neg

15. Konungen tog Stoltz Karin uti sitt knä
Gaf henne Gullringar och fästinga Fä

7. Stoltz Karin hon räcker hvit hand ifrån sig
Kom kom nådig Konung tråd dansen med mig

16. Kongen tog Stoltz Karin uti sin famn
- Herre min Gaf henne Guldkrona och Drottninganamn
- Grön sommar och Äng
Men alla små foglar de sjunga så väl -

10. Och kom ej er Farfar med Örlog och kif
och tog af min Farfar båd krona och lif?

8. Det vore ju mig till en stor harm
Om jag skull' trå dansen med Skinnare barn
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Källan i Slaka

Liten Vallpiga

Sjungen av Lisa Rydgren, Landeryd






 

                                             
Och kon ung - en stånd - ar i

hög - an - lofts bur Hvem är det som blås

1. Och Konungen ståndar i höganlofts bur
Hvem är det som blåer i min förgyllda lur
- Så stolter var den Gundela. Ungersven och vi,
Vi vinna henne aldrig 2. Det är väl ingen som blåser i er förgyllda lur
Det är en Vallekulla klädd i valmaret grå
3. Konungen talte till småsvenner två:
Be den Vallekullan up för mig gå
4. Ack hur skall jag upp för unga konungen gå
jag ä'nte klädd ann' än i valmaret grå
5. Stolts Gundela sig upp för marmortrappan sprang
Å röda gullspännet på marmortrappan klang
6. Stolts Gundela inför Unga konungen steg
och konungen på henne med milda ögon neg
7. Käre du stolts Gundela du lek en lek för mej
Silfver och guldpenningar dem gifver jag dej
8. Silfver och guldpenningar dem passar jag ej på
men inte lyster mej på min Gullharpa slå

i

min för - gyll - da lur? Så stolt varden Gun-de - la Ung - er - sven och vi, vi vinn - a hen - ne ald - rig

10. Ett stenhus uti staden det kan jag välle få
men inte lyster mej på min Gullharpa slå

18. Å är det så att jag Unga Konungen kan få
Si då lyster mej på min Gullharpa slå

11. Käre du stolts Gundela du lek en lek för mej
Den yppersta af mina Herrar den vill jag gifva dej

19. Det första slaget hon på Gullharpan slog
Konungens hjerta det lekte och det log

12. Den yppersta af edra Herrarden kan jag välle få
men inte lyster mej på min Gullharpa slå

20. Det andra slaget hon på Gullharpan lät
Konungens hjärta var nära det grät

13.Käre du stolts Gundela du lek en lek för mej
Prinsen min Broder den gifver jag dej

21. Det tredje slag hon på Gullharpan slog
För henne dansa bå stora och små

14. Prinsen min Broder den passar jag ej på
Och inte lyster mej på min Gullharpa slå

22. Konungen tog kär Gundela allt uti sin famn
På det jag skulle vinna Islands konung till min man
- Så stolter var den Gundela. Ungersven och vi,
vi vinna henne aldrig

15. Käre du stolts Gundela du lek en lek för mej
halfva mitt rike det gifver jag dej
16. Halfva ert rike det passar jag ej på
och inte så slår jag på min Gullharpa ändå
17. Käre du stolts Gundela du lek en lek för mej
Sjelfver unga Konungen den gifver jag dej

9. Käre du stolts Gundela du lek en lek för mej
Ett stenhus uti staden det vill jag gifva dej
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Brun sofver allena
SMB 185 C
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Sjungen av Maja "Månssan" Hansdotter, Slaka




    




för hon - om Jung - fru - en står

-

 


ar ock


tre



Nord

Det


-

män

1. Brun han rider sig till Jungfruns gård
- Brun sofver allena Ute för honom Jungfruen står
- Det blåser och det rigner, nordest uti fjällen
Der hvilar ock tre Nordmän -

9. Jungfrun tog upp sin förgyllande sno
Så bant hon Brun till hand och fot

2. Å hören min Jungfru hvad jag säger er
Å viljen I resa af landet med mej

11. Å kära Ni Jungfru ni släppen mej lös
det var inte ann' en skämt jag skämta med er!

3. Å väl vill jag resa af landet med dej
Men jag har så många som akter på mej

12. Å va då inte ann' än skämt du skämte med mej
Du! Su ska se jag ska'nte skämte med dej.

4. Och Brun han breder ut kappan blå
Och sjelfver lyfter han Jungfrun på

13. Å jungfrun tog upp sin förgyllande knif
Så stack hon den i Bruns unga lif

5. Å Brun han rider till rosande lund
Der lyster han hvila en stund

14. Å ligg nu här för hunn å Ramm
Än skall jag bära mitt Jungfrunamn

6. Å hör ni min Jungfru hvad jag säger er
Här har jag gjort af med femton Jungfrur förr

15. Å ligg nu här på svartan mull
Än ska jag bära mitt Jungfru gull

7. Å hör du Brun hvad jag säger dej
Å får jag lof att lyska dej

16. Å ligg nu här på svartan jord
- Brun sofver allena Än ska jag bära mina jungfru skor
- Det blåser och det rigner, nordest uti fjällen
Der hviler ock tre Nordmän

10. Statt upp du Brun så hastelig
Jag vill ej i sömnen förgöra dig

8. Å Brun han la' sej i Jungfruns sköt
På honom rann en sömn så söt

Lyska = avlusa
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Källan i Slaka

Riddar Olle
Sjöngs av en piga i Linköping (text) och av Ulrika Westerling (mel)
i tradition efter Hadrophii döttrar, Slaka

SMB 189 D, E




        


                                    

Rid - dar Olle han rid - er sig långt söd - er und - er ö

Der fäst - e han fru Vän- e lil - le tänk - te hon var mö Der fäs -te han fru Vän - e lil - le tänk - te hon var mö Ridd - ar Ol - le

10. Fru Vänelille lade sig i sängen ned
Ridder Olle han lade sig henne bredvid

1. Ridder Olle han rider sig långt söder under ö
Der fäste han fru Vänelille, tänkte hon var mö
- Der fäste han fru Vänelille, tänkte hon var mö - Riddar Olle -

11. Å hör du fru Vänelille unga bruden min
När gaf du bort äran din?

2. Han fästed fru Vänelille, förde henne hem
med röda gullkronan på bleknande kind

12. Min fader han var en så underliger man
Han byggde opp en bur på Sjögestrand
Der alla de skeppare kommo iland

3. De spelmänne spelade på gullharpan röd:
Gud nåde dig fru Vänelille du är aldrig mö

13. Tolf voro de som bure bröt
men ej mer än en som min ära njöt

4. Å hörer du fru Vänelille hvad jag dig säga må:
Hvad är de spelmänner spela må?

14. Och hör du fru Vänelille unga bruden min
Hwad gaf han dig för äran din

5. Å eder vill jag tro för en okloker man
Som tron vad de fyllehundar spela kan

15. Han gaf mig en Gullkrona röd
Han bad jag skulle bära bland fruar och mör

6. Fru Vänelille tager af de röda gullband
dem kastade hon uti spelmannens hand

16. Han gaf mig ett par Sölfspända skor
Dem har jag slitit med stor möda och oro

7. Så snart som han det gullbandet fick
en annan ton ut harpan gick

17. Han gaf mig en Sölfbodden knif
Christ gifve den sute i hans unga lif

8. De spelmänner spelade i dagarne tre
å inte vill bruden åt sängen se

18. Höre du fru Vänelille, unga bruden min
jag är välle far till dina små barn
- jag är välle far till dina små barn - Riddar Olle -

9. Den fjerde dagen åt quällen led
Då ville bruden åt sängen se
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Medeltida ballader

Karl Wågeman
SMB 194 C, I (mel)
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1. Å Konungen skulle åt gästebod fara
- inte är det dager än Å hemma skulle den dotteren vara
- Så sade den Jungfrun Gu' trösta mej Gu' nåda mej
2. Så gånger Jungfrun sej åt Kammaren in
Der föder hon sej en sån liten en kind
3. Hon svepte det barnet i hvitan lin
Så lade hon det i silfverskrin
4. Hon satte det skrinet allt under sin arm
Så gångar hon sig till sjögestrand
5. Hon satte det skrinet på snöhvitan sand
Krist gifve du flöte nu aldrig till land
6. De drucko det bröllop i dagona fem
Då ville konungen fara hem
7. Så for han den väge åt sjögestrand låg
du ta det där skrinet och se nu deruppå

Sjöngs av Maja "Månssan" Hansdotter , Slaka (text).Mel uppt av Södling i Lofta, Småland
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8. Han satt det skrinet på sin sadelknapp
Allt medan han red han läste det opp
9. Så gaf han det dop i Kristendom
Å du skall heta Karl Vågeman
10. När Karl Vågeman han vardt sina femton år
Så vill Konungen ha honom till måg
11. De drucko det bröllop i dagona två
Å inte ville bruden åt sängen gå
12. De drucko det bröllop i dagona tre
Då börja bruden åt sängen se
13. Å käre min Jungfru vänd eder till mej
- inte ä det dager än Hur ska jag kunna vända mej till dej
För du är väl kär Sonen min
- Så sade den Jungfrun Gu' trösta mej och Gu' nåda mej
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De bortstulna konungadöttrarna

SMB 195 C, D, B (mel)
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1. Der war ett par konungadöttrar små
- twå roser å twå ideliga blommor
De stulo dem bort allt med de voro små
- Från Engeland så are wi komne
2. Och när de vart stora och kunde förstå
Då fingo de veta hvar de kommo ifrå
3. Den äldsta hon talte till en yngsta så:
Nu viljom vi hem till vår faders gård
4. Och vi ska taga våra saker i akt
och resa tidigt härifrån i natt
5. Så gingo de till en konungagård
behöfwen i nåra pigor i år
6. Å kunnen i brygga å kunnen i bake
Ja, fast bättre det röda gullet make
7. Drottningen feck dem silkesnystan tre
Å kunnen I väfva mig en väf härutaf



rar

små



vor - o



små






Två






Från

Sjöngs av Maja Hansdotter och Greta Naterberg, Slaka m.fl.
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8. Den äldsta hon warpade med en hast
Den yngsta hon kasta i sked och i skaft

15. Så´n väf har inte var´t i vårt hus
Sen den da´n våra döttrar kom bort

9. Det första slaget hon i väfven slog
Så satte hon upp båd måne å Sol

16. Å konungen sade till Drottningen så:
Visst vill vi giva dem tjänster i år

10. Det andra slaget hon i väfven slog
Så satte hon opp båd himmel å jord

17. Den äldsta, sa Drottningen, ska mina nyckle bära
Den äldsta ska min egen Son äga

11. Det tredje slaget hon i väfven slog
Så sätter hon op både fader å mor

18. Å väl kan jag min moders nycklar bäre
Men aldrig får en Syster sin egen Bror äge

12. Det fjärde slaget hon i väfven slog
Så satte hon op både Syster å Bror

19. Det blev glädje och det blev gråt
Då barn och föräldrar de kändes åt

13. De väfde de väfven av stiernor full
Och de skjönaste Rosor på svartan mull

20. Det vart en stor glädje i Konungens gård
Då Systrer och Bröder de kändes åt

14.Den äldsta hon fällde väfven ned
Den yngsta hon la den på drottningens knä

21. Det var stor lust i Konungens hus
- Twå roser å twå idelige blommor
De spelade och dans´de till det var dager ljus.
- Från Engeland så äre wi komne
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Lekar på Slaka Backe

”Friaredans” J. W. Wallander.

”Så räck mig hit handen min hjärteligt kär
och lägg mig på armen som ensammen är”

Det var de unga vuxna som lekte och det var i byarna på
landsbygden det lektes. Att hålla med lokal för Lekstugor
var, under 1800-talet första hälft, en självklarhet för den
som hade möjlighet. Lekstugorna, där ungdomar kunde
umgås på ungdomars vis, var ett sätt att borga för byns
fortlevnad. Under andra hälften av 1800-talet gick samhället in i en ny era med många förändringar; landet började
industrialiseras, arbetsvandringar blev vanliga – och folk
började cykla! Att skaffa vänner och käresta fick nu ske på
nya sätt än vid lekstugorna och på andra platser än hemma
i byn.
Men när bröderna Wallman började sitt uppteckningsarbete runt 1810, då var lekarna ännu i full gång i Landeryd
och i Slaka och de leddes med bravur av Greta Naterberg
på Slaka Backe. Det var hos henne ungdomar från hela
bygden samlades på söndagarna och lekte och dansade
”till långt på quällarne.”1
Att ”lek” är ett mycket gammalt ord kan vi ana i ordsammansättningar som kärlek, väderlek, lekstuga, kortlek och
1

Leonard Rääf och Greta Naterbergs levnadsomständigheter 1810-tal. Vs 1–3 KB.
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i uttryck som ”gymnastik, lek och idrott”, ”varder lekare
slagen ...”, ”ålen leker i Sargassohavet” och ”vinden leker i
mina lockar”. Spel (både musik och tävling), dans, idrott,
kamp, nöje, flört, fortplantning och rörelse, det är vad lek
har handlat om genom tiderna, inte minst i sånglekarna!
Greta Naterberg har givit beskrivningar som visar hur
man brukade sätta ihop flera lekar till en svit. Det handlade om att visa upp sig, välja och vraka, väljas och vrakas,
hånas och tröstas, allt i en dansant musikalisk form som
växlade mellan gemensam ringdans och parvis eller solistiskt agerande inuti ringen.
Lekens text berättar, till skillnad från balladens, mycket
om dig och mig, mycket om kärlek, skönhet, vad jag tycker
och känner. Det som berättas i sångleken illustreras med
rörelser och dansformer till skillnad från balladens ständigt upprepade steg. Ballader och sånglekar är olika, men
har sången, dansen och berättandet gemensamt. I bland
är gränsen flytande mellan sånglek och ballad, och det
finns vissa ballader som har använts som sånglekar2. En
av dem är Skära strå som finns med i den samling vi kal�lar för Wallmans förlorade. Hur man lekte och dansade på
Slaka Backe får vi aldrig veta, vi vet bara att där fanns en
rik repertoar av både lekar och ballader. Kanske har sånglekar och ballader, som Sverker Ek menar3, följts åt genom
århundraden som varandras komplement; balladen som
kräver sin uppdrivna försångare, med en viss berättarmässig och musikalisk konstfullhet, och den mer primitiva
sångleken, enkel och full av upptåg.
2
3

Karin Eriksson, Leken till balladen. Intermediala perspektiv på medeltida ballader, Ellerstöm (red) 2011.
Geijer - Afzelius, Sv. Folkvisor del 3, 1817.

Wallmans lekuppteckningar
Johan Haqvin Wallman och hans bror Daniel gjorde en avgörande kulturinsats när det gällde att samla in lekar! Inspirerad, och säkert också provocerad, av Geijer-Afzelius
arbete med Svenska Folkvisor, byggde Johan Wallman upp
en egen sångleksbank med syftet att publicera. Detta nämner Afzelius i en not till sitt förord i tredje delen av Svenska
Folkvisor 1817: ”då snart (bröderna Wallmans) betydliga
samlingar af svenska folklekarne äro färdiga att läggas under pressen”4.
I samma förord tackar Afzelius bröderna Wallman i efterhand för deras rika bidrag till Svenska Folkvisor I och II.
Johan Wallman gjorde en lekkatalog ”Catalogus Ludorum” där lekarna kategoriserades utifrån form och funktion, t.ex. ringlekar, långdanser, pantlekar, barnvisor, gymnastiska lekar, polskor med sång osv. Katalogen bestod
dels av Wallmans egna och hans brors uppteckningar, dels
av bidrag från samlare i andra delar av landet, till vilka han
hade skickat frågelistor5.
Gunnar Backman, rektor för Frösö Trivialskola var en
av informatörerna. Han delade Wallmans botanikintresse
och fick en och annan intressant ört som gengåva för de
visor han skickade. Backmans stora meddelare var prostinnan Nensén som han omnämner som ”Magister Ludorum”. Komminister Johan Anders Linder i Norsjö, Västerbotten var Wallmans nordligaste meddelare av visor
vid denna tid. Han skickade fynd från ”Lappmarken och
dess innevånare”. Tack vare Wallmans korrespondens med
4
5

Carl Herman Tillhagen, Folkloristisk fältforskning. Fataburen 1949.
Sverker Ek, Våra medeltida folkvisefester. Sverige i fest och glädje, Rehnberg (red)
1948.
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honom finns 47 lekar från Västerbotten dokumenterade.
Från prosten Abraham Ahlqvist på Öland fick Wallman,
förutom 163 lekar, uppgifter om vilka instrument som stod
till buds: ”vanliga violiner och understundom hobojor6 äro
de av allmogen brukliga instrumenter. Nyckelharpa vet ingen mska (människa) här på orten hvad det vill säga.” Andra
bidrag till Lekkatalogen kom från personer i t.ex. Småland, Blekinge, Skåne och Västergötland.
Wallmans stora leksamling gavs aldrig ut. Också Leonard Rääf hade planer på att ge ut en egen leksamling, men
inte heller det blev verklighet. Wallmans lekuppteckningar
kom dock att utgöra huvuddelen av Variantsamlingen till
Arwidsson Svenska Fornsånger, vilken alltså var underlaget
till Svenska Fornsånger som gavs ut 1834–42. Av de nästan 1.000 lekarna bidrog Wallman med 700 stycken (egna,
hans bror Daniels och dem han fått in via frågelistor), Rääf,
Rutersvärd och några okända med 167 samt Arwidsson
själv med ett hundratal.7 I Variantsamlingen ingår också
större delen av lekarna från Wallmans förlorade, det manuskript som Rääf övertalade Wallman att sammanställa
några år tidigare när Wallman egentligen hade givit upp
vissamlandet och nu intresserade sig för mer materiella
fornfynd som runstenar och forngravar.
Av lekarna i Variantsamlingen är 300 upptecknade i
Slaka och Landeryd, 47 i Västerbotten, 168 i Jämtland, 58 i
Dalarna, 27 i Västmanland, 51 i Uppland, 7 i Värmland, 24 i
Västergötland, 24 i Småland, 163 på Öland och 7 i Blekinge.
Svenska fornsångers utgivare, Adolf Iwar Arwidsson
(1791–1858) var författare, publicist, historiker och docent
6
7

Oboer och dess föregångare.
Carl Herman Tillhagen, manuskriptet Wallman som lekforskare, ej publ, Nordiska
Muséets arkiv 1948.

vid Åbo Universitet i Finland. 1825 blev han svensk medborgare och började arbeta som amanuens vid Kungliga
Biblioteket. 1843, året efter att Svenska Fornsångers sista
och 3:e del var publicerad, blev han befordrad till chef.
Arwidsson tillerkände Wallmans och Rääfs material stort
värde och klargjorde öppet att han byggde sin utgåva på
deras samlingar8.
Flera lekupptecknare gjorde stora insatser i södra Sverige,
t.ex. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius (1818–1889) i Växjö,
Andreas Dahlgren (1758-1813) i Tryserum, Småland, Gustaf Eriksson (1828-1894) i Härad, Södermanland och Eva
Wigström (1832-1901) i Rönneberga, Skåne. Johan Wallmans elev och efterföljare Levin Christian Wiede tog, efter Wallmans död 1853, hand om manuskriptet Wallmans
förlorade9. Han analyserade, registrerade och jämförde
melodierna med dem som tidigare publicerats i Svenska
fornsånger. Wiede jämförde alltså varje nedskriven melodi
med hur den såg ut i redigerat skick i Svenska fornsånger.
Det är antagligen därför han har satt en liten anteckning
med sidhänvisning till Svenska Fornsånger vid varje melodi, t.ex. ”Arw. S.F. III s 272”. I slutet av häftet har Wiede
fyllt på med sju visor som han själv har tecknat ned. Han
har även gjort ett förstarads-register till häftet och så ett
register där man utifrån sidnumret i Svenska fornsånger
kan hitta förlagan i Wallmans häfte.
Vad fann han då när han jämförde melodierna i häftet
med dem som Erik Drake och hans medhjälpare hade redi8
9

A. I. Arwidsson, förordet till Svenska Fornsånger del I, 1834.
Från det att Wiede någon gång efter Wallmans död 1853 fick manuskriptet av
Beata Wallman, till dess det återfanns av jan Ling på Linköpings Stiftsbibliotek har
det varit, välkänt och väldokumenterat – men försvunnet.

— 107 —

Källan i Slaka

gerat inför utgivningen av Svenska Fornsånger? Jo: ”åtskilliga skiljaktligheter eller utlemningar äro, efter noggrannaste
jemförelse af undertecknad antecknade och öfverlemnas nu
till Kgl. Akademien, för att i dess arkiv förvaras, så framt de
det förtjena” skriver Wiede till riksantikvarien Bror Emil
Hildebrand 187510. Man kan konstatera att även om Nils
Denker lyckades med konststycket att rekonstruera Wallmans förlorade11, utifrån de melodier som ingick i Svenska
fornsånger, var det tur att Jan Ling hittade det handskrivna
originalhäftet på Linköpings Stiftsbibliotek12. Det oredigerade handskrivna melodierna har alla kvar sina rytmiska
och melodimässiga finesser som ibland ger dem en doft av
ett mycket äldre musikideal.

byggda på fraser om tre takter, i stället för två eller fyra
som är vanligare i dansmusiken från denna tid. Något som
också blir tydligt, när man jämför de små melodierna, är
hur vanlig användningen av formler är i denna genre; vissa
melodi- och textmotiv dyker upp i den ena sångleken efter
den andra. Själva formen på den nedskrivna leken kan ha
både jämnt och ojämnt antal takter. I kapitlet Musiken beskrivs mer om det lekfulla bruket av formler.

Nr 46 ur Wallmans visbok ”Wallmans förlorade” , Linköpings Stiftsbibliotek. Se s. 137.

Lekar för barn

Nr 48 ur Wallmans visbok ”Wallmans förlorade” , Linköpings Stiftsbibliotek. Se s. 139.

Musikaliskt rör sig melodierna i Wallmans förlorade mellan rop- och rams-artade motiv och små polonäsmelodier
som lämpar sig väl för dansmusik13. Påfallande många är
10 Lewin Christian Wiede i brev till Bror Erik Hildebrand, rörande Johan Haqvin
Wallmans vissamling, 26 maj 1875. Rikantikvarieämbetet.
11 Nils Denker, Wallmans samling – en förlorad samling svenska sånglekar, ARV
1956.
12 Jan Ling, ”Wallmans samling” återfunnen, ARV 1960.
13 Därför återfinns vissa melodier från Wallmans förlorade både som ”sånglekar”
och ”låtar till dans” i denna boks notblad.

Mot slutet av 1800-talet hade sånglekarna på allvar börjat
förlora sin funktion i byarna. Då gjordes en räddningsaktion på Slöjdlärarseminariet Nääs i Västergötland där de
gamla sånglekarna fick en ny chans: alla som utbildades
på seminariet fick sånglekar med sig ut i yrkeslivet. Först
hade dock sånglekarna gallrats ur och ”snyggats till” för att
passa skolbarnen. ”Å andra sidan betraktar jag det alls icke
såsom något helgerån, om med varsam hand en avfilning
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sker ... då det gäller uppfostrans heliga sak”, om det står i
förordet till Sånglekar från Nääs 1895.
Svenska fornsånger blev ingen omedelbar försäljningssuccé, men genom tiden har den betytt oerhört mycket
som en trovärdig referens till vårt kulturarv. Senare under
1800-talet när nationalromantiken tog fart och konstmusikalisk folkton var högsta mode, då var den guld värd! När
Alice Tegnér på 1890-talet började skapa sina geniala, nya
lekfulla barnvisor, då fann hon de folkliga förlagorna till
många av sina visor, t.ex. Vart ska du gå min lilla flicka,
Lillgubben på tallbacken och Tula hem och tula vall i Svenska Fornsånger del 3, barnvisedelen. Alice Tegnér skapade
en sorts konstmusikalisk folkton för barn14, en repertoar
som lagt den musikaliska kartan för flera generationer i
och utanför Sverige.
Hade inte Wallman och hans kollegor gett oss denna skatt
av lekar, hade mycket varit annorlunda i vårt umgängesliv
här i Sverige. Inte minst våra jular hade med all säkerhet
sett annorlunda ut. Kanske hade vi fått nöja oss med ”Jinglebells” och Coca-redan från början av 1900-talet?
De sånglekar du finner i denna bok är de som finns i Wallmans förlorade. De är hämtade från både bröderna Wallmans och Rääfs jaktmarker, alltså Slaka, Landeryd och
Ydre. Förutom sånglekar innehåller den några vallkväden
och barnverser. Några av lekarna är äldre varianter av lekar vi använder till jul och midsommar i dag, som Räven
raskar, Skära havre, och Jungfrun hon går i dansen.

14 Kajsa Paulsson, Barnvisans förnyare, 2014.
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1. Ungersven växer
Ringdans m uppbjudning.Variant av "Jungfrun hon går i dansen"
SF 204
1.


  

   
  



    





   

Ydre, uppt Drake


   






  




   









2.

   

Å ungersven växer båd smaler och lång
därföre är han så stolt i sin gång

Och ungersven löser det röda gullband
Så hastigt den jungfrun åt skogen sprang

Ungersven räcker hvit hand ifrån sig
Kom kom sköna Jungfru, trå dansen med mig

Jungfrun var borta i årena tu
Och intet vill hon till sin käresta ännu

Och intet vill jag trå dansen med dig
Ty jag har så många som aktar på mig

Jungfrun var borta i årena tre
Och intet vill hon sin käresta se

På mig aktar fader på mig aktar mor
på mig aktar syster på mig aktar bror

Jugfrun var borta i årena fem
Och intet vill hon till kärestan än

På mig aktar min unga fästeman
Det mesta jag räds så räds jag för han

Och jungfrun var borta i årena sju
och vill du mig något så har du mig nu

Och varföre skall du rädas för den
Månn' ingen månd vara så goder som han?

Äpplen och päron de växa på träd
och dansar min kära så dansar jag med

Och trå då den flickan som räds för sin vän
Det han hafver gifvit ge honom igen

Och äpplen och päron de växa på qvist
och dansar min kära så dansar jag visst

Och ungersven knyter det röda gullband
Han knyter det om jungfruens hand

Och äpplen och päron de växa på gren
och dansar ej min kära så dansar jag allen

Och kära du ungersven knyt ej så hårdt
Jag hafver ej tänkt att rymma bort
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Lekar med sång och allvar

2. Ungersven växer

SF 207

Slaka, uppt Drake

 
       1. 
  2. 





    
      
       
Åungersven växer båd smaler och lång
därföre är han så stolt i sin gång

3. Ungersven växer
SF 207

Landeryd, uppt Waeselius (Wallman 37)


  






   





  

















1.




Åungersven han växer båd smaler och lång
därföre är han så stolt i sin gång.
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2.
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4. Skära hafre

Sammanparningslek i ring. SF 3 sid 255

Ydre, uppt Drake

           

            
  

I mor-gon ska vi haf - re skä -ra hvem ska haf -ren bin - da? Det ska all- ra kär-as- te min hvarskall jag hon -om fin- na?Jag


     
såg'n i


 

hvar

    

 

går om quäl - la med

sin - a











tar

sin

så

tar

jag



min



ög - on snäl - la



och





ud - den

  
   


Hvit - a







haf - ver

ing

Och det hvar rätt och det var lätt
och det var rätt och lagom
N.N. får i dansen gå
för gossa/flickra ville intet ha'na
N.N. grå vante, N.N. grå vante
Tan' i hand, släpp'en i land
och låt honom få dansa
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kla - ra mån - a - skin när




-

en

Lekar med sång och allvar

5. Skära hafre

Se 4, SF 3 sid 255

Hanekind, uppt Grevilli

 


                  
I


  

skall

mor - gon ska vi haf - re skä - ra hvem skall hon - om bind - a?





jag



hon - om


      
sin - a





fin

 

-



na?



Jag


såg

Det skall ald - ra käras - ten min , hvar

  

'an

i

går

   
   

ög - on snäl - le När hvar tar sitt så får
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jag mitt så



om



quäl

-



le

    

har de and - ra



med



in - tet
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6. Skära hafre

Se 4, SF 3 sid 255

Hanekind, uppt Waeselius

   


                





 

 
1.

 



   



  
   


2.




   



   
   

  

    

I måra ska vi hafren skära, hvem skall honom binda?
Det skall aldrakärs'ten min hvar skall jag honom finna?
Jag så honom om quällom
Med sina ögon snällom'I måon vill han komma
Låta sig befinna
Skåda sig en quinna
Skåder en, skåder två
Så många som i dansen gå
När hvar tar sitt så tar jag mitt, så har de andra intet
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Lekar med sång och allvar

7. Ungersven på brona
Ringdans med uppbjudning SF 3 sid 291


         
Ung - er - sven stånd - er


    

1.

        

up - på bro - na

med de silf - ver - spänn' i


        

kom en Jung fru spass - er - an - des,

Ydre, uppt Drake

skor - na

2.
    

skor - na

Det

         

det kom en Jung fru spass - er an des, straxt vill han hen - ne tro - lof - va

8. Ungersven och jungfrun
Ringlek med två personer i ringen, de "binder kransar" och bjuder sedan upp en var.
SF 3 sid 219


   


   





 

    











     

Ydre, uppt Drake (Wallman 38)



 





 





Ungersven och jungfrun månde
sig åt lunden gånga
plocka rosor och plocka rosor
och binda kransarna många

Hvad kan en ungkarl hafva
bättre att begära
Ligga på armen och sofva i famnen
Allt hos sin hjerteliga kära

Ha ej ungersven och jungfrun
lycktat binda kransar
Tag så kärestan i snöhvitan hand
Med många ljufveliga dansar

Och skulle jag aldrig mera
med dig få tala
Den högste Guden, Den högste Guden
Beskydde dig och hugsvala
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9. Och jungfrun hon drager
9. Och jungfrun hon drager
9. Och jungfrun hon drager

Källan i Slaka

Se 1-3. SF 3 sid209


     
     

     
    
    
    

Se 1-3. SF 3 sid209
Se 1-3. SF 3 sid209

Ydre, uppt Drake (Wallamn 39)



uppt
Drake
(Wallamn
             1.     2. Ydre,


       39)



           1.     2.         
                           


                       
                
   
 
             
hon drager
    Och jungfrun
på röda guldband
1.

2.

Ydre, uppt Drake (Wallamn 39)

Trall......
Och jungfrun hon drager på röda guldband
Så
knyter hon det om ungersvens arm
Trall......
Och
jungfrun
drager
på röda guldband
Trall.....
Så knyter
hon hon
det om
ungersvens
arm
Trall......
Trall.....
Så knyter hon det om ungersvens arm
Trall.....

10. Uppå vår gård der ståndar en lind
10. Uppå vår gård der ståndar en lind
Ringdans med uppbjudning. SF 3 sid 304
 
 

Ringdans med uppbjudning. SF 3 sid 304

  

  Ack

Ack




up - på
up - på




vaår gård
vaår gård

      
 
 väx
 mig
 - er för
och för
väx - er




för mig och för




där
där

1.
1.




 
 
stånd - ar
en
stånd - ar

en



lind.
lind.




Ack
Ack

 2.
 
2.

 
 
stånd - ar
en
stånd - ar


 
          
 mig och för
 väx
 - es - tan
 - er för
 min,
kär
 hon
kär - es - tan min,

hon

väx - er

Ydre, uppt Drake
Ydre, uppt Drake

för mig och för

en



lind.
lind.

   
   




Hon
Hon

kär - es - tan min
kär - es - tan min

Dina rosenröda kinder, din sockersöta mun
Har fägnat
mit hjerta
hvar
och stund
Dina
rosenröda
kinder,
dintimme
sockersöta
mun
Har fägnat mit hjerta hvar timme och stund

Allt under den linden ståndar ett par
Den under
ena varden
min
kära ståndar
den andra
Allt
linden
ett var
par jag
Den ena var min kära den andra var jag

För dig vill jag lefva för dig vill jag dö
För dig vill jag våga
hjerteblod
röd
lefva mitt
för dig
vill jag dö
För dig vill jag våga mitt hjerteblod röd

Kom räck mig hit handen min hjärteligt kär
Och
jagmin
sofver
så välkär
Komlägg
räckmig
migpå
hitarmen
handen
hjärteligt
Och lägg mig på armen jag sofver så väl
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Ringdans me uppbjudning, två personer i ringen
SF
3 sid 339
Ringdans
me uppbjudning, två personer i ringen
SF 3 sid 339

11. Orren sitter
11. Orren sitter

      
         
  
1.
     1.



            
  
 

 
  
  

Och Orren sitter i högan topp
Ochkuttrar
Orren sitter
i högan
och
der han
sitter topp
kuttrar der
han sitter
och skytten
springer
i fullt gallopp
och skjuter
skytten hvem
springer
fullt gallopp
han
hani hitter
han skjuter hvem han hitter
Ringlek med uppbjudning. SF 3 sid 311


         

         
        
        

Ringlek med uppbjudning. SF 3 sid 311

Ydre, uppt Drake (Wallman 40)
Ydre, uppt Drake (Wallman 40)
2.
2.

 
           
          
2.

2.

              
             
1.
1.

Och hasselbuskar både stor och små
Ochäro
hasselbuskar
både (uppbjudn!)
stor och små
de
fulla med nötter
de äro fulla
medunga
nötter
(uppbjudn!)
Dansa
lätt min
brud
Dansa
lätt om
minmina
ungafötter
brud
Jag
fryser
Jag fryser om mina fötter

12. Allra högst
12. Allra högst

Ydre, uppt Drake (Wallman 41)
Ydre, uppt Drake (Wallman 41)

Allra högst uppå himlens fäste sitter solen med sitt sken
Alla stjärnor och planeter tyckes du mig vara en
Allra
högst
himlens
fäste sitter
med sitt sken
När jag
dig uppå
i handen
tar äc´cke
du mitsolen
rosenblad
Alla
stjärnor
och
planeter
tyckes
du
mig
vara
en ha
När jag vaknar jag dig saknar, tyckes mig en flicka
När jag dig i handen tar äc´cke du mit rosenblad
När
jaglilla
vaknar
jag digärsaknar,
mig en
flicka ha
Gosse
uti döden
icke dutyckes
min trogna
vän
Jag har vist dig så stor heder, visa du mig trohet än
Gosse
lillainbilla
uti döden
är icke
du min
vän
Ingen må
sig till
att skilja
digtrogna
från mig
Jag
har
vist
dig
så
stor
heder,
visa
du
mig
trohet
Förr än döden, som gör öden, skiljer alla visserligän
Ingen må inbilla sig till att skilja dig från mig
Förr än döden, som gör öden, skiljer alla visserlig

— 119 —


 


Å huh! Å huh! Jag fryser så
Å huh!
Å mig
huh!inJag
fryser så
Du
släpp
i varmen
Du släpp
in i ivarmen
och
har dumig
hjerta
bröstet ditt
ochlägger
har dudu
hjerta
Så
mig ipåbröstet
armenditt
Så lägger du mig på armen
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13. Jungfrun ståndar på golfvet
Ringlek, 2 pers i ringen, uppbjudning.
Vers 4 snabb ringdans. SF 3 sid 215



                
1.

6


 



 


  

    

Ydre, uppt Drake

           
2.







Jungfrun ståndar på golfvet skön fager ros
Utväljer dig en ungkarl att sofva hos
Hvem det månde vara uti vår hop
N.N. mån' det vara som for sin kos
Korgen jag eder skänker Tiralla la
En annan jag uppå tänker Tiralla la
Och tänker du på någon annan Tiralla la
Så gör jag väl det samma Tiralla la
Låt nu honom få behålla hvad han har fått
Fast vi honom bortmista med sorg och gråt
Efter månd' vi alla rida i fullan fläng
Det hjelper ej om vi ska rida i dagar fem
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Lekar med sång och allvar

Ringlek med armkroks-uppbjudning
SF 350


 
  
Stek - ta

har - ar

    
tilj - an

und - er

14. Stekta harar
  
göd - da



svin

   
Ta'n



   

fot - en

Stå

i

rätt

Ydre, uppt Drake


     

arm - en

släng 'en

 

   

up - på

skon

in

för

slå


             
       
 



 



Ut rider Rodes med sina söner sex och sju
Den ena hette Hållfast
Hållfast var en gammal tjuf
Stal bort skeppet där det låg
Riden fort, riden fort!
Akta er för Hållfast!
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dan - sat


 

den.

Ydre, uppt Drake

Ringlek, "kull" med en person sittande på pall i ringen.
SF 3 sid 362

      



e - mot

15. Ut rider Rodes

  


här
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16. Adam och Eva

Härmningslek m de lekande i 2 rader
SF 3 sid195


 

Ad - am


  









had - e



All - a
All - a



sju



had - e
gjor - de


de
de









sön - er

bes - vär
så här






sju

  



sön - er

Så









had - e



gjor - de

Eva hade sju döttrar
Sju döttrar hade Eva
Alla hade de besvär
Alla gjorde de så här
Så gjorde Evas döttrar
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Ydre, uppt Drake



 





Ad - am



Ad - ams





sön - er



Lekar med sång och allvar

17. Nils han var en konstiger man

Ydre, uppt Drake

Kumulativ härmningslek i ring.
SF 3 sid 267

  

Nils

 

Han



han



var

  

kun - de





en

  

konst - i - ger man



och





fem - ton





konst - er

1 - 15 ggr

 

nig - a

och



bock

-


a



han

  

kund - e

Nils han var en konstiger man
femton konster kunde han:
han kunde niga och bocka
han kunde rosorna plocka
han kunde spela på näsa
han kunde brefvena läsa
han kunde hoppa och dansa
han kunde svinsa och svansa
han kunde kyssa och klappa
han kunde hararne nappa
han kunde på rocken spinna
han kunde nysta och tvinna
han kunde handskarna sömma
han kunde glasena tömma
han kunde garnena nysta
han kunde barnena vyssa
han kunde hoppa på ett ben
han kunde skjuta en fogel på gren
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hop - pa





kund - e



på


ett



han



ben
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18. Simon i Sälle

Fiarlek m de lekande i 2 rader
SF 179

Ydre, uppt Drake


                          
 
Fri - a vill Sim - on i

säl - le och fri - a vill re - d - ig go her - re och fri - a vill söd - er bönd - er

19. Dansa vackert

Ringdans, alla härmar personen i mitten.
SF 3 sid 355

al - la

Ydre uppt Drake (Wallman 42)


                     
         

Dansa vackert, dansa vackert, dansa vackert som jag!
Hej lirum och hej larum och hej gör som jag sa!

Ringdans, härmning av olika yrken m.m.
SF 3 sid 356
Ringdans, härmning av olika yrken m.m.
SF 3 sid 356

 
          1. 
 
           

             
              
1.

20. Hå hå!
20. Hå hå!

Ydre, uppt Drake (Wallman 43)

Ydre, uppt Drake (Wallman 43)
2.






  2.     
        


                   


                  

                  

Hå hå sa räfven laskar öfver isen
Hå hå sa rafven laskar öfver isen
Hå hå sa räfven laskar öfver isen
och vi skall sjunga en vacker skräddarevisa
Hå hå sa rafven laskar öfver isen
Så här gör skräddaren var han går
och vi skall sjunga en vacker skräddarevisa
och var han sitter och var han står
Så här gör skräddaren var han går
Men allra mest när han i dansen månd' gånga
och var han sitter och var han står
Men allra mest när han i dansen månd' gånga
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21. Syster, syster leve lamm
21. Syster, syster leve lamm

Ringdans, en pers utanför ringen,
släpps in efter vers 1. SF 3 sid 248
Ringdans, en pers utanför ringen,
släpps in efter vers 1. SF 3 sid 248

Ydre, uppt Drake

Ydre, uppt Drake
      







           
 
                        
  Sys-ter sys-ter lef - ve lamm
släpp mig vack - ert lit - et fram Ack nej ack nej kär sys - ter
in - tet det mig
Ack nej ack nej kär sys - ter
 Sys-ter sys-ter lef - velamm släpp
 mig vack
 -ert lit - et fram
     in -tet det mig



 



 
   








 lys - ter.
 Int - et släp -per jag dig fram förrn
 du sagt - din kär - e - stas namn vad het - er han?


lys - ter.

Int - et släp - per

jag dig fram

förrn du sagt -

din

kär - e - stas namn vad

het - er han?

Anders hafver Maja fäst
med tolf gullringar, en apelgrå häst
Anders
hafver
Hon svarar
ja! Maja fäst
med
tolf
gullringar,
Hon vill honom ha! en apelgrå häst
Hon
ja! aldrig förglömma. (forts. se lek 22)
Hon svarar
kan honom
Hon vill honom ha!
Hon kan honom aldrig förglömma. (forts. se lek 22)

22. Maja tar sig en Knyppeldyna

Se 21, paret dansar om i ring.
SF 3 sid 249

Ydre, uppt Drake (Wallman 44)


              

 

  


 






   






  
 

  









  
 

    


Maja tar sig en knyppeldyna, sätter sig utmed fönstret
Tänker mer uppå Anders lilla än hon tänker uppå mönstret
Hå hå, du Anders lilla, hå hå, du Maja lilla
Du är min och jag är din i alla våra livs dagar
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23. Jag månde mig en aftonstund utgånga
23. Jag månde
mig en2.aftonstund utgånga
1.

Ringdans m uppbjudning.
SF 3 sid 282
Ringdans m uppbjudning.
SF 3 sid 282


  
 





Ydre, uppt Drake

         1.     2.               
                              




Ydre, uppt Drake

Jag månde mig en aftonstund utgånga
Spasserandes
de jungfrur
många
Jag månde migibland
en aftonstund
utgånga
Spasserandes ibland de jungfrur många

24. Nosen var en ärlig man

Blindbockslek i ring.
SF 3 sid 269


    

  

Nos - en var en

är - lig man


 
  
Nos då

te med


    


som han kan



Han kan



  

nos - a

  

   

  

näs - an din

Som du såg jag

gjort med min

var

en

   

Dan - ne - man

       
Nos mej



te

till

med näs - an

din

i





lund - en

Ut - i

du

såg
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kly - va ve'

no - sa te

jag gjort med min!





lund - en

Landeryd, uppt Waeselius

       

Som

  

  

    

Han kan



Han kan

25. Nose var en Danneman

Se 24. SF 3 sid 269

Nos - e

  

Ydre, uppt Drake

I

    

Han kan klyf - va ved



lund

-



en

Lekar med sång och allvar

26. Jag gick mig ut en midsommarafton
Ringdans m uppbjudning.
SF del 3 sid 276

Ydre, uppt Drake


                        
Jag gick mig ut

 





rör - a

-




hö - ra

      

Ut - i

   
Sa

en mid somm- ar - af - ton till att



de grö -



lar

där



all



na - a


-

på



fåg - la - sång som






dal - ar,

de

Ut - i

små fåg - lar - na

Jag gick mig ut ut - af bar - a i - de - lig- a, bar - a id - e - lig - a

 

  

Här är hand - skar - na

som du gaf



båd - a







de

var

-



mig

   

Fri - a

nu hvart du



  

Lit - en



ä



fri - a
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äl - skog



du

Så





vill,




a

Ydre, uppt Drake


                      


 

de fröj - de - full - a

27. Ideliga älskog

Ringdans m uppbjudning. SF 3 sid 284


   

hjär - tat mitt mån- de be -

     

     

a

     

mig

     

Vill du ha mig så kom och ta mig

  

stor ä jag



Små



 





får

du

 

ä - ro

ald - rig



vi
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28. Gräset uti dalen grönskar
Ringdans med uppbjudning vid
"kom kom min hjertligt kära".
SF 3 sid 309


    
Grä - set ut - i


    

Ydre, uppt Drake

  


        

dal - en gröns - kar, hvar och en sig en mak-a önsk - ar

        

Kom kom, min hjert - ligt kär - a


      


   

Dig vill jag famn - ta så ger - na!Låt ing - en dig bort - lock - a

Ringdans.SF 3 sid 329




   


min ald - ra - kär - as - te

29. Så hafre

dock - a

Ydre, uppt Drake


            
              

Se hvad jag fick ut - i min hand, se hvad jag fick att för - a Nät - ter mun - sjör och nätt - er ma- dam Nätt - er i sin - a

 

        

kläd - er. Jag håll - er dig väl, det vet du väl

    

Der - för - e låt oss dans - a lätt
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Sök dig en

  


ann - an!

30. Se dig tillbaka
30. Se dig tillbaka

Se lekbeskrivning nedan. SF 3 sid 364


   

  Du


Se lekbeskrivning nedan. SF 3 sid 364



se

  
  - bak

dig till

 Du se dig till - bak

   
 - en löp
 - er om

 Vipp
Vipp - en

löp - er

Lekar med sång och allvar

-

 
a och


- a




och

om

Ydre, uppt Drake

    
  lit - et om

se dig
se


Kan


dig



du

Kan

lit - et



int

du

int

om

-


 

 Så



får

Så

får



se


e
e

se

Ydre, uppt Drake

  
  se
du väl


dig
dig

du väl



om?

se



var




var

om?

Lekbeskrivning:
Alla deltagande stå med händerna på ryggen. Den som springer omkring ringen har i handen en näsduk försedd
Lekbeskrivning:
med en knut. Denna lämnar han oförmärkt åt en person uti ringen, då den som erhållit näsduken slår den
Alla deltagande stå med händerna på ryggen. Den som springer omkring ringen har i handen en näsduk försedd
närmast stående härmed, och förföljer honom ett hvarf, tills de hunnit den plats de lämnat. En hvar söker
med en knut. Denna lämnar han oförmärkt åt en person uti ringen, då den som erhållit näsduken slår den
bemärka om grannen fått näsduken, och skundar att göra sitt hvarf för att undgå slagen. Den som nu innehar
närmast stående härmed, och förföljer honom ett hvarf, tills de hunnit den plats de lämnat. En hvar söker
näsduken lemnar den ifrån sig på det sätt han mottagit densamma.
bemärka om grannen fått näsduken, och skundar att göra sitt hvarf för att undgå slagen. Den som nu innehar
näsduken lemnar den ifrån sig på det sätt han mottagit densamma.
Barnvisa. SF 3 sid 465
Barnvisa. SF 3 sid 465


   
  


 


 
 












2 ggr

2 ggr
 

31. Gossen uppå backen
31. Gossen
uppå backen
4 ggr



4 ggr
 

 
 
















Landeryd, uppt Waeselius












Gossen uppå backen stod i det klara regnet
Såg han der hvar flickan gick, i den gröna ängen
Gossen uppå backen stod i det klara regnet
Aldrig ska jag svika dig, det skall du förnimma
Såg han der hvar flickan gick, i den gröna ängen
Aldrig ska jag svika dig om du blir min quinna
Aldrig ska jag svika dig, det skall du förnimma
Sviker jag dig
Aldrig ska jag svika dig om du blir min quinna
löner Gud mig
Sviker jag dig
på min sista timma
löner Gud mig
på min sista timma
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Landeryd, uppt Waeselius












Källan i Slaka

Barnvisa. SF 3 sid 478

32. Gubben och gumman

Landeryd, uppt Waeselius


                                    
Gubben och gumman de skulle köra vall
och gumman ville intet mota
Och gubben tog gumman och slog 'na mot en tall
så tallen flög opp med rota
Upp for gumman och var så glad
Nu ska jag mota i all min dag!
Ptro vall, ptro vall, du Broka

33. Lille gossen

Barnvisa. SF 3 sid 466


          

     

 


   

   
  

  

Landeryd, uppt Waeselius (Wallman 45)

  
  

Lille gossen på kyrkebacken med hvita rocken och svarta hatten
han frier te mej.
När han kom till stora porten slog han näsa midt i lorten
Det fägnade mig.
När rågen blir mogen och långer som skogen
Då gifter jag mig!
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Lekar med sång och allvar

34. Liten Gullvagn

Barnvisa. SF 3 sid 464

Landeryd, uppt Waeselius

         
   

               

   
Liten Jungfru har en liten gullvagn
i den skulle hon åka
Hästar och vagnar det hafver hon nog
pigor och drängar till husebehov
och många små pullor på taket

35. Ro ro

Barnvisa. SF 3 sid 460


 




    

  
  

   

Landeryd, uppt Waeselius

  





   

   

 

Ro ro, liten kind
rätt nu kommer Mamma hem.
Far är åt långebro
köper barnet gullesko,
gullesko med spänne
så sofver lille länge
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36. Tull lull

Barnvisa/vallkväde
SF 479

Slaka, uppt Waeselius


                               

Tull lull blås i horn,grann - as get - ter gå i korn, Bro - ka och bält - a, stor - e hvit - e hjält - a Tog jag mig en näf - ve krut


                          
slog jag den i

öst - er knut, Den te

brin - na, jag te spring - a, språng jag mig till Kong - ens gård,Kong - en va'n - te


                             

hem - ma. Kär - e du Tran - s du lån' mej din - e ving - e, jag ska flyg'åt Ver - me - land, der är godt att va - ra. Der gror


 




 



Lök - en,

stub

-

be,





der

gal

der







sit - ter

 



Gök - en,







der





sit - ter

små - barn



och

 

Gub - be





lek - er

och


med



stick - er

på





gull - äpp

37. Tu-lull i Logen

Vallkväde. SF 3 sid 503

   

-

gull -

le

Slaka, uppt Waeselius


                  


Tu - lull i Log - en

Tolf man i skog - en

       

Skäll - e - ko - na bin - da de

 

Tolf man

  

Fä - hund häng - a de.

är - o de

Tolf svärd bär - a de

   

  

Lil - la Ker - stin vil - ja de
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Sto - re ox - e släng - a de

    


ta med våld ut - i skog - en

Lekar med sång och allvar

38. Hvart ska du gå

Barnvisa/vallkväde. SF 3 sid 477


  

 



 





   

Hvart ska du gå lille fänta
Sta å plocka nötter, kan du tänka!
Du räcker inte opp lille fänta
Jag stigen på en sten, kan du tänka!
Du faller dervid ned, lille fänta
Jag håller i en gren, kan du tänka!
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Landeryd, uppt Waeselius

   





Källan i Slaka

Linjedans. SF 3, sid 188

39. Stolta nunnor

Landeryd, uppt Waeselius

          
                





 
Här kom - ma stol - ta

nunn - or herr Da -mo- ne från de grön - a lund - er i Si och Si och säj för mej herrDam - o - ne

(Två rader, rör sig mot varandera och sjunger växelvis:)

Hur lyder det han skrifver Herr Damone...

Här kom de stolta nunnor Herr Damone
Från de gröna lunder
Si och Si och säj för mej Herr Damone

Det brevet lyder så Herr Damone...
(det öfversta paret taga hvarandra
och dansa utmed raden:)

Hvad vill de stolta nunnor Herr Damone...

Här komma nu de unga tu Herr Damone...

De vilja med Biskopen tala Herr Damone...

Vi önska er god lycka Herr Damone...

Biskopen är ej hemma Herr Damone...

Vi önska er ett gott nytt år Herr Damone...

Hvar månde han då vara Herr Damone...

Vi önska er god gamman Herr Damone
Från de gröna lunder
Si och Si och säj för mej Herr Damone

Han är i sin skrifkammare Herr Damone...

Smussla ring/ pantlek. SF 3 sid 366

40. Ur min hand

Landeryd, uppt Waeselius





      
    
    
  

Ur min hand till en ann, till de näst - a kam - e - rat - er, ack, ack, ack, nu får han gå! Ack, ack, ack, nu får han gå
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Lekar med sång och allvar

41. Räfleken

Kull-lek. SF 3, sid 164


  







Gås - a
val -

går
e

på
den





gål - en
Räf - ven

Ringlek, en inne i ringen bär ett levande ljus.
SF 3 sid 376



och
så



Landeryd, uppt Waeselius



napp - ar
falsk - er



grönt
han

gräs.
är.

så, så, så!
hå, hå, hå!

Har
har


   

du druck - it öl och vin
du sofvit hos kär' - stan din



in - ne
brin - na

du

åt

 
  

ljus - et

Skolom vi begynna en domaredans
och Domaren sjelf går inne
Alla de som i dansen gå
deras hjertan ska le och brinna
Alla säga de så, så, så!
Alla säga de hå, hå, hå!
Har du druckit öl och vin och
har du sofvit hos kärestan din
ska du mot ljuset le, le le!
(När versen slutar lyser Domaren i ansiket
på närmaste person. Denna försöker
hålla sig för skratt.
Om det inte lyckas övertar man
rollen som Domare.)
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Somm - a - ren.

 
      

och
ska



Landeryd, uppt Waeselius

Sko - lom vi be - gyn - na en dom - a - re - dans och Dom - a - ren sjelf går
All - la
de som i dans - en
gå deras hjärt - an skall le och

 
 







Tvi
Om

42. Domaredansen

             
      
 
 






All - a så säg - a de
All - a så säg - a de

  
le,

le,

le!

Källan i Slaka

43. Fria vill Offer

Se Simon i Sälle 18, SF 3 sid 180

Slaka, uppt Waeselius


                  


         
Fri - a vill off - er och fri - a vill Ed - e - la Fri - a vill Tre - man - na - säll - e

    
Söd - er - bönd - er

     

Pet - er lyck - e och



   



all - a


 
lät

se

Fine

Här dans - ar

   
om du

Fri - a vill red - e - li - ga herr - ar Fri - a vill

   


     

Bis - kop - en och hans fru

   

kan dans - a

så nätt och


väl

Kom fram du




som


 

vi,

vi!

D.C: al Fine
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Lekar med sång och allvar

Ringlek/dramatisk lek. En pers i ringen "ror"
SF 3 sid 233

44. Fru Gundela

Landeryd, uppt Waeselius



                                   

Hvi ron, hvi ron, hvi ron I så FruGund - e - la? Jag må fäl - le ro,jag må fäll - e ro medgräs - et det gror omsomm- a - ren

Hvi ron, hvi ron, hvi ron i så Fru Gundela?
Jag må fäller ro, jag må fäller ro
- när gräset det gror om sommaren
Nu har jag sport er far är död Fru Gundela
Stor sak om min far, stor sak om min far
Min mor lever ännu - Ack Gud vare lof!
(samma dialog om hennes mor, bror, och syster)
Nu har jag sport er fästman är död Fru Gundela
Är det nu sant som de säga för mig att
min fästman är död
Ack Gud tröste mig
Nu har jag sport er far lever än Fru Gundela
Stor sak om min far, stor sak om min far
min fästman är död
Ack Gud tröste mig
(samma dialog om hennes mor,bror, och syster)
Nu har jag sport er fästman lever än Fru Gundela
Är det nu sant som de säga för mig att
min fästman lever än
Ack Gud vare lof!

— 137 —
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I rad bakom varandra, första o sista person tar
ögonkontakt, springer till varann och dansar om.
SF 3 sid 163


      


Jag

sir

dej jag

sir



rall - all - e

Landeryd, uppt Waeselius

      
 




dej Ti - rall - a - le - rall - all - e

       
rall - all - e

45. Jag sir dej!

rej

rall - all - e - rej Jag sir



 

dej jag

sir





dej Ti -

                  
Sir du mej så

tar jag dej Ti - rall - a - la - la - la

la - l - lej



D.C. al Signo

Dramatisk lek. SF 3 sid 170

46. Sälja potter

Landeryd, uppt Waeselius (Wallman 46)



                                  


Bis

Jag kör mig åt torget, torget
Jag har potter te sälje, sälje
Somme stor å somme små
Somme brun å somme blå
Jag har potter te sälje

— 138 —

Lekar med sång och allvar

47 Binderi binda

Lekbeskrivning saknas.
SF 3 sid 358


        

    

Landeryd, uppt Waeselius (Wallman 47)

     


      


 

Bind binder uti binda, hvem skolom vi binda
N.N. binder sej, så bindom vi, fa-la-lej.
Lös löser uti lösa, hvem skolom vi lösa
N.N: löser sej, så lösom vi fa-la-lej
Sving svinger uti svinga, hvem skolom vi svinga
Hela laget svingar sej, så svingom vi fa-la-lej

48. Skära strå

Ringdans med uppbjudning. SF 3 sid 271


   


 

Och jag


 



Möt - te



gick mig


mig



en

åt



  

ros - and lund

 

ung - er - sven

Och inte får jag stilla stå
när jag ska skära strå, strå
om min mor får veta det
hon vill mig nederslå, slå



han

Slaka, uppt Waeselius

   


och skul - le



bad


mig

Och ta då dig en silkestrå
och bind den om din tå, tå
Säg att du har skurit dig
utaf det vassa strå, strå
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stil




skär - a

-



la



strå,



stå,



strå



stå

Och ljuga så, och ljuga så
det går ju aldrig an, an
För hur långt det går omkring
så kommer sanningen fram, fram

Källan i Slaka

49. Så danse vi om

"Smussla ring"-dans.

Slaka, uppt Waeselius


                          

Så dans - e vi

om en gång ell - er par, två gång - er å

50. Lyster Ungersven dansa

Ringdans med uppbjudning.
SF 3 sid 263


  
Lyst - er


 

han



få









Ung - er - sven

 

rad, till dess du giss - ar hvem ring - en har







dans - a



en skön jung - fru


Den

Ungersven trycker jungfruns fingrar små
- Brum brummeri brumma
Det behöfvas väl inga ringar på
- Den dansen går på stussen, stussa
Jungfrun honom nu svarar:
Jag är redan trolovad
Ungersven han frågar:
Hvem har jungfrun trolovat?





dans - en



 

Brum brum - e - ri



Landeryd, uppt Waenerberg

  



brumm - a



går på stuss - en



Ungersven han blåser i silfwerhorn
Så tar han godnatt av sitt hjertekorn
Ungersven tager till sin hatt
- Brum brummeri brumma
Så bjuder han skön jungfrun god natt
- Den dansen går på stussen, stussa
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Så



stuss - a

Ungersven och jungfrun de svinga lätt
Hon fick så stor sorg i hjärtat sitt

Jungfrun honom svarar:
och skräddaren den rara

 
ska

Lekar med sång och allvar

51. Det står en ungkarl
Ringdans med uppbjudning.
SF 3 sid 294


     

     

Landeryd, uppt Waeselius (Wallman 48)


 

  



  

  



    


 

Det står en ungkarl uti vår ring, han gör sig lustig och glader
Så kom en jungfru spasserandes ibland de rosende blader
Skönsta jungfru räck mig din hand medan vi i verlden vandra
Om du intet vill svika mig, och taga dig någon annan
Om vi få ha hälsan god, skall vi hålla bröllop i sommar
Presten han ska viga oss ihop, och klockaren ska säga amen
Först till brud och så till skrud, och så till redlig matrona
du ska få höra, du ska få se att jag ska bära gullkrona
Först till brud och så till skrud, och så till redlig madamma
du ska få höra, du ska få se att jag ska vara densamma
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Källan i Slaka

52. Klar sol

Ringdans med uppbjudning. SF 3, sid 313


 

Klar



sol



på






blå

  


him - el - en


            
2.

frys - er

käll - an det

frys - er han



lys - er

         
1.

kal - la

  

skall oss

Ydre, uppt Drake

vatt - net ut - i klar - a





i - hop

-

a

käll - an det

  



vig - a

53. Klar sol

Se 52. SF 3 sid 313

 

Hanekind, uppt Grevilli


   
                          



1.

Klar sol på blå böl - jan den lys - er

Gissnings/igenkänningslek. SF 3 sid 379



  

 

2.

Kall - a vatt -net i klar - a käll - an det frys - er och det

54. Trå trå tränne

   

       
1.

2.

Trå trå trenne, budi budi bänne
Hvem ska denna härligheten ända
Så luttrom vi, hvem ligger derpå?
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frys - er

Ydre, uppt Drake

 

    

Lekar med sång och allvar

Ringdans med uppbjudning och dramatik
SF 3 sid 213

55. Jungfrun med bågen

Hanekind, uppt Grevilli


              
      



 
Och Jungfrun hon spänner ut sin båge och sin pil
pilen han fastnade i Ungersvens lif

Ungersven stod upp, hon blev av hjertat glad
För det att hon fått sin käresta i dag

Och Ungersven han dånade, han dåna ned till jord
Gud nådaste mig arma hur illa jag nu gjort

Nog går det an att lefva så länge vi är två
men annat kommer efter när vaggan börjar gå

Och andra vackra flickor får dricka mjöd och vin
men jag får sitta och sörja allra kärestan min

Och vaggan hon knekar och lilla barnet gråt
Gud nåde oss alla för sådan olåt

56. Ungersven med bågen

Ringdans med uppbjudning och dramatik,
se 55. SF sid 213

Slaka, uppt Grevilli





                           

Och Ung - er - sven hanspän - ner ut sin bå - ga så vid

Han skul - le skjut - a har - ar hanvånn det kost hans lif
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57. Hade jag en båge

Se 56 SF sid 213

 
     




 





 

     








 

1.




 
2.

 

Och had' jag mig en båge och så en liten pil
Och had' jag mig en båge och så en liten pil
Och ungersven han sköt, han sköt ej bättre till
än pilen den fastna' i kärestans lif
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Landeryd, uppt Waeselius





   

 



Lekar med sång och allvar

58. En Jägare med hurtigt mod

Ringdans med uppbjudning.
SF 3 sid 336

Landeryd, uppt Grevilli


    


  
            
   
En jäg -e - re ut - af ett hur - tigt mod i

skog och mark sig ut - rid - a

att jag-a eft - er de snäll - a djur i

                              


skog och mark gå

vid - a

Jag - ten had - e han i sin håg

det djur - et som han eft - er såg

det var en vack - er

    
 
    









  
    
flick - a

 

Så



tar han flick - an i snö - hvit - an hand som svens - ka männ pläg - ar gör - a

 

  
    
 
 

främm - and -land Tro - het - en skall hon få spör - ja

               
man till grund så mång - a red - e - lig ma - dam - e

Att för - a henn - e till ett

        

och flick - an var som flod - en ung

och där så mång - a




               

Nå nå nå när flick - an av - sked tag - er

Till dess jag dör och

    
           
      


blir i grav - en ned - lag - der

Ja

Du är min
ald - rig går

håll mig i minn - e för
du ur mitt sinn - e
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än i blek - a

  

död - en

Källan i Slaka

59. Jägaren med ett hurtigt mod

Se 58. SF 3 sid 336


   

Och
Han

  

 

jäg - a - ren med ett
rid - er ef - ter de


     

 

hatt - en ha - de han
djur - et som
han

  



hur - tigt mod
vild - a djur

han
i

  

i sin hand
eft - er - sprang

     

sig åt skog - en månd - e
skog och mark - en den

 
    
  

det

var
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en hjer - tans vack - er

Landeryd, uppt Waeselius



  




rid - a
vid - a



Och



flick - a

Lekar med sång och allvar

60. Så komma de jungfrur
Ringdans m uppbjudning, 2 personer i ringen
SF 3 sid 296


           


  

  



Landeryd, uppt Waeselius (Wallman 49)

1.

  



    

   

2.

  

    
  



Så komma de jungfrur spasserandes två ://:
Lyster dig sköna jungfrun åt brudstugan gå?://:

Mitt bröllop ska stånda på en midsommardag
När liljan hon bär sina fagraste blad

Hvad skall jag åt brudstugan göra?
Jag kan hvarken dansa eller krusera

Den midsommardagen han kommer ej brådt
Lilla vännen, sof hos mig i natt

När som du kommer i brudstugan in
Var sedig i talet var vänlig i sinn

Ensammen att sofva gör sängen så kall
Men kommer lilla vänne så blifver hon varm

Är det någon inne som du håller kär
Låt intet dina ögon vara honom för när

Farväl liten Kerstin som bor på Stettin
Jag vånne jag låge i kappsäcken din

Drick den till som du sitter näst
Är det din kära så drick du hans skål

Och kappsäcken låge i brusande haf
Då finge du se hvad kärleke var

Fram jungfrun hon svingar, drar handsken på hand
I tysthet hon säger när bröllop ska stå

— 147 —
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61. Vi ska bygga brona den breda

Bro breja-lek

 
            
Vi ska bygg - a

bro - na den bre - a

        

Här be - hövs bå stock - ar och sten - ar



              
Fri - den vill vi trygg - a

Bro, bro

bre - a

     

bro - na vill vi bygg -

     
   


Ing - en slip - per nu här fram förr han sagt sin kär' stes namn vad het - er

62. Bro bro brea

Lek på lång rad med "port". SF sid 250


      

Landeryd, uppt Grevilli

   
 

bro - na lig - ger ne - re


 
       

Ing - en slipp - er nu här fram

Slaka, uppt Grevilli

    

Vad

fat - tas bro - na?

      


förrn han sagt sin kär - as - tes namn
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han?



   
 

Stock - ar och ste - nar!

   

Vad het - er han?

Lekar med sång och allvar

63. Vipp lustigt
Ringdans med uppbjudning
SF 3 sid 352


           


  

  

Landeryd, uppt Waeselius (Wallman 50)

1.

    

  

  

   
2.

1.



   


Vipp lustigt i gröna lunden där kärestan bor
Där Göken månde gala och svalan bygger bo
Där Lärkan hon sjunger med sin lilla tunga
Och gräset det gror
Min hand jag dig räcker, kärkommen min vän
Jag fäktar för kära lifvet att få dig igen
Mitt hvitgula hår skall hänga i röda gullsträngar
När solen skin klar
Guldkronan den skall du bära och brud det skall du bli
Du flicka, lilla kära, det skall du få se
Guldringen om fingren, gullkedjan om halsen
Då blir du galant
Om någon dig rörer och gör dig förnär
Och jag det får spörja: Det tyckes mig ej!
Mitt hjerta det månde brista i tusende stycken
Så kär håller jag dej
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2.



Källan i Slaka

64. Det underliga djuret
Ringdans med dramatik och "ta fatt"
SF 3 sid 240

Landeryd, uppt Waeselius



                                  

                               
Det går det und'ligt djur uti vår herres hage
Det djuret var så låge
Det var vår herre som såg'et
Det är så hallt det kan inte gå
Det är så blindt det ser intet strå
Släpp ut, släpp ut, det får fälle råd
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Lekar med sång och allvar

Ringdans med uppbjudning
SF 3 sid 351


   
 2.
   

65. Sara och Abraham
 

  

 

 


    

     

 

1.

  

 
   
  

Vi ska leva så väl tillsammans
som Sara gjorde med Abraham
Ja, hon kallade honom käre,
det vill jag göra med dig försann
Ja, du och du och du min lilla vän
Jag ser att kärleken brinner än
Här i ringen där skall du söka
till dess du finner dig en säker vän
Den skal du med redlighet möta,
så visar han dig trohet igen
Ja, du och du och du min lilla vän
Jag ser att kärleken brinner än
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Landeryd, uppt Waeselius
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66. Sol går upp
Ringdans med uppbjudning
SF 3 sid 305 (Det står en lind på min faders gård)

Landeryd, uppt Waeselius (Wallman 51)

1.
2.
  
   





                    
     

2.
      1.  










   

   
  


Å sol går upp och sol går ner, och jag står ute och väntar
och tårar rinner på kinden min när jag på lilla vännen tänker
För röda rosor de är så härliga
och vackra gossar de är så kärliga
och när man fått den man vill ha är största nöjet på jorden

Ringdans med uppbjudning.
SF 3 sid 226

 
  

Det

 2.
 

Grön

 

67. Det rider ock en riddare






rid - er

ock

en




Han





skå - de



sig







rid - da - re





en

jung


-

Landeryd, uppt Waeselius





up - på

vår

lind








fru

Fortsättning se 68
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så

 

fag - er

så



och






grön

Det

1.



så



skön



Lekar med sång och allvar

Ringdans med uppbjudning
SF 3 sid 228

68. Smaler som en lilja

        

1.

Smal - er som en lil - ja snö - hvit - er som en svan

Landeryd, uppt Waeselius

2.
1.
    
  




    

svan så bär hon en silv -kann - a i

ar snö - hvit - an hand så

1.
2.
          1.   2.    


 
 
    
       


hand: I

drick - en I drick - en I ta'n ing - en ann'! I

Red har redigerar mel:
bytt 3/4 takt till 3/8
enl Södlings avskrift

ann!Så komm - a de fals - ka klaff - ar - ne fram så

Smaler som en lilja, snöhviter som en svan :/:
Så bär hon en silvkanna i hvar snöhvitan hand :/:
Den ena har hon öl uti, den andra rödan vin :/:
Så dricker hon, så dricker hon, sin käraste till:
I dricken, I dricken I ta'n ingen ann :/:
Så komma de falska klaffaren fram :/:
Klaffarne hjärta det brista itu :/:
Men lofvad vare Gud han lefver ännu:/:
Han lefver han lefver han kommer igen:/:
Af mej skall ni finna en fulltrogen vän :/:
I dricken, I dricken I ta'n ingen ann :/:
Så komma de falska klaffaren fram :/:

— 153 —

fram
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69. Bro bro brea

Se 62

  
 

Bro bro

 
bre - a


    
Ing - en slipp - er

Ringdans med uppbjudning
SF 3 sid 270




   

    


Bro - na ligg - er

  
hä - dan fram

ner - e

Landeryd, uppt Waeselius

    
Hvad fatt - as

   

förrn han sagt sin

bro - na? Stock - ar och sten - ar

  
kär' - sta namn:

70. Jungfrun hon gick sig




       

 
Jungfrun hon gick sig åt lunden gröna :/:
Så satt hon sig neder i gräset gröna:/:
Jungfrun hon satt snöhvit hand under kind:/:
Så fick hon kärestan inunder grön lind:/:
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Hvad

het - er



han?

Landeryd, uppt Waeselius

   

   



Lekar med sång och allvar

71. Ungersven med ett nytt gehäng
Ringdans med uppbjudning
SF 2 sid 290


    


     

Landeryd, uppt Waeselius (Wallman 52)



  



      





  



     



Ungersven med ett nytt gehäng, han svingar sig kring i laget
femton alnar gröna band, det har han i sin skjortekrage
Fria hvart du fria vill, Grefvinnans dotter får du ej, ej
Men vill du vänta i femton år så ska du få mej, mej
Förrn ska jag vänta i femton år, före skall jag mig gifta!
Bondens dotter skall jag ha, på bondens gård skall jag sitta!
Bondens dotter får du ej, på bondens gård skall du ej sitta
och är du icke nöjd med mej så skaff dej flickor från Wånge
Och inga Wånge flickor vill jag ha, hon har så tjocka skobottnar.
Jag vill ha en mig en flicka nätt som dansar med Tyska bottnar!
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72. Kärleksflickan

Ringdans med uppbjudning
SF 3 sid 319


      



   

 



 
 

Landeryd, uppt Waeselius

       

Kärleksflickan går sig år källaren om quällen:/:
Där möter hon sin lille vän den snälle:/:
Hvar har du hvarit min lilla vän så länge :/:
med du inte kommer hem förrn on quällen:/:
Jag har hvarit i sömmestocken och sömmat :/:
Det gjorde jag för jag ville inte vara hemma :/:
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73. Jag gick mig ut till att spatsera

Ringdans, en person utanför ringen,
en innanför, växelsång.
SF 3 sid 220

 
        

    





  
  

  



  

Landeryd, uppt Waeselius




  
  

Jag gick mig ut till att spatsera, det var allt om en vacker dag
Till en man som kund' plantera rosor utaf flera slag
Jag ropa högt: O, fader min!
Öppna porten och släpp mig in!
Säg mig först hvad ni månd' heta, och hvarför ni kommen är
Se'n dernäst så vill jag veta,´hvad som är uti ert begär
Är ni kommen uppå denna ort
till att plocka mina blommor bort?
Ack nej, sad' jag, käre fader, kan jag blott en blomma få,
som är skön, så är jag glader och vill straxt ifrån er gå
Ack käre fader, hör min bön
Giv mig en blomma som är skön! (Ringen öppnas)
Jag slapp in och jag blef glader i den sköna örtagård
Der stod rosor, långa rader röda, hvita, gula, blå
Ja, der var rosor och vallmo skön
Röda, hvita, blå och grön
Af dem som jag i handen tager, det var en nyutsprungen ros
Hon var skön, ja täck och fager. Med henne springer jag min kos
Jag önskar alla andra godt
För den enda som jag fått
Ack, min fader, ni trodde illa, det som aldrig jag har gjort
Jag har alltid lefvat stilla, tyst och ärbart som sig bordt
Jag har alltid lefvat så
Att jag skull' en vacker flicka få.
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Ringdans med uppbjudning
SF 3 sid 273

74. Jungfrun gångar sig åt trädgården


                 

Landeryd, uppt Waeselius

    
      

Jungfrun gångar sig åt trädgården som hon är vaner att göra
Fick hon se hvar Nässlan stod ibland de örterna gröna
Tar hon Nässlan i sin hand och kastar henne öfver gärdet
Så illa brände jag min hand allt för min hjertelig käre!
Rid nu hän, kom snart igen, och låt nu dig besinna
Kom igen med gullringar fem och sätt uppåp mina fingra
Först till brud och så till skrud och så till redlig madamma
Du skall få höra, du skall få se att jag skall vara densamma
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Friarlek i ring. SF 3 sid 199

75. Fattig änka

  
    
         
   
Herre Gud nåde mej fattig Enka
Många döttrar och ingen måg
Men jag ska skaffa mig måg i år
jag som andra
Till er, Munsiör, månde jag gå
Ser I är kommen till era år
I som andra
Och tag min dotter i snöhvitan hand
Och statt'na före som en redlig man
I som andra
Se på min dotter, hon dansar lätt
nu har hon fått den hon håller bäst
Hon som andra
Och se på mågen, han stussar bra
Nu har han fått en han vill ha
Han som andra
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Landeryd, uppt Waeselius (Wallman 53)
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76. Geta som du ga' mej

Ringdans med uppbjudning.
SF 3 sid 342

Landeryd, uppt Waeselius



          
      
            
Geta som du gaf mej, den har jag
Får jag någon annan så tar jag
Getter och lam gifver jag dig
Säg, säg se'n du fick'n af mej.
Tag dig en bock!

Ring av kvinnor, en man i taget släpps in.
SF 3 sid 202

77. Skifta makar

Landeryd, uppt Waeselius


                            



   
Mor - a går i gål - a med sju dött - rar fin - a

 

 

öst - an och

 

   

väst - an och släpp in kung - ens

    
ging - o
fing - o



All - a ar de hvit - er
Sin - a mod - er lik - a

vi, han
vi

 

   

går i
Skåd - ar

vår - a
sig en



All - e vill de gif - te var - e
All - e vill de flyg å far - e



 

 



häst - ar

ring - ar
quin - na
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bäst - a.

En

   

Låt upp por - ten

    
lång - er väg så
fag - er sven så
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78. Hå hå du modige gosse

Friarlek i ring. SF 3 sid 345

Landeryd, uppt Waeselius

                             


Hå hå du mod - i - ge goss - e på den tid jag höll dig kär.
En gång men aldrig
mer Gu ske lof jag slapp dej väl

Du har tänkt att narra mej
men nu ska jag nar - ra dej

Statt, statt sur och tvär

    

          
           
Ald - rig jag dig mer be - gär Rätt nuska du

  
     
som mitt hjärt - a mån - de fäst - e

20

  
lil - ja

Här är vänn - en den bäst - e


  

    
 

    

Gul- le - bäl - te

det ska blif - va hans fäs - te

Du är min ros och

     

 

 

     

Ing - en skall oss åt - skil - ja

för än död - en

som är red han

haf - ver vunn - it sin vil - ja

Friarlek i två rader. SF 3 sid 184

  
 

få se på Hvar min kär - a stånd - a må.

  

   


79. Guds fred kära Svärmor
  

  



  



1.

  



  2.
 

  

Guds fred och god dag, kära Svärmoder min
och får jag nu fria till dotteren din
För rosor och liljor di gro så väl
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80. Göken sitter på kyrketak
Uppbjudnings- och avskedslek. SF 3 sid 266


                  
Gök - en sit - ter på kyr - ke - tak han ork - ar så lit - et

sät - et


         
far - en nu väl

Jöns And - ers - son




 
    
  
  

Och ska vi nu gif - ta vår är - li - ga man Jöns An - ders - son

med pick å med pack
med falsk - het å snack

far - en nu väl

81. In in kära mågen min

Ingen uppgift


  
In,

Lys - ter Ung - er - sven i dans - en gå så
Ska vi hon - om i hand- en ta och

                  


       
ryck - a hon - om af

ga - la

            

Landeryd, uppt Waeselius (Wallman 55)

in


   

gif - va mig

           
 


kär - a måg - en

min en vack - er

      

Hon är som en

sil - kes - ros

dot - ter ger jag dig Tack, tack

Jöns An - ders - son

Slaka, uppt Waeselius

      

skol - en I ha för gåf - van I vill

           

är så söt att
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82. Min Rosa

Parvis i ring, rörelser, SF 3 sid 257


    

God dag

 
  

God dag


 

god

dag


 

god

dag



min







min

Ros



-

a



hjär - tans
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God dag.



kär,



all


 

god

-

dag


ra





min





blom - ma





kär - as - te

God dag, god dag, min Rosa
God dag, god dag, min Blomma
God dag, god dag, min hjärtans kär allara kaste
Dansa nu lätt...
Bröllop....
Barnsöl.....
Kyrkogång....
Gravöl.....
Adjö, farväl

Ballanslek. SF 245

83. Herr Ålderman

Slaka, uppt Waeselius





                             
Sitt ned på stol - en herr åld - er man på stol - en sitt - er her Åld - er - man sjelf för han har lof - vat en jung - fru
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84. Väfva Valmar

De lekande i två linjer. SF 3 sid 196

   

Väf

 

rätt



-





va





fram

Så

 



val - mar

å



 

väf - va

slå





till - samm - an



de
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vall - mar

Så



låt - a



slå



skär

 

de



-

det





gå



till - samm - ans

85. Kom Anna
Ringdans med uppbjudning
SF 3 sid 317

 
   

Landeryd, uppt Waeselius. Redigerad av Drake (Wallman 56)

  


   

    

    





 

 

    

    


 

Kom Anna mi Gumme lille kom, Anna mi Gumme lille kom
kom opp i taket så modeligen, så går det så ljufveligen
Så går det så väl
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86. Fattig fogel
Dramatisk lek. SF 3 sid 167

Landeryd, uppt Waeselius. Redigerad av Drake (Wallman 57)


      

 



  

    

 

 



  






 

  

 

  
 







Fattig fogel kommer linkandes, kommer kinkandes,
öfver åkrar, ängar och gärden
Är du riker af håfver så ge den fattige något!

Lekbeskrivning nedan. SF 3 sid 365

87. Barka hudar


                     
Vi ska barke hudar å vi ska barke skinn å skinn
vi ska stå å barke tjyfvaryggen din!
Lekbeskrivning fr Svenska Fornsånger:
Personen utom ringen, slår i ryggen någon
af dem om stå uti ringen.
Begge springa åt motsatt håll, för att hinna
fram till den sålunda öppna platsen.
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Landeryd, uppt Waeselius
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88. Trå, trå tränne

Se 54. SF 3 sid 380

 
  

  

Kisa, uppt Drake



       

 

   
 

     

 


      
 

   
 

Trå trå tränne Brudi budi bänne
Hvem skall denne helig helig hejsan
Lässer jag dej hvem håller jag på?
Jag håller på N.N. det har jag hållit länge
Brudi budi bänne
Hvem skall denne helig helig hejsan
Lässer jag dej hvem håller jag på?

89. Bonden och kråkan

Skämtvisa. SF 3 sid 527


     
Bonn kör - de

sej

åt


     

hör - a hvar kråk - an

 

   

timm - e - re - skog


gol,

Hej

  

Hej å

ha,

å

 

    

hå

fal - e

  

fall - e - rall - e - ra
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rall - an



la

 

Feck han

    

Fall - e - rall - e - ra!
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90. Spinn, spinn

Visa


  

 


 

   


 

   

   
   

   

Landeryd, uppt Waeselius

   
   







Spinn spinn doter min
i morgon kommer friarn din
då har du inte linnet
Hon spann och hon vred
och ingen friare hörde hon te
Förr än andra dagen

Vaggvisa, SF 3 sid 459

91. Vyssa lulla litet barn

Linköping, uppt Wallman


                                  
Hvyssa lulla litet barn
för en liten kaka
Kan jag ingen kaka få
ska jag låta lullan stå
låte barnet gråte
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Barnvisa. SF 3 sid 488


 

 

92. Gubben, Gumman och Kalven

  
 

     

   

   

Calmare Län, uppt Loenbom



  







  









Gubben och Gumman de hade en liten kalv
Nu är visan halv
Bägge så körde de den lilla kalven vall
Nu är visan all

93. Anna lille du

Barnvisa. SF 3 sid 479




   



   



Anna lille du
vill du bli min brud
Skall jag bli din lille herre
Kommer något på
Ska jag säga så:
Blir du onder, blir jag värre.
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Slaka, uppt Wallman

   

   

Låtar till dans
av Toste Länne

Johan Haquin Wallman (1792–1853) är den yngre av de
kända ”bröderna Wallman”. Han föddes i Linköping och
studerade i Uppsala från 1810 samt blev fil.mag. 1815. Under perioden 1816–18 bestämde han sig för att ägna sitt liv
åt fornforskning. Efter en tids skoltjänstgöring i Stockholm
återvände han till Linköping 1822, där han så småningom
blev lektor i historia. 1836 blev han kyrkoherde i Slaka och
blev kvar där till sin död.
Hans stora betydelse för visforskningen är känd, men
han har också betytt mycket för bevarandet av instrumentala låtar. I de Wallmanska handskrifterna till Arwidssons
Svenska Fornsånger på Kungliga Biblioteket i Stockholm
finns fyrtiotre instrumentala låtar ingående i två samlingar; Rääfs och Wænerbergs samlingar.
Under sommaren 1819 gjorde JH Wallman en insamlingsresa i södra Sverige. I hans resejournal Topographica
Smolandia1 som finns bevarad i Linköpings Stifts- och
landsbibliotek, redovisas ett stort folkloristiskt material.
Manuskriptet är strukturerat sockenvis efter resvägen och
1

börjar i Växjötrakten. Därifrån går resan söderut längs
Mörrumsån till Blekinge. Därefter gör Wallman en sväng in
i nordöstra Skåne, Han följer Helge å och Lagans dalgångar
norrut genom Småland, Ett längre besök görs på Bolmsö.
Resan håller sig sedan med undantag för en kort sväng
in i östra Västergötland, inom Småland. Från Finnveden
fortsätter han norrut och kommer till Jönköpingstrakten.
Därifrån viker han av åt sydöst och journalen slutar i trakten runt Vetlanda. I manuskriptet återfinns, förutom några
visor, ett trettiotal instrumentala melodier upptecknade i
Småland, Wallmans samling.
En berättelse efter ”en blind spelman” i Vetlandatrakten
om hur man lär sig spela av näcken återges i ”Topographica Smolandia”:

Johan Haqvin Wallman, Topographica Smolandia, handskrivet manuskript, Linköpings Stiftsbibliotek 1819.
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Man kan få lära spela af ”Strömkarlen” om man 3ne
Thorsdagsaftnar går till strömmen, och första aftonen
quarlemnar sin viol; andra aftonen giver Strömkarlen
något, ss. ”en svart katt eller låmmunge”, samt några
droppar blod ur fingrarne. Tredje aftonen ligger på stället tvänne Violer. Tager man då sin egen, så finner man
hvad man sökt, och då ryker vattnet högt i sky efter en,
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när man går därifrån; Men är man olycklig nog att taga
Neckens så kommer man aldrig hem, utan följer Necken
ned i hans djupa salar. – Den blinde ynglingen har väl
ofta haft lust att lära Neckpolskan, och icke heller fruktat
att låta Strömkarlen få blod av sina fingrar, men han ”vet
att det skadar i själen, och ville derföre aldrig våga det”.
Neckpolskan är af den beskaffenhet, att ingen gerna kan
lära den andra henne, och den som kan henne, vågar aldrig spela mer än 6-7 tagter, ty så snart han hinner över den
10de, så kan han icke mer sluta. De dansande, dansa till
dess de ”störkna” och dö, och spelmannen spelar så länge
en enda sträng är quar. Derföre om de vilja spela högre
upp i de finare tagterne af Neckpolskan hafva de någon i
beredskap, som när de spelat sin föresatta tid springa in
och taga violen ifrån dem.

Låtarna i de tre samlingarna, för första gången publicerade
i Sumlen 1976,2 är i huvudsak åttondels och sextondelspolskor. Samlingarna utgör ett viktigt komplement till Traditioner af Swenska Folkdansar3 som kom ut 1814–15. Vidare finns ett antal långdanser och vispolskor med kortare
textsnuttar upptecknade av Grevilli, Waeselius och Drake,
vilka också lämpar sig för att spela till dans.
”Ydredrotten” Leonard Fredrik Rääf (1786–1872) kom
från Millingetorp vid Kisa, i gränsbygden mellan Östergötland och Småland. Han var djupt engagerad i historisk
forskning och samlade in folkliga lekar, visor och sånger.
Rääf och Wallman lärde känna varandra redan under ti2
3

Margareta Jersild, Tre polskesamlingar från början av 1800-talet, Särtryck ur
Sumlen 1976.
Arvid August Afzelius och Olof Åhlström, Traditioner af svenska folkdansar 1814–15.

digt 1810-tal och kontakten var intensiv ett tiotal år framåt.
Redan 1814 hade Rääf samlat ihop en stor samling innehållande 218 polskor, av vilka en betydande del sannolikt
kommit från ”en klockare i Kisa”, och lämnat till Götiska
Förbundet.
Rääfs stora samling har till dags dato inte kunnat återfinnas. Det är dock troligt att den mindre samlingen på
tjugofem polskor utvalda av Erik Drake, Rääfs samling,
som finns i Wallmans handskrifter är, en del av denna.
Erik Drake (1788–1870), Föllingsö säteri i Kisa socken i
Östergötland, Rääfs frände och barndomsvän och trogna
följeslagare, blev student i Uppsala 1804 där han tog studentexamen och kansliexamen. Tillsammans med Rääf
strövade han i början av 1810-talet omkring till herrgårdar,
bondstugor och avsides liggande torp i Kinda, Hanekinds
och Ydre härader och hjälpte Rääf att uppteckna musiken
till folkvisor, sånglekar och danser medan Rääf ägnade sig
åt den textmässiga delen.
Det måste varit ganska ansträngande tid då dagsvandringar på 7–8 mil var vardagsmat för Rääf ännu på ålderdomen. Turerna utsträcktes ibland till både två och tre dagar, där Rääfs kost utgjordes av medförda brödbitar och
källvatten. Genom enkel levnad, flitigt arbete och långsträckta vandringar trodde sig denne kunna dämpa medfödda anlag för sjuklighet.
Rääfs huvudsakliga förmedlare av folkvisor var två trotjänarinnor; Annika Persdotter som sjöng sina visor för flera
generationer Rääf. Hon dog 1819. Den andra och främsta inspirationskällan var Beata Fredrika Memsen, som kallades
mamsell Mems, eller bara Memsan. Hon var en guldgruva
av visor, sagor, sägner och historier. Hon dog 1841.
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Drake blev ledamot i Musikaliska Akademin 1824, professor vid Musikkonservatoriet i Stockholm 1830. Hans
namn är knutet till svenska musikhistorien; framförallt för
hans stora insats som lärare och läroboksförfattare samt
som melodiupptecknare av folkvisor. Hans rika repertoarkännedom kom till användning, när har redigerade
musiken till Arwidssons Svenska Fornsånger, en samling
kämpavisor, folkvisor, lekar och danser samt barn och
vallsånger utgivna i tre band åren 1834–1842.

Rääfs samling består i huvudsak av enkla åttondelspolskor, medan Waenerbergs och Wallmans samlingar är
mer utbyggda med sextondelsfigurer. Med dessa tre polskesamlingar har Wallman än en gång bidragit till vårt levande kulturarv.
1: Wallmans samling, Långdanser och vispolskor ur Topografica Smolandia och Wallmans samling, s. 172–199.
2: Wænerbergs samling, s. 200–208.
3: Rääfs samling, s. 208–217.

Svante Gustaf Wænerberg (1790–1857) blev fil. Dr. 1818.
Han prästvigdes samma år och blev kyrkoherde i Roglösa och Väversunda i södra Östergötland 1828. Han var
medlem i samma nation som Wallman under studietiden
i Uppsala på 1810-talet och blev sedermera prästkollega
med honom i Östergötland. Originaluppteckningarna kan
inte återfinnas, men av de 18 befintliga melodierna i Wænerbergs samling är hälften från Kalmar län, sannolikt från
hans hemtrakt Virserum, där hans fader var kyrkoherde
från början av 1790-talet.
Nr 47 ur Wallmans visbok ”Wallmans förlorade” , Linköpings Stiftsbibliotek. Se s. 194.

Nedan följer de tre polskesamlingar kompletterade med
ett personligt urval av långdanser och vispolskor med
textsnuttar till. De är tagna från Wallmans förlorade och
kan lämpa sig för spel till dans. För fullständiga texter – se
kapitel 5.
Som exempel på hur man som dansspelman kan tolka
och utveckla musiken från handskrifterna, har uppteckningen av Näckens polska från Bottnaryd (Wallman nr 32)
kompletterats med min egen tolkning av låten. Enstaka
melodier har redigerats med tillägg av repristecken för att
kunna fungera i spel till dans.
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Melodier
Siffror inom parentes anger nummer i Wallmans förlorade.

Wallman 1–57  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Wænerberg 1–18 . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Rääf 1–25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Wallman nr 1

Hvetlanda


     
    



 



 
 
              
  






 

Bis

  

     

       
   

       


  
— 172 —





Låtar till dans

Wallman nr 2

Hvetlanda

 
                       






  
  


       
    
    
       


 




 
  

  
     


Wallman nr 3


        

     
Bis

Hvetlanda

 

 


     




 


    

        



    
 
Bis

           
 
  

— 173 —





Källan i Slaka

Wallman nr 4

Hvetlanda

1.


   











 
    
 



 


 

 2.      


Fine

              
 
   



D.C. al Fine

Wallman nr 5

Hvetlanda


        




 


 
  



 

  


     










    

Bis

  
 










 

— 174 —



Låtar till dans

Wallman nr 6

Hvetlanda

           Bi s           


 

 
           
 
 
     
 





   


   
   
   

 

   









  
   
 
       


Wallman nr 7

       
 











      




 

      






 





Fine

Hvetlanda



 

              


 


       

Bis

— 175 —

 

       


D.C. al Fine

Källan i Slaka

Wallman nr 8

1.
                   



             
  

 2.
   
 



Fine

Hvetlanda

                  
   


D.S. al Fine

Wallman nr 9

          


 

Hvetlanda

   

Bis











 

       
     

Wallman nr 10

Hvetlanda


 

    
    

        



             





 
— 176 —






Låtar till dans

Wallman nr 11

Hvetlanda

           







   
Bis

2.

 
        1.   
         









  



         







   

1.
2.
                        





         


Wallman nr 12

               









      
 



    

Hvetlanda



    



  
 




                      

Fine

— 177 —

D.S. al Fine

Källan i Slaka

Wallman nr 13
Bi s



Hvetlanda

Bis

 
                     
     






  
 
     
                                       

Fine

D.S. al Fine

Wallman nr 14

Hvetlanda

                               



 
            

  

  



Wallman nr 15
Hvetlanda


       
        
  
 
Bis

Bis
                                
 

— 178 —



Låtar till dans

Wallman nr 16

Hvetlanda

      
     














     
 
Bis





                        
   
    


 
   
  

Wallman nr 17



Hvetlanda

     
  





   
   
 

              
Bis

      

 
    


    



 
   
  

  
— 179 —








       


Källan i Slaka
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Wallman nr 19

                              
 



 

       

 

       



Hvetlanda
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Wallman nr 20


 

     




     


  



Hvetlanda



       

      

   
    
 

 
    



  



Fine

    
  

Wallman nr 21

D.C. al Fine

Komstad


   
  






 
Fine

            
  

D.C. al Fine
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Wallman nr 22

  

   







   




   
   




  

Wrigstad

   

   

Fine

  




D.C. al Fine

Wallman nr 23











              

Wrigstad

     



          



 

Wallman nr 24

Wrigstad

 
                        

 
                 
           






Bis
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Wallman nr 25
Samma polska som föregående men i moll

Wrigstad

           
            












 
   B i s      

 

            







Wallman nr 26

Wrigstad


                      

 



  



  


 
    

 
 
   

                           


Bis
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Wallman nr 27

Wrigstad

                   















    
  
 
    


                


  

  


 

  

Wallman nr 28

           




       






   



Wrigstad

      
    

 

   

Bis
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Wallman nr 29

 











 
  


  









   


  


   





  

Tuna

 


 








           



Fine

             



   

  



D.C. al Fine

Wallman nr 30

Tuna

pizz

    






















arco
arco
pizz








       

 


    


 


 

pizz

Fine

arco



 

                  
          
    
    

D.C. al Fine
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Wallman nr 31

Tuna

Bis
                 
                      



 
 
 

    
        



 
    


 




   

Wallman nr 32 / Neckens polska
       

  


    

Bottnaryd i Smoland
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Låtar till dans

Ett exempel på tolkning av
föregående melodi Wallman nr 32

Wallman nr 32 / Neckens polska

trad. bearb. Toste Länne

2.
          1.      
 

   
                           
    




 

 
           
            









3
3

  


      
           

 
   

 


Wallman nr 33
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Troligen Westboås

Fine

  

   


  


   





D.C. al Fine

Källan i Slaka

Wallman nr 34 / Alelöv och lindelöv
Långdans

Gisslaved

 
      


2.











  

     




  

  


  

Ekelöf och bokelöf
och fyra rumpelösa stutar
Skall du denna flicka ha
så får du tigga och muta

Alelöv och lindelöv och
näfva fulla med nötter
Dansa lätt min lilla vän
jag fryser om mina fötter

 

1.



 

  






 

Har jag båge och har jag korn
Så får jag väl den som kastar
Blir jag inte gift i år
Så kan det slätt inte hasta

Wallman nr 35 / Ungersven växer
Långdans
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1.



1.

 
2.






 
2.

Gisslaved



Låtar till dans

Wallman nr 36 / Käringeträtan

Danslek

Westboås

Under det den första reprisen sjunges dansas i ring. Under den andra stannar man och sätter händerna i sidorna,
knuffas och boxas med armarna efter takt och svingar sig om under de bägge sista takterna.
Då samma repris upprepas slår man sin granne på axlarna eller öronen och slutar med att svinga sig om.






     

   

    




Bis

    



   

  


 











Wallman nr 37 / Å Ungersven
Långdans

Landeryd, uppt Waeselius (3)


  






   





  














1.


1.



Å Ungersven han växer båd smaler och lång
därföre är han så stolt i sin gång.
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2.

 
2.
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Wallman nr 38 / Ungersven och jungfrun
Ydre, uppt Drake (8 )


   




   

    



 









     





 






 














Ungersven och jungfrun månde sig åt lunden gånga
plocka rosor och plocka rosor och binda kransarna många

Wallman nr 39 / Och jungfrun hon drager
Långdans

Ydre, uppt Drake (9)

1.
2.











      
             
      


                             
Och jungfrun hon drager på röda guldband
Trall......
Så knyter hon det om ungersvens arm
Trall.....
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Wallman nr 40 / Orren

 
            

Ydre, uppt Drake (11)

2.












     
1.

1.
2.





    

     
                 

Och Orren sitter i högan topp
och kuttrar der han sitter
och skytten springer i fullt gallopp
han skjuter hvem han hitter

Wallman nr 41 / Allra högst

Ringlek med uppbjudning. SF 3 sid 311


    
   

 


  

  







  



     

 




     

Ydre, uppt Drake (Wallman 12)

    



  

 


 

  

Gosse lilla uti döden är icke du min trogna vän
Jag har vist dig så stor heder, visa du mig trohet än
Ingen må inbilla sig till att skilja dig från mig
Förr än döden, som gör öden, skiljer alla visserlig

Allra högst uppå himlens fäste sitter solen med sitt sken
Alla stjärnor och planeter tyckes du mig vara en
När jag dig i handen tar ä´cke du mitt rosenblad
När jag vaknar jag dig saknar, tyckes mig en flicka ha
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Wallman nr 42 / Dansa vackert

Ydre, uppt Drake (19)


                      
         

Dansa vackert, dansa vackert, dansa vackert som jag!
Hej lirum och hej larum och hej gör som jag sa!

Wallman nr 43 / Hå hå!

Ydre, uppt Drake (20)

1.
2.




     























 

  





                                
Hå hå sa räfven laskar öfver isen....
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Låtar till dans

Wallman nr 44 / Knyppeldyna

Ydre, uppt Drake (44)


              

 

  


 







   

  




  
 

  







  
 



    











Maja tar sig en knyppeldyna, sätter sig utmed fönstret
Tänker mer uppå Anders lilla än hon tänker uppå mönstret
Hå hå, du Anders lilla, hå hå, du Maja lilla
Du är min och jag är din i alla våra livs dagar

Wallman nr 45 / Lille gossen

          

     

 


   

   
  

  

Landeryd, uppt Waeselius (33)

  
  

Lille gossen på kyrkebacken med hvita rocken och svarta hatten
han frier te mej....

— 193 —
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Wallman
Wallman nr
nr 46
46 // Torget
Torget



                  
            
 





Landeryd, uppt Waeselius (46)
Landeryd, uppt Waeselius (46)


              
  
      
Bis
Bis

Jag kör mig åt torget, torget
Jag
mig åttetorget,
Jag kör
har potter
sälje,torget
sälje
Jag har potter
sälje, små
sälje
Somme
stor å te
somme
Somme
stor
å
somme
små
Somme brun å somme blå
Somme
brun åtesomme
Jag har potter
sälje blå
Jag har potter te sälje

Wallman
Wallman nr
nr 47
47 // Binderi
Binderi binda
binda
Landeryd, uppt Waeselius (Wallman 47)

 
 

        

   

     
     
    

 
     







     
  

    

   


 

Landeryd, uppt Waeselius (Wallman 47)

Bind binder uti binda, hvem skolom vi binda
Bind
binder sej,
uti binda,
hvemvi,
skolom
vi binda
N.N. binder
så bindom
fa-la-lej.
N.N. binder sej, så bindom vi, fa-la-lej.

      
    

Wallman
Wallman nr
nr 48
48 // Det
Det står
står en
en ungkarl
ungkarl
uppt Waeselius (51)
Wallman nr 48 / Det står en ungkarl Landeryd,
Landeryd, uppt Waeselius (51)



  
 
  
    
    







    
    
    

      
      


Det står en ungkarl uti vår ring, han gör sig lustig och glader...
Det står en ungkarl uti vår ring, han gör sig lustig och glader...
Det står en ungkarl uti vår ring, han gör sig lustig och glader...
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Landeryd, uppt Waeselius (51)











Låtar till dans

Wallman nr 49 / Så komma de jungfrur

           



  

  



1.

  



    

   


Landeryd, uppt av Waeselius (60)

2.

    

  

  



Så komma de jungfrur spasserandes två...

Wallman nr 50 / Vipp lustigt

           


  

  

1.

    

  

  

   

Landeryd, uppt Waeselius (63)

2.

1.



   


Vipp lustigt i gröna lunden där kärestan bor
Där Lärkan hon sjunger med sin lilla tunga och gräset det gror
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2.



Källan i Slaka

Wallman nr 51 / Sol går upp
Landeryd, uppt Waeselius (66)

1.
2.
  
   





                    
     

2.
      1.  










   

   
  


Å sol går upp och sol går ner, och jag står ute och väntar....

Wallman nr 52 / Ungersven med ett nytt gehäng
Landeryd, uppt Waeselius (71)


    


     



  



      





  



     



Ungersven med ett nytt gehäng, han svingar sig kring i laget
femton alnar gröna band, det har han i sin skjortekrage

— 196 —






Låtar till dans

Wallman nr 53 / Fattig änka

  
    
         
 

Landeryd, uppt Waeselius (75)

           
1.

2.

Herre Gud nåde mej fattig Enka.....

Wallman nr 54 / Geta som du gav mej
Landeryd, uppt Waeselius (76)


  

 


 
 



















  

Geta, som du gav mej den har jag
Getter och lamm gifver jag dig
Säj, säj, du feck´an å mej
Ta dej en Bock!
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Wallman nr 55 / Göken sitter på kyrketak
Landeryd, uppt Waeselius (80)

     

 

     

 




  

Bis

  











 







  
  

Göken sitter på kyrketak orkar så litet gala ://:
Lyster Ungersven i dansen gå
så ska vi honom i handen ta
och rycka honom af sätet

Wallman nr 56 / Kom Anna
Långdans

 
   

   


     

Landeryd, uppt Waeselius. Redigerad av Drake (85)

    

    



 



 

    

    

 

Kom Anna mi Gumme lille kom, Anna mi Gumme lille kom
kom opp i taket så modeligen, så går det så ljufveligen
Så går det så väl
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1.





  


  
2.



Låtar till dans

Wallman nr 57 / Fattig fogel
Långdans

Landeryd, uppt Waeselius. Redigerad av Drake (86)


      

 



  

    

 

  

 







 

  

 

  
 







Fattig fogel kommer linkandes, kommer kinkandes,
öfver åkrar, ängar och gärden
Är du riker af håfver så ge den fattige något!

Wallman nr 58 / Ungersven stånder

    

Ydre, uppt Drake (7)


                    
1.




      

   
 
 






Ungersven stånder uppå brona
Med de sifverspänn' i skorna
Det kom en jungfru spasserandes
Det kom en jungfru spasserandes
Straxt vill han henne trolova
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2.

1.

2.
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Waenerberg nr 1

 

 
   


        
                                  
 










Från Calmarelän


 

     



              



   

 

         

Waenerberg nr 2

Från Calmarelän
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Waenerberg nr 3

           




   
    


Från Calmarelän



         







                                      
           














   
 
 




Waenerberg nr 4





Från Calmarelän


          
 













 
 

Fine

 
  

                


D.C. al Fine
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Waenerberg nr 5

Från Calmarelän

                                            


 
     



                     



    

                







Waenerberg nr 6



Från Calmarelän

                         
 




 

    















    








   








 
  





Fine







 
  


D.C. al Fine
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Waenerberg nr 7

Från Östergötland

    
    






 
                 
 
     


  

      

 

   

    


Fine



    
     
      
   

D.C. al Fine

Waenerberg nr 8
"Neckens Polska", hvilken äger den tjusningskraft, att den dansande ej kan uphöra
förrän spelman rör vid honom; enl. tradition. G- och D-strängarne uppstämmas till A och E.

     
      
arco arco arco
pizz
pizz pizz

Från Calmarelän

arco arco
pizz pizz

    
                  
 
                      

arco arco arco
pizz pizz pizz
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Waenerberg nr 9

Från Östergötland

1.

 








 
        
  









 
           





  
2.

Fine

              



D.C. al Fine

Waenerberg nr 10

 












   
       



     

Från Östergötland

   


     

Waenerberg nr 11

  


  


  
Från Calmarelän
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Waenerberg nr 12

Från Blekingen

 
 
            










  

 


 
    
 


 
   
 
   

      
 
  

Waenerberg nr 13

Från Blekingen
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Waenerberg nr 14
Componerad af riksdagsmannen Jonas Börgesson i Kråktorp och spelad af honom sjelv då kyrkoherden Sv. Waenerberg
dansade första dansen med hans sonhustru på dess bröllop 1799 i Virserums socken i Calmarelän.

          
       


     

 

 


     
     






 

 

 

      

     

              
       

Waenerberg nr 15





Från Jönköpings län
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Waenerberg nr 16
    

 
  


 
 



 



    
  



Från Vermland



    

     

Waenerberg nr 17










Från Jönköpings län
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Waenerberg nr 18

Från Södermanland

 




                                        


        

      


    
  





          

 Fine

          





D.C. al Fine

Rääf nr 1
                      


  
 
          Bis    
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Rääf nr 2
 
  

   


 



     
  



 


 

         

   

Rääf nr 3

  
  
       


     






      
Bis
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8
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Rääf nr 4

    

 

   




    
 

     

 

  
  



   



Fine

     


D.C al Fine

Rääf nr 5
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Rääf nr 6
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Rääf nr 8


   




   

  

Rääf nr 7

 

    



  

   






   
  

 

  

 





 




Källan i Slaka

Rääf nr 9
   



  

  
 





 



  

   
 

 
   



     



Rääf nr 10
              
 





 
 



   
  
 

7

12
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Rääf nr 11



 
   

   




     

Bis



   



   

 
   













Rääf nr 12

               
 
  
Bis
                        


   
 




Rääf nr 13
        
    











 

                            
 

— 213 —







Källan i Slaka

Rääf nr 14

                              
  





 
     



   

 

    

    



     










      


 



Rääf nr 15
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Fine

  








D.C. al Fine

Låtar till dans

Rääf nr 16
        
 
     



   
    

      
    

   

Fine
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Rääf nr 18

   
 



D.C. al Fine

Rääf nr 17





Bis





Källan i Slaka

Rääf nr 19

     












   
    

                         


 
  
 

Rääf nr 20

    
    






  



    


  



   
 









   

Rääf nr 21
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Rääf nr 22

 





























  















Rääf nr 23
              



 

   
    
  

Rääf nr 24
 






 

     

Fine

Rääf nr 25
               
 

 

 

 





D.C. al Fine
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Göternas folksång
av Påvel Niklasson

Jag har tidigare framför allt studerat Johan Haquin Wallmans (1792–1853) insatser som arkeolog (Nicklasson
2011a). Han var som bekant även en pionjär inom insamling av visor och folkkultur. I modern arkeologisk forskning har man dock gjort boskillnad mellan arkeologi,
poesi och folkkultur. På Wallmans tid stod litteratur och
särskilt poesi nära arkeologi och man såg ingen större
skillnad mellan fornlämningar och folkkultur. För att förstå Wallman måste man förstå hur hans verksamhetsfält
hörde samman. Detta är en essä om arkeologi, poesi och
hur vi, inte minst tack vare Wallman, har en folksång1.
Wallmans viktigaste nätverk var Götiska förbundet där
han var medlem under förbundsnamnet Helge. Förbundet
hade sitt säte i Stockholm och Wallman närvarade bara
vid ett handfull möten. I förbundet fanns emellertid Sveriges ledande antikvarier och insamlare av folkkultur och
Wallman brevväxlade med flera av dem och informationen man bytte ledde till stora framsteg inom arkeologi och
andra områden. Förbundets starke man var Skriftvårdare
1

I betydelsen ”nationalsång” (reds. anm.).

Jacob Adlerbeth (1785–1844), i förbundet känd som broder Rolf eller Redlige Rolf, som till stor del finansierade
Wallmans verksamhet som resande antikvarie. De delade
passionen för arkeologi och blev nära vänner, vilket mer
än 600 bevarade brev mellan dem vittnar om.
Adlerbeth var under flera decennier motorn i svensk
antikvarisk, särskilt arkeologisk, verksamhet. Han sponsrade antikvariska resor, inte bara Wallmans, utan för
många skickliga antikvarier. Han bekostade utgivning av
arkeologisk litteratur och hade förmodligen Sveriges största samling av antikvariska anteckningar. Man ska komma
ihåg att staten, under de decennier Adlerbeth spenderade
hundratals riksdaler årligen på arkeologi, hade en budget
på 0 riksdaler för antikvariska ändamål.
Även hos Adlerbeth möter vi kombinationen poesi och
arkeologi. Adlerbeths far, Gudmund Jöran Adlerbeth, hade
varit en av den gustavianska epokens främsta skalder, men
begåvningen gick inte i arv och Jacob Adlerbeth publicerade bara ett fåtal dikter. En är en tillfällesdikt i Götiska förbundets tidning Idunas femte häfte, skriven med anledning
av det stora slaget vid Leipzig 1813, en förfärlig skapelse:
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Sång för Swenskar i anledning af
Slagen wid Leipzig, 1813
Förtwiflade Folk woro smidda i jern,
Men Swithiods Söner sig glädde.
De ägde CARL JOHAN. Till frihetens wärn.
I stål sina kämpar han klädde.
Af Thor han en hälsning ut åskmålnen fick Wid hafwet,
och krigsstjernan brann för hans blick Då Äran till mötes
han trädde.
Han ilat till fälten, der förfäders mod
Gjort segren till Swenskarnes wana.
Der swallade åter wår fiendes blod,
Der höjdes wår segrande fana;
Och Tyskland af hoppet bestrålas på nytt.
Dess träldom är hämnad. Förtryckaren flytt
Med blygd ifrån stridens bana.
Då hjelten, som Södern befriade, går
Med Freden åt Norden tillbaka,
Församloms wid stranden, att kyssa hans spår!
Han huld öfwer Swea skall waka.
Men orkar han, drage wi mangrant wårt Swärd,
Ty den som will namnet af Swensk wara wärd
Skall lugnet för äran försaka.

Den blivande Carl XIV Johan var en götisk dunderkung!
Dikten är en tidstypisk hyllning med högtravande krigsretorik. Även om man lyckas bortse från att runt 100 000
människor dödades och sårades vid slaget vid Leipzig,
kvarstår att den svenska insatsen inskränkte sig till att
sätta in ett enda regemente då slaget redan var vunnet.
De svenska officerarna skämdes ögonen ur sig över Carl
Johans allt annat än hjältemodiga passivitet. Adlerbeth
gjorde ett föga övertygande försök att glorifiera detta genom att förklara att den svenska armén ”var ett outtömligt
förråd af Reserve, i händelse behofvet det fordrat” (UUB
Adlerbeth till Rääf 26 november 1813). Förutom den sviktande hjälteandan är dikten träaktigt naiv.
Inte ens Adlerbeths närmaste vänner kunde hitta några
kvaliteter och Lorenzo Hammarsköld skrev till Clas Livijn att: ”A. uppträdt som skald med en liten sång, som
väl icke utmärkes af mycken poesi; men för hvilken man
dock måste hafva aktning, emedan den utmärker det mest
brinnande patriotiska lif; detta är också allt, som om den
kan sägas” (Ljunggren, 1890, s. 545). Förmodligen var det
Hammarsköld som recenserade Iduna i Swensk-Literatur
Tidning där han bedömde dikten så välvilligt han kunde:

För att öka diktens realism har Adlerbeth fogat en fotnot:
Sanningen är här troget tecknad. Den 17 och 18 maj 1813,
då hans kong. höghet kronprinsen anlände till Rügen och
Stralsund, dundrade åskan förfärligt. Under Juli och Augusti månader samt widare fram på hösten 1813 lyste planeten Mars med owanlig glans.

Denna Sång är ett af de mest talande bewis på, huru nära
all werklig och manlig enthusiasm i sina uttryck gränsar
in till den poetiska flygten. Ty närwarande Sång anslår
icke någon egentligen poetisk sträng, men genomandas
dock af Förf:s eldiga fosterlandskärlek (Swensk LiteraturTidning, 1814, s. 603).

Ofta ser nutida arkeologer de götiskt sinnade poetarkeologerna från 1800-talet i ett löjets skimmer. Dåtidens poeter
och fornforskare med sin litterära inställning utgör en vetenskaplig motbild till arkeologi. Att vi klippt banden till
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Blenda

Jacob Adlerbeth (1785–1844) Götiska förbundets skriftvårdare och central för
fornforskning och arkeologi under tidigt 1800-tal. Bild ATA.

litteraturen har fått bieffekten att vi har svårt att förstå arkeologins historia. För att illustrera hur nära arkeologi och
poesi stod varandra använder jag Blendalegenden som
bollades mellan arkeologer och poeter i Götiska förbundet
runt 1820 och hur detta nästan mynnade ut i att vi fick en
nationalhymn.

Det kan ifrågasättas om den småländska Blendalegenden
är ett autentiskt minne från forntiden. Olle Ekstedt har
skrivit en översikt över dess tillkomst, varianter och vindlingar (Ekstedt, 1987, s. 115f., 126f.). Legenden skapades på
1600-talet av Petter Rudbeck (1660–1709) utifrån lokala
sägner, lån från äldre källor och en fritt flödande fantasi
och han broderade ut berättelsen på det mest våldsamma
sätt. Johan Haquin Wallman karakteriserade Rudbeck:
Den ifrågavarande Rudebeck var en afskedad quartermästare, om jag minns rätt, – i Småland, hvilken af Grefve
Dahlberg uppmuntrades till fornforskningen och lemnat
flera med vidunderliga hÿpotheser blandade, med dock
ganska intressanta anteckningar (LSB Wallman till Adlerbeth 10 juli 1837).
Fantasin fanns i generna, Petter Rudbeck var brorson
till den kände Uppsalaprofessorn Olof Rudbeck och skrev
i samma fantastiska anda då han framhävde sin hemtrakt,
Värend. Hans arbete om Blendalegenden har inte tryckts
utan finns bevarat i handskrifter. Enligt Rudbeck skulle
Blenda ha levt på 1400-talet före Kristus. Dateringen byggde på Bibeln. Det är den tid som vi kallar Bronsålder och
är helt uppåt väggarna.
För den som inte har Blendalegenden aktuell handlar
den om den tappra småländska vikingakvinnan Blenda
eller Blända. När de småländska männen någon gång under forntiden, eller medeltiden, var ute i viking, drabbades
Småland av hemsökelse i form av härjande danska vikingar och utan krigare låg landet utlämnat. Då trädde Blenda
fram. Tillsammans med de andra kvinnorna dukade hon
fram mat och dryck på en hed. Därefter skickade man bud
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till danskarna att kvinnorna skulle ge sig till dem eftersom
deras män var långt hemifrån. Danskarna begav sig förväntansfulla till heden och:
När de om aftonen kommo dit, funno de borden dukade
och uppfyllde med kostelig mat och dryck; men Blända
hade med sin här dragit sig in i skogen. Danskarna trodde
då, att qwinnorna hade flytt bort af häpenhet och hade
icke wågat uthärda deras åsyn. De satte sig derföre genast att äta och dricka och lade sig sedan öfwer hela fältet
att sofwa. Då det hade lidit något öfwer midnatten, kom
Blända fram ur skogen med hela sin här, som war bewäpnad med yxor och stänger. De öfwerföllo då de Danske
och nedergjorde dem alla, så att ingen skall hafwa kommit tillbaka, som kunnat berätta om detta slag (Bruzelius, 1821, 28f).

Gästabudet var en lömsk krigslist som resulterade i en
episk danskslakt. Maten skulle ha dukats på Bråvalla hed
som man identifierade med en plats i Värend. Många av
Värends fornlämningar blev spår efter legenden och i
gravhögar vilar massakrerade danskar.
Det finns många varianter av legenden. Ledmotivet är
dock att danska trupper överlistas och nedgörs av en här
ledd av en småländsk kvinna. Vilket krig, vilken tid och
vilken dansk kung det skedde under, finns det många bud
om. Efter Rudbeck bearbetades Blendalegenden, Bråvalla
hed fick kultstatus och sägnen användes för att förklara
fornlämningar och samhällsföreteelser.
Bilder av fornlämningar med anknytning till Blendalegenden, även om Blenda inte nämns, publicerades 1715
i Erik Dahlbergs praktverk Svecia Antiqua et Hodierna.
Bland annat finns en karta över Bråvalla hed. På två planscher återges fornlämningar från trakten som fått namn

av hjältar som föll i Bråvallaslaget. På en tredje finns fornsaker, som nyligen sägs ha påträffats på Bråvalla hed. Det
rör sig om föremål från alla förhistoriens perioder, från
stenålder till järnålder och även senare tider (Dahlbergh,
1715, Del 3, plansch 83–86). Föremålen stänger inga dörrar
då legenden ska dateras.
Carl von Linné reste 1749 genom Småland på väg till
Skåne och passerade genom Blendabygderna. Han har
spännande saker att berätta angående en röd bård på kvinnornas klädedräkt:
Denna röda listan förmenes ännu vara ett minnesmärke
av den seger, desse Värns härads kvinnfolk vunno under
Blendas anförande emot de danska uti kong Rings tid på
Bråvalla hed.

Linné beskrev också trakten runt Bråvalla hed:

Bråvalla hed, eller den trakt på vilken Värns härads
kvinnor nederlade den danska armén uti kong Rings tid,
sträckte sig ifrån Alvastad till Gottåsa […]
Åtskillige namn äro än idag kvar på kringliggande
byar till åminnelse av förenämnde seger, såsom Alvastad, Benastad, Skäggalösa och Blädinge av deras anförare
Blenda etc.
Högar av kullerstenar låg i oändelig myckenhet längs
åt Bråvalla hed till skapnad som ättehögar och vid pass
så höga som en karl. Till vad ända desse fordom blivit
hopkastade överst på landet är svårt att säga, om de icke
varit begravningsplatser. (Linné, 1959, s. 63f)

Linné räknade upp flera fornlämningar, även om han inte
uttryckligen sätter dem i samband med slaget och menade
att händelsen också’finns bevarad i ortnamn. Att använda
ortnamn för att tolka fornlämningar och äldre historia var
en vanlig metod bland fornforskare.
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Kvinnorna i Värend hade lika arvsrätt, unikt i Sverige, ett
privilegium som de skulle ha fått efter danskslakten. Privilegiet stadfästes av flera kungar och åberopades då man
debatterade förbättrade kvinnliga arvsregler. Förutom lika
arvsrätt hade kvinnorna i Värend andra förmåner som ”att
bära skärp eller strids-bälte, som kallas fält-tecken och att
wid sina bröllop hafwa trummor och krigs-musik” (Bruzelius, 1821, s. 29).
Med sådana militanta drag blev steget att använda Blenda i feministiska sammanhang inte långt. Hedvig Charlotta Nordenflycht använde Blenda då hon gav Jean Jacques
Rousseau svar på tal om kvinnors förmåga i dikten Fruentimrets försvar, emot J. J. Rousseau medborgare i Genève:
Men hade han fått se en Småländsk Sköldemö,
Som utan manna-hjälp drev Dansken till sin ö,’
I grov och tarvlig dräkt, med solbränd hand och haka,
När hon höllt gästabud med haver-blandad kaka (Nordenflycht, 1996, s. 271)

Legenden behandlades av svenska och danska historiker
som Olof von Dalin, Sven Lagerbring och Frederik Peter
Suhm. Ingen lyckades reda ut legendens historiska kärna
eller hitta ovedersägliga bevis för dess sanningshalt. Trots
att den var påhittad levde och frodades Petter Rudbecks
skapelse och blev under tidigt 1800-tal på yttersta mode
i arkeologi och poesi och givetvis var göterna mycket intresserade.

Blenda och Nils Henrik Sjöborg
Nils Henrik Sjöborg (1767–1838) var professor i historia vid
Lunds universitet och blev 1814 utnämnd till Antikvitets-

intendent med uppsikt över alla landets fornlämningar.
Han var givetvis medlem i Götiska förbundet under namnet Baldur. Som Antikvitetsintendent skulle Sjöborg utarbeta riktlinjer för hur fornlämningar skulle benämnas och
klassificeras samt skriva en översikt över rikets viktigare
fornlämningslokaler, vilket resulterade i boken Försök till
en Nomenklatur för Nordiska Fornlemningar. Blendalegendens platser hörde givetvis till rikets viktigaste fornlämningar och Sjöborg beskriver dem. Han kritiserade
tidigare tolkningar av legenden och tillbakavisade teorin
att det är Bråvalla slag som stått i Värend. Detta på grund
av att det inte finns några platser uppkallade efter kung
Harald Hildetand och hans kämpar som ska ha stridit vid
Bråvalla. Sjöborg menade att de fynd som avbildas i Suecia Antiqua är från andra tider än Bråvallaslaget (Sjöborg,
1815, s. 50f). Blendalegenden ska istället dateras till ”första
hälften af 1100 talet, eller till K. Sverker I:s regering” och
det var den danske kungen Sven Grate som ledde danskarnas krigståg till Småland (Sjöborg, 1815, s. 57). Sjöborg
daterade därmed legenden till medeltid, något annat ansåg
han var otänkbart:
Det är ett löjligt tillägg i Sagan, att Blendas slag tilldragit
sig för 3000 år tilbaka, hvilket tillhör den tid, då man ville
börja Svenska Historien, om ej med Adam i Kjälkestad,
åtminstone med syndafloden (Sjöborg, 1815, s. 58).

Att Blendalegenden inte nämns hos den danske krönikören Saxo, huvudkällan för dansk 1100-talshistoria, förklarade Sjöborg genom enkel källkritik med: ”[att] ingen
undankommit, som kunnat berätta om nederlaget”. Blendalegendens äkthet kan man dock inte betvivla, även om
den inte omtalas av Saxo, eftersom det är en av ”Fornlemningar och gamla lagar ovanligt väl bestyrkt tradition”
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(Sjöborg, 1815, s. 58). Mängder med fornlämningar har fått
namn efter fallna danska anförare som Tumling och Olof
som ligger i två ”stenrör”, rösen, norr om Dansjö: Kongsrör
och Tumlinge rör. Blenda själv ”lär hafva sin grafplats, antingen vid Wärnlanda, eller uti någon af grifterna vid Blädinge, rätteligen Blendinge” (Sjöborg, 1815, s. 62). Sjöborg
gav legenden sin egen, sensmoral då han konkluderade att:
Den som ej unnar det ofvananförda någon plats i Historien, kan tills vidare antaga Blendas folködande gästabud
för ett slags karrikatur öfver det förderf för snille, arbetsdrift, helsa och kassa, som i läckraste välmening och af
skönaste fåfänga tillskyndas våra kräsmagade herrar af
Svenska kalassjuka Fruar (Sjöborg, 1815, s. 63).

Sjöborg återvände 1822 till Blendalegenden i första Tomen
av sina Samlingar för Nordens Fornälskare (Sjöborg, 1822,
s. 113f), men tillförde knappast något. Man kan ifrågasätta
Sjöborgs källkritik. Om Blendalegenden är från 1100-talet
borde de stupade inte ha blivit begravda i hedniska gravar
utan i kristna. Sjöborgs ganska svaga arbeten utlöste tillsammans med den redan citerade andra delen av Magnus
Bruzelius lärobok i historia Swerges historia för ungdom
(Bruzelius, 1821) en våg av intresse för Blendalegenden.
Bruzelius återberättade legenden populärt och lättillgängligt. Han åberopar i sitt förord Sturluson och Suhm
som sina främsta källor. Hans version bygger också på en
handskrift från den gamle professorn i historia vid Lunds
universitet, Sven Lagerbring, Sjöborgs lärare. Magnus
Bruzelius var förutom en stor sagoberättare en av Sveriges
skickligaste arkeologer och skrev flera avancerade uppsatser i Iduna.

Blenda, Jacob Adlerbeth Esaias Tegnér
och Johan Haquin Wallman
Adlerbeth kombinerade poesi och arkeologi på högst kreativa sätt. Ett sådant tillfälle var då han tillsammans med
Esaias Tegnér och Wallman verkade för att skapa en svensk
nationalhymn baserat på Blendalegenden. Planerna har
behandlats av bland annat Fredrik Böök och Leif Landen
och episoden är en ganska välkänd parentes (Böök, 1919, s.
495f; Landen, 1997, s. 55f; se även Björck, 1946, s. 148).
Göterna hade blivit imponerade av en norsk nationalsång och av den engelska hymnen God save the King och
ville skapa en svensk motsvarighet. I tidigare forskning
anger man att idén på en götisk nationalsång kläcktes av
August von Hartmansdorff, broder Harald i Götiska förbundet, som i februari 1821 sände den norska sången till
Adlerbeth med en förfrågan om inte Tegnér eller Geijer
skulle kunna åstadkomma något liknande. Under åren
som följde försökte Adlerbeth engagera Tegnér.
Planerna var minst sagt intrikata. Som melodi hade
man göternas egen sång Göterna fordomdags drucko ur
horn som väckte starka känslor: ”den kraftfulla sången
Götherna fordomdags drucko ur horn uppfyllde oss med
en helig wördnad för wåra förfäder, för den ofantliga kraft
som deras företag andades” (Heijkensköld, förslag till Stiftelseurkund. Citerat i: Stenroth, 1972, s. 39).
Trots all forskning som ägnats åt Götiska förbundet är
det ett mysterium vilken sång de sjöng vid sina stämmor.
Enligt Heijkensköld och andra var Göterna fordomdags
en marchssång av manligt och militäriskt snitt. I Götiska
förbundets arkiv finns en text med något annorlunda karaktär:
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Götherna fordomdags drucko ur horn,
Skydde ey Wallar, murar eller Torn,
Wi än i idag – har samma laghwem för oss an,
den som är nyckter, säg om du kan.
Drickom ur glasena, klingom därwid
Glömmom alt buller, lofwom i frid.
Wänskap och tro – skall hos oss bo,
Afwund och flärd fly, sådant är götha gossarnas gry.
Drickom med hurtighet Damernas skål
Till deras är tömmom wår Bål,
Götha Gossar blå, – öken också --rösternas klang.
Hwar och en tar nu sin Cloris i famn.

Sången är en dryckesvisa med erotiska inslag en bra bit
från den manlighet den väckte då det begav sig.
Ingmar Stenroth anser att visan från början var ett militärt skillingtryck från Gustav III:s tid (Stenroth, 1989, s.
39ff). Vistexten finns i två varianter från 1788, skrivna i anslutning till Gustav III:s krig med Ryssland 1788–1790 och
uttrycker inte helt oväntat ett oförsonligt rysshat. I dessa
visor är det dock inte göterna som drucko fordomdags,
utan svearna. Melodin var välkänd och användes ofta till
patriotiska sånger. Texten kan ha bytts alltefter det politiska läget och tillfällets karaktär. Staffan Björck menade att
Göterna fordomdags skrevs av musikern och ämbetsmannen Pehr Westerstrand, broder Thormoder i Götiska förbundet och tonsattes av Bernhard Crusell, som också var
medlem i förbundet (Björck, 1946, not 39, s. 330). Bjöck
anger dock inga källor.
Kanske är den fredliga versionen i Götiska förbundets
arkiv från 1820-talet då det politiska läget hade lugnat

sig och göterna blivit mindre intresserade av militära övningar. Textens erotiska karaktär ska kanske också förstås
utifrån att Adlerbeth samlade och förmodligen även skrev
snuskiga visor, kanske är det han som vid ett muntert tillfälle ändrat den högtidliga texten?
Även melodin till Göterna fordomdags är ett mysterium. Adlerbeth skrev sommaren 1821 till Erik Gustaf Geijer
för att få ”Haeffners harmoni till Gotherne fordomdags”
(Dagbok 2 juli 1821). Geijer skickade den 10 juli Hæffners
”Götherna fordomdags etc. satt för karlröster i 4 stämmor”
(Geijer, 1931, s. 321). Där tar spåret slut. Haeffners melodi
finns inte i Adlerbeths kvarlåtenskap och någon avskrift
verkar inte ha överlevt. Inte heller i skillingtrycken från
Gustav III:s tid har melodin bevarats. Vi känner inte orden
till göternas kampsång eller vilken melodi den hade.
Tanken om en svensk folksång kläcktes dock inte av von
Hartmansdorff. Nästan tio år tidigare skrev Kronprinsens
adjutant, major Carl Gustaf Forsell om ämnet till Tegnér.
Jag citerar ett längre utdrag eftersom brevet kastar ljus över
göternas folksång och fångar tidsandan. Det ger även en
vision om varför vi anser oss behöva en nationalhymn.
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Sistlidne sommar var jag om bord på skeppet Victory
hos Amiral Saumarez, dess 850 mans starka besättning
månade rå och reling samt söng högtidligt, med hattarne af, under canoners lossande God save the King;
minnet af dessa heliga ögonblick äro omöjliga att förgäta. Vi svenskar, troligen ämnade af himlen eller vårt
läge till helt annat än hvad vi äro, sakna möjligheten af
en så högtidlig scen samt denna electriska löpeld som
så varmt förenar allas hjertan till ett, derföre, att vi
ingen allmän folksång äga. De tider kunna då den vore
af större än vi förmoda. Den svenska öfversättningen af
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God save the King är vacker, men är ändå altid öfversättning och har ej vunnit burskap, kanske derföre att
den saknar den naturliga anda som endast och allenast
passar Svenskar, och som vi helt visst kunna äga af oss
sjelfva utan att låna den af Engelsmännerne. Granbergs
folksång uti Svante Sture och Märtha Leijonhufvud är
visserligen af värde, men tonen är svår och okänd är ej
nog manlig; deremot känner nästan hvar Svensk tonen
på, Götherna fordomdags drucko ur horn, Stormade
fästningar vallar och torn. Om Herr Professorn finner
tjenligt så visa alla sina landsmän den tjensten och skrif
en allmän folksång på denna lätta, enkla, alfvarsamma
och högtidliga ton. Var god och låt deruti äfven inflyta
uti sista verserna att vi räcka handen till förening åt
Norrmännen, denna af hvarje uplyst man så efterlängtade förening blir ett insegel på vår frihet och sjelfständighet så länge den Nordiska halfön är bebodd.
Jag föreställer mig mycket väl svårigheten af detta företag, men min öfvertygelse är, att den som har skrifvit
Svea, skall ock lyckas att göra ett utdrag derutur.
Om den lyckas, som den helt visst gör, så skall Prins
Oscar lära honom, och sedan skall han blifva sänd till
alla Regements Chefer med befallning att göra honom
allmän uti armén, och derefter hoppas jag att den snart
skall kunna anses som National-sång. Någon belöning för
Herr Professorns möda äger jag tyvärr ej att offerera –
Verldens största Religions-Stiftare bjuder: Älska Gud
öfver alt, och din nästa som dig sjelf, det kunde tilläggas;
Fordra ej belöning för det goda du gör än din tillfredsställelse (LUB Forsell till Tegnér 31 december 1812).

Lord Nelsons gamla linjeskepp från Trafalgar, Victory,
hade deltagit i strider i Östersjön under sin befälhavare

amiral James Saumarez och det var då Forsell hade den
mäktiga upplevelsen att höra 850 sjungande engelsmän.
Forsell var inte medlem i Götiska förbundet, men rörde sig
i samma kretsar. Av brevet framgår att melodin till Göterna fordomdags drucko ur horn var välkänd. Forsells tankar
diskuterades säkert bland göterna och projektet mognade
långsamt. Det kan vara från Forsell eller Tegnér som von
Hartmansdorff fick ingivelsen att 1821 skriva till Adlerbeth.
Projektet tog fart då Adlerbeth under sensommaren
1821 besökte Tegnér i Lund. Det var en seriös resa och Tegnér anmodade Lundagöterna Bruzelius och Carl Adolph
Agardh att förbereda arkeologiska och vetenskapliga uppsatser för uppläsning. Själv skulle Tegnér läsa upp andra
delen av sin omåttligt populära Frithiofs saga. Att man
även till Tegnérs skräckblandade förtjusning skulle ägna
sig åt annat än stillsam fornforskning och vetenskapliga
diskussioner framgår av ett brev till hans svåger: ”Om 14
dar väntar jag Adlerbeth ner. Då lärer här bli ett grufligt
supande” (Tegnér till G. Billow 29 juli 1821. Citerat i: Tegnér, 1954, s. 194).
Under en tid av utbredd alkoholism var Adlerbeth
ökänd för sitt supande. Det var en del av hans stora sociala förmåga som höll samman Götiska förbundet och
gjorde honom allmänt omtyckt. Alkohol låg säkert bakom att Adlerbeth med jämna mellanrum råkade ut för
mystiska fallolyckor. Olyckorna skedde nattetid på hemväg från tillställningar. Under besöket i Lund är det en
dag, söndagen den 19 augusti, då allt enligt Adlerbeths
dagbok ”stadnar i oreda” på grund av supande kvällen
innan. Sin vana trogen drattade baronen på ändan även i
Lund. I ett tackbrev till Tegnér skrev han skämtsamt om
”bataljerna” i Lund:
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Den contussion jag erhöll under den afgörande hufvudbataillen i Lund den 19 Augusti, är nu alldeles försvunnen.
Ur den hårdnackade träffningen vid Puggehusen gick jag
oskadd, men mina fatiger under denna strid gjorde mig
så sömnaktig, att jag om den trakt, som mellan slagfältet
och Hörby passerades är alldeles oförmögen att lemna en
noggrann beskrifning.

Då han lämnade Lund hade Adlerbeth varit så ”Försoffad af vällefnad och goddager”, på modern svenska: medvetslös, att han var oförmögen att betala hyrrummet hans
betjänt hade bott i. Skamset fick Adlerbeth be Tegnér att
reglera hans skuld till värdshusvärden (LUB Adlerbeth till
Tegnér 1 september 1821).
För Tegnér höll besöket på att sluta illa, riktigt illa. Då
Adlerbeth efter två veckor rest hem kollapsade han och
blev sängliggande. Lunds bästa läkare tillkallades. De konstaterade snabbt att skalden drabbats av en elakartad ”inflammation i levern” och fruktade för hans liv (Wrangel,
1912, s. 113). Levern, detta så ömtåliga organ, hade fått rejält
med stryk under samvaron med Adlerbeth och två veckors umgänge slutade i en nära döden-upplevelse. Tegnér
var krasslig under hela hösten 1821. Då han började komma på fötter skrev han till Adlerbeth: ”I mera än fjorton
dar har jag varit sängliggande af en ganska häftig sjukdom
hvarifrån jag ännu icke är återställd” (Tegnér till Adlerbeth
18 november 1821. Citerat i: Tegnér, 1954, s. 205). Adlerbeth
fick nyheter om Tegnérs sjukdom av Bruzelius: ”Tegnér
har varit sängliggande några dag; men som det endast är
flen i buken [...] så kommer han väl med Guds hjelp opp
snart igen på benen.” Efter att ha besökt Tegnér skrev Bruzelius emellertid oroligt i ett tillägg: ”Tegnér är dåligare än
jag förmodade; dock hoppas jag med guds hjelp det ej vara

så farligt, sedan det resolveradt sig till en häftig frossa just
i dag” (KB Bruzelius till Adlerbeth 4 november 1821).
Även om måttlöst supande var en del av det sociala
umgänget, var det inte socialt acceptabelt att däcka så kapitalt som Tegnér. Som tur var hade Tegnér goda vänner
som kunde släta över hans tillkortakommanden. Baserat
på Tegnérs och Bruzelius rapporter spred Adlerbeth ut
att Tegnér drabbats av en ”envis hemorroidal kolik” (UUB
Adlerbeth till Schröder 26 november 1821). Sedan dess har
medicinare och litteraturhistoriker diskuterat hur Tegnérs
hemorrojder påverkade humör, kreativitet och mjältsjuka.
Kanske borde de istället analysera götisk rekordfylla som
kreativitetens källa och avgrund. I studentstaden Lund
har det genom åren supits rejält. Fylleslaget 1821 hör till de
mer episka drabbningarna och kanske är det sådana som
behövs för att skapa nationalhymner. Det var även under
denna drabbning som Bruzelius och Adlerbeth diskuterade tankar om en på arkeologiska fynd baserad stenålder (Nicklasson, 2011b). Resan hade sålunda stor betydelse
både för arkeologi och poesi.
Det var vid avskedet som tanken om en nationalhymn,
eller som Adlerbeth kallade det, Folksång, diskuterades:
Tegnér följde mig ett långt stycke utom staden [...] Jag anmodade honom att författa en sång om Jätten Finn och
S:t Lars, och en Svensk Folksång. Han var ej dertill obenägen (UUB Dagbok 24 augusti 1821).

Närmare planer än så smiddes inte, sannolikt beroende på
att Adlerbeth och Tegnér var höggradigt berusade. En trött
och bakfull Adlerbeth rullade under hemfärden genom
Blendatrakterna i Värend. Även om han inte skriver det i
sin dagbok, tror jag att det var då tanken att använda Blendalegenden som folksångens ämne föddes. Avskedet av
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Tegnér, det dåsiga drömska tillstånd som drabbar en trött
resenär och den sägenomspunna trakten fick Adlerbeth att
tänka i nya banor. Adlerbeth var väl påläst i sagalitteraturen och han kände naturligtvis väl till Blendalegenden. I
sitt inträdestal till Vitterhetsakademien från 1819 hade han
kritiserat Jacob Wildes lokalisering av slaget vid Bråvalla
till Bråviken i Östergötland. Slaget skulle istället ha stått
”på den under namn af Bländas hed bekanta stridsplatsen i Småland” (ATA GFOJAA Adlerbeths inträdestal i
KVHAA). Adlerbeth anslöt sig till dem som menade att
Blendalegenden härrörde från forntiden och involverade
hjältar som Harald Hildetand och Sigurd Ring. Längre
fram i talet analyserade Adlerbeth noggrant de historiska
och arkeologiska källor som belyser legenden, samt den
forskning som sedan Saxo ägnats åt den. I Lund hade Adlerbeth dessutom träffat Magnus Bruzelius som bearbetat
Blendalegenden för sin lärobok. Adlerbeth var förvisso en
av landets främsta experter på Blendalegenden.
Man kan urskilja två huvudtolkningar. Adlerbeth med
flera ansåg att legenden var från forntiden och kriget som
skildras är det som kulminerar med det episka slaget på
Bråvalla hed som är samma plats som Blendas hed. Svagheten ligger i att detta har mycket litet stöd i källorna.
Man måste även bortförklara de lingvistiska beläggen
för att Bråvalla ska ha legat vid Bråviken i Östergötland.
Sjöborg och Bruzelius menade istället att Blendalegenden är medeltida och händelserna inträffade under kung
Sverkers regering under 1100-talet. Till nöds kan man
jämka samman legenden med danska krigståg i Sverige,
även om en stor svaghet är att händelserna inte nämns i
huvudkällan Saxo. Man kan också utan lingvistiska kullerbyttor förlägga det forntida slaget vid Bråvallarna vid

Bråviken som en annan händelse. Detta var de kronologiska huvudalternativen och styrde tolkning av händelseförlopp, historisk kontext och fornlämningar.
Adlerbeth hade redan 1819 blivit medveten om en ung
lovande fornforskare från Linköping, Johan Haquin Wallman. 1819 såg han till att Wallman fick ett stipendium av
Kronprinsen för att genomföra en antikvarisk resa genom
Sydsverige. Adlerbeth blev något år senare mäkta imponerad av en avhandling som Wallman skickat till Vitterhetsakademiens pristävling och med Adlerbeths stöd vann
Wallman förstapriset. Uppsatsen var Wallmans mäktiga
redogörelse för de förhistoriska vandringarna från mänsklighetens urhem i Himalaya: Historisk och Geographisk Afhandling om Skandinaviens bebyggande, efter Orientaliska
och Vesterländska källor (Wallman, 1826) och hör till det
underligaste man kan läsa. Adlerbeth och Wallman inledde på detta sätt sin livslånga vänskap där allt kretsade
kring fornforskning. Wallman blev landets skickligaste
antikvarie och Adlerbeth stöttade honom med pengar, råd
och som diskussionspartner.
Under våren 1822 havererade Wallmans ekonomi. Hans
fordringsägare tog hans bibliotek i beslag och hotade honom med bysättning, fängsligt förvar. Det var tack vare
hastigt avsända forskningsanslag från Adlerbeth och
Kronprinsen som han förblev på fri fot och kunde ge sig ut
på en stor antikvarisk expedition till Värend, en fortsättning på hans första antikvariska resa 1819. Hans trassliga
ekonomi med rättsprocesser gjorde att resan fick skjutas
upp till sensommaren och först i början av augusti kunde
han ge sig iväg. Det vet vi eftersom Adlerbeth på hemväg
från Stockholm till sitt gods Ramsjöholm sprang ihop
med Wallman i Linköping (Dagbok 4 augusti 1821). Kan-
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ske påminde det oväntade mötet med Wallman på väg till
Blendaland Adlerbeth om folksången. Några dagar senare
skrev han nämligen efter nästan ett års tystnad om Folksången till Tegnér
[Du borde] skänka os en skaldisk beskrifning öfver Blendas
och hennes vapensystrars bragder. Ämnet är skönt, af en nationell egenart. En liten prosaisk berättelse om händelsen,
såsom ett litet repertorium för traditionerne, skulle jag kunna skaffa Dig (LUB Adlerbeth till Tegnér 10 augusti 1822).

Utan att nämna Wallmans namn är det dennes förväntade
rapport som är den lilla prosaiska berättelsen.
Det var dock inte planerat att Wallman skulle åka till
Blendaland. Han brukade planera sina resor minutiöst
under flera månader, men då det var dags att ge sig iväg
slängde han alla planer överbord och resmålen verkar ofta
ha valts utifrån impulser. Under våren berättade Wallman
för Adlerbeth om sina planer i flera brev. Som så ofta fanns
det flera konkurrerande planer:
Ännu har jag inte fullt bestämt min Restour under sommaren, men torde i synnerhet utvälja Cronobergs län och
Blekinge till föremålet för mina arbeten (LSB Wallman
till Adlerbeth 29 maj 1822).

denna sommaren men då solen efter ett långvarigt regn
begynner åter visa sig och jag måste begagna detta uppehåll i ruskvädret för att fortsätta min Resa, torde det
tillåtas mig att till ett tjenligare tillfälle upskjuta bemälta
exposition af mina arbeten (ATA GFOJAA Wallman till
Adlerbeth odat. [12 september] 1822).

Wallman skrev dock även till deras gemensamma vän
Leonhard Fredrik Rääf och här får vi veta något mer om
resväg och syfte. Resan ska ha skett från Mariannelund
till Rönningsholm genom delar av Jönköpings och särskilt Kronobergs län som ”[jag] i mångfaldiga rigtningar
genomfor, till en del cotagerande Blekingegränsen” Blendalegendens platser ”har jag, nästan utan undantag, med
egna ögon skådat” (UUB Wallman till Rääf 7 november
1822). Wallman var väl medveten om de sagohistoriska
anknytningarna och kände väl till Blendalegendens vindlingar. Han var dessutom en mycket skicklig antikvarie
och lyckades till och med hitta Blendas grav, en rejäl gravhög i Värnlanda. Om man betänker att hela legenden var

Min första Restour blifver igenom Kinda, Norra och Södra
Tjust, samt sedan till Eksjötragten (LSB Wallman till Adlerbeth 14 juli 1822).
Breven till Adlerbeth är inte lika informativa som de
blev några år senare och vi vet inte exakt vilken väg han
tog då han väl gett sig hemifrån. Det finns ett enda brev till
Adlerbeth i vilket Wallman berättar mer om resans strapatser och det dåliga vädret än vad han sett:
Min skyldighet och önskan vore det, att nu inför Herr
Baron framlägga en kort redovisning öfver Mina Resor

Blendas grav enligt Johan Haquin Wallman, en gedigen gravhög utanför Värnlanda i
Värend. Bild ATA.
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påhittad är det en smått enastående prestation!
Tegnér var emellertid avvaktande. Då han nyktrat till
hade han blivit tveksam om Blenda var ett lämpligt ämne
för en nationalhymn:
Hvad Blenda angår, så är det ett ämne, som jag ofta tänkt
behandla; men det har sina svårigheter. En flicka, som
super fienderna fulla och sedan mördar dem i sömnen, är
ingen poetisk person. Händelsen måste åtminstone mycket motiveras, som ej kan ske utan att man ger poemet en
större omfattning, hvilket jag nu, då jag har så mycket för
mig, ej kan tänka på. Känner du emellertid något speciellt antingen af tradition i orten eller af historien, som
rör ämnet, så meddela mig vid tillfälle, för att möjligtvis
framdeles kunna begagnas (Tegnér till Adlerbeth 24 augusti 1822. Citerat i: Tegnér, 1954, s. 277).

Medan Adlerbeth och Tegnér planerade reste Wallman
och dokumenterade fornlämningar. Resan varade till månadsskiftet oktober/november. Det finns dock inget i brevväxlingen mellan Adlerbeth och Wallman som visar att
den skulle ha varit knuten till folksångsprojektet, eller att
Wallman ens skulle ha varit informerad om att det existerade. Det verkar inte som om Adlerbeth kopplat samman
sina projekt förrän i brevet till Tegnér av den tionde augusti och då var Wallman redan i Värend. Först i november
presenterade Adlerbeth i förtroende sina folksångsplaner
för Wallman:
De anteckningar, som Hr Magistern författat om Wärends Härad hade jag önskat att, när omständigheterne
sådant tillåta, få mig tillsände. Skälet till denna min önskan bör jag i förtroende nämna. Jag har nämligen bett
min vän professorn Doctor Tegnér författa en sång till
minne af Blända och hennes vapensystrars bragder. Han

har icke dertill varit obenägen, så vida jag kunde skaffa
honom några upplysande underrättelser om den som var
fältet för deras strider. Det är derför som jag, med full
förtröstan, vänder mig till Hr Magistern, med begäran
att hvad Hr M[agistern] mig vänskapsfullt meddela (LSB
Adlerbeth till Wallman 1 november 1822).

Brevet visar att projektet inte var känt utanför en mindre
krets, kanske bara av Adlerbeth och Tegnér. I samma veva
skrev Adlerbeth till Tegnér för att berätta om Wallman:
Mera fullständiga och noggranna upplysningar om det
fordna Värend, fältet för hennes bedrifter, än några hittills bekanta, hoppas jag snart kunna meddela Dig; de äro
frukter af de forskningar, som M:r Wallman, under sistförflutna sommar med outtröttlig flit anställt inom denna
trakt, hvarest han tillbragte en längre tid, för att om landet vinna säker kännedom.

Adlerbeth var noga med att påminna Tegnér om förhastade löften: ”Man har försäkrat mig att du lofvat Crusell en
folksång” (LUB Adlerbeth till Tegnér 8 november 1822).
Det var alltså först i november 1822 som Wallman och Tegnér blev hoplänkade av Adlerbeth. Wallman hade Tegnér
som idol och det måste ha varit med enorm stolthet han
satte igång sitt arbete att förse Skalden med faktaunderlag.
Dessvärre blev Wallman dödssjuk och sängliggande under större delen av vintern 1822–1823 och han blev färdig
med sin redovisning först under sommaren 1823.
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mer skarpsinniga än tillförlitliga; men man har ingen annan lykta att tillgå i det historiska mörkret (Tegnér till
Adlerbeth 4 mars 1827 Citerat i Tegnér 1955, 207f).

sender sätta pennan på papper eller läsa i bok o.s.w. (LSB
Wallman till Adlerbeth 25 mars 1823).

Först i juli 1823 fick Adlerbeth Wallmans gedigna handskrift Anteckningar öfver Gamla Fylkeslandet Verends
Historia och Fornlemningar, samlade under Resor igenom
Provinsen, åren 1819, 1822. 1sta Häftet, Landets Historia
och Hedniska Fornlemningar. Concept – Utkast (Anteckningar). Arbetet är ett av den romantiska fornforskningens mest spännande alster och kombinerar en romantisk
världsbild med gedigen forskning. Arbetet cirkulerade
bland göterna och blev mycket uppskattat. Geijer ansåg att:
”jag funnit den högst interessant, och att man sällan träffar
tillsammans så mycket noggranhet, skarpsinnighet och ett
så behagligt framställningssätt” (ATA GFOJAA Geijer till
Adlerbeth 10 augusti 1824). Anteckningar innehåller med
råge allt faktaunderlag Tegnér kunde önska sig.
Tegnérs intresse för Blenda hade dock svalnat och hon
glömdes bort då Tegnér blev biskop och planerade sin flytt
till Växjö:
…en Folksång har jag ej skrifvit, ehuru ofta jag tänkt derpå: men man skulle derpå göra alltför stora anspråk, och
med skäl, ty det är kronan af all Lyrik. Blända är naturligtvis ett vidlyftigt ämne. När jag kommer till Småland
blir det en sak att tänka på (Tegnér till Adlerbeth. 10 april
1824 citerat i: Tegnér, 1954, s. 75).

Efter detta diskuterar Tegnér och Adlerbeth inte Blenda
eller folksången mer i sin brevväxling. Förmodligen i ett
försök att locka fram de götiska takterna lånade Adlerbeth
1827 ut Wallmans Anteckningar till Tegnér som blev vederbörligt imponerad:
Wallmans arbete har glädt mig […] För öfrigt har Förf.
flere, helst Etymologiska hypotheser, som väl torde vara

Någon folksång blev det dock inte och Biskop Tegnér hade
inga planer att återuppliva sina götiska svärmerier. En nationalhymn baserad på Blendamotivet med melodin Göterna fordomdags drucko ur horn hade förenat militanta
feminister, nationalister, danskhatare och arkeologer i fosterländskt patos. Vi måste rikta en tacksamhetens tanke
till Esaias Tegnér som hade den goda smaken att hoppa av
skapandet denna götiska vulgaritet.
Kvinnotjusaren Tegnér hade emellertid inte helt tappat intresset för Blenda. En åldrande skald skrev 1841 den
långa dikten Kronbruden, en dikt i Blendas anda och Tegnér alluderade på legenden:
Bröllop skall firas med ståt och kronbrud vigas i Skatlöf
Bispen är bjuden till bröllopet sjelf, tym man vet att han
älskar
seder från fädernas tid och grönskande glädjen på landet
Honom är Skatlöf kärt alltsen han vigde dess tempel,
kärt för Bråvalla hed, och för Blenda, och Åsnen der Kellgren
vandrat i skönare dar, och älskat och diktat Kristina
(Tegnér, 1996, s. 216)

Den ende av de stora romantiska diktarna som skrev ett
större arbete om Blenda var den då i stort sett okände
Erik Johan Stagnelius, kopist på Ecklesiastikexpeditionen
i Stockholm. Adlerbeth var som Expeditionssekreterare
Stagnelius överordnade och hur och om Adlerbeth och
Wallman inspirerade Stagnelius till hans stora dikt Blenda
har diskuterats av lärda och det finns outredda detaljer
som förtjänar att belysas. Stagnelius var dock inte med i
Götiska förbundet och hans Blenda är åtminstone i detta
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sammanhang ett stickspår. Hans dikt understryker emellertid ännu en gång hur nära arkeologi och poesi stod varandra.

Jacob Adlerbeth, Richard Dybeck
och Du gamla, du friska
Om det är något man kan anklaga Jacob Adlerbeth för
var det att han aldrig gav upp sina götiska ideal. Av hans
projekt att skapa en folksång baserad på Blendalegenden
blev intet. Trots det har vi Adlerbeth att tacka för att vi har
en Nationalhymn. Under 1840-talet vistades den gamle
Värendsresenären Wallman i egenskap av Riksdagsman
för Prästeståndet periodvis i Stockholm. Han umgicks givetvis med sin gamle vän Adlerbeth. De flesta av Götiska
förbundets antikvarier hade sedan länge slutat eller dragit
ner på fornforskningen. Adlerbeth och Wallman behöll
emellertid in i det sista sitt passionerade förhållande till
forntiden och de måste ha fört många spännande diskussioner mellan riksdagssessionerna. De hade dock börjat
tackla av. Ett stillasittande liv och för mycket god mat och
starka drycker hade underminerat Adlerbeths hälsa och
han var ”besvärad af en fettma, som ej syntes helsosam”
(Wieselgren, 1857–1858, s. 28). Wallman var en skugga av
sitt forna jag, kroniskt sjuk i tuberkulos och malaria som
han hade ådragit sig på sina antikvariska resor. Han besvärades av ”blodhåsta” och feberattacker. En ny generation
antikvarier måste ta vid efter de gamla göterna.
Adlerbeth och Wallman lärde sommaren 1844 känna
den unge lovande antikvarien Richard Dybeck (1811–1877).
I ett brev från Dybeck till Adlerbeth står att de tre träffa-

des: ”Herr Baronen i sällskap med Hr Lectoren Wallman
behagade hedra mig med besök” (ATA GFOJAA Dybeck
till Adlerbeth 4 augusti 1844). Av allt att döma fick Dybeck
ekonomiska bidrag från Adlerbeth för att genomföra antikvariska resor på samma sätt som Wallman och det finns
brev från sommaren 1844 i vilka han beskriver sina fynd
och tankar om forntiden. Det är uppenbart att Adlerbeth
och Dybeck fann varandra både i forntiden och på ett personligt plan.
Det finns en litet äldre men uttömmande biografi om
Richard Dybeck av Carl Mangård. Även om Mangård spekulerar om Dybecks eventuella förbindelser med Götiska
förbundet missade han brevväxlingen med Adlerbeth.
Richard Dybeck är mest bekant som författare av vår inofficiella Nationalhymn Du gamla, du fria som bygger på en
melodi Dybeck upptecknade i sin hemtrakt Västmanland
och som han skrev texten till. Texten löd från början Du
gamla, du friska. Melodin har rötter i medeltida ballader
och Dybeck hörde den redan som barn. Det är omstritt
varifrån den kommer och det finns flera förslag (Mangård, 1937, s. 106). Nyligen har visforskarna Eva Danielson
och Märta Ramsten publicerat en studie över Du gamla,
du friska med fokus på tillkomsthistorien. Danielson och
Ramsten nämner göternas patriotiska engagemang och
allmänna betydelse för tidsandan, även om det götiska initiativet att skapa en folksång utifrån Blendalegenden inte
nämns. Författarna beskriver bröderna Wallman, Daniel
Samuel och Johan Haquin som pionjärer i insamlingsarbetet av folkkultur. Deras slutsats blir dock att Dybeck saknade ”direkt kontakt med ’göterna’, men indirekt var han
naturligtvis påverkad av samtidens idéer” (Danielson och
Ramsten, 2013, s. 20f). Inte heller i denna studie har Dy-
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becks brev till Adlerbeth och Adlerbeths stöd uppmärksammats.
Dybeck gav en upp en lovande karriär som jurist för att
ge sig ut och dokumentera fornlämningar och folkkultur.
Hans glöd liknade Wallmans runt 1820. Dybeck gav ut tidningen Runa som handlade om fornforskning och folkkultur och som gavs oregelbundet från 1841 till 1850 och
därefter i annat format 1865 och 1869–1876. Utgivningen
styrdes av Dybecks ekonomi. Han pantsatte till och med
sin fornsakssamling för att kunna betala tryckaren. Runa
liknade till sin inriktning Iduna och det är säkert därifrån
Dybeck hämtat inspiration. Skillnaden är att Dybeck i stort
sett var ensam bidragsgivare och de högklassiga medarbetare som Iduna hade haft saknades (Mangård, 1937, s. 95ff).
Dybeck drabbades av motgångar och ohälsa. År 1845 fick
han ett slaganfall som gjorde honom förlamad i högerarmen. Det verkar som om olyckorna drev honom ut ensam
i skogarna för att leta fornlämningar. Riksantikvarie Bror
Emil Hildebrand berättade för sin gode vän, den danske
antikvarien Christian Thomsen att:
Richard Dybeck lever helst i skogen. Ett olyckligt lynne
har gjort honom bitter mot alla. Olyckan har ock hemsökt honom (Hildebrand till Thomsen 4 april 1847. Citerat
i: Mangård, 1937, s. 78).

Återigen liknar Dybeck Wallman som också han drabbades av svåra motgångar och gav sig ut i ödemarken för att
leta fornlämningar och kontemplera självmord.
År 1843 fick Dybeck ett stipendium för att resa antikvariskt i Dalsland och östra Västmanland. Året efter gav han
sig ut på nya antikvariska resor, den här gången till Västmanland, Södermanland och Dalarna. Finansieringen är
oklar och man bör sluta sig till att det var Adlerbeth som

sponsrade. Adlerbeth brukade som motprestation från
sina skyddslingar kräva brevrapporter av precis den typ
Dybeck skickade. Dybeck rapporterade, bland annat att:
På dagen har jag undersökt och aftecknat åtskilliga minnesmärken i Romfartuna socken, uptecknat folksägner
m.m. (ATA GFOJAA Dybeck till Adlerbeth 19 juni 1844).

Det var under denna resa som Dybeck författade Du
gamla, du friska och det är mycket möjligt att den återfinns i det Dybeck i brevet till Adlerbeth kallar ”folksägner m.m.” Adlerbeth och Wallman framstår som Dybecks
inspiratörer och Adlerbeth var förmodligen sponsorn
bakom Dybecks resa till Västmanland och därmed Du
gamla, du fria.
Dybeck begick premiär av Du gamla, du friska vid en
”Aftonunderhållning med nordisk folkmusik” den 13 november 1844 ”inför en stor del av huvudstadens musikaliska värld” (Mangård, 1937, s. 108). Mangård återberättar
flera måhända apokryfiska anekdoter om hur sången vid
senare framföranden mottogs med jubel och hur Dybeck,
klädd i vargpäls, som han kastade av sig då han hänfört
reste sig och stämde in i refrängen Ja, jag vill leva, jag vill
dö i Norden och applåderna smattrade så, ”att huset kunnat
sprängas, och icke många ögon voro torra”. Jacob Adlerbeth fick dock aldrig höra Du gamla, du friska. Han hade
vid den exalterade premiären varit död i två månader. Han
drunknade utanför Djurgården den andre september 1844
då han på läkarorder tog ett kallt bad. Adlerbeth måste le
i sin himmel eftersom han efter många turer till sist lyckades ge oss en nationalhymn. Det blev inte Blenda med melodi Göterna fordomdags, det blev Du gamla, du fria.
Den andre Blendaveteranen, Wallman, bör ha varit närvarande vid premiären 1844. Han vistades i Stockholm och
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tillhörde som gammal visupptecknare sannerligen ”huvudstadens musikaliska värld”. Kanske kan man till och
med spåra honom i programbladet. Förutom Du gamla,
du friska framfördes bland annat en version av ”Neckens
polska Uppteckningen från Kalmare Län. Icke förut allmängjord” (Danielson och Ramsten, 2013, s. 26f). Kalmar
län var Wallmans gamla jaktmark och han kan ha delat
med sig av sina uppteckningar till Dybeck2.
Exemplen Blendalegenden och Du gamla, du friska visar
hur fornforskare och skalder använde samma råstoff och
hur Adlerbeth länkade samman dem och intog en nyckelroll inom poetiskt och arkeologiskt skapande. Det var i
göternas värld omöjligt att separera ett litterärt, poetiskt
sätt att närma sig forntiden från ett arkeologiskt. Melodin
Göterna fordomdags drucko ur horn hade enligt källorna,
ett manligt, militärt anslag, medan Du gamla, du friska
är en hymn. Blendamotivet handlar om forntiden medan
texten i Du gamla, du friska är naturskildrande. Båda dessa
teman är centrala i romantiken och går liksom poesi och
arkeologi inte att separera. Ett levande exempel på detta
är givetvis Wallman som förutom arkeolog och insamlare
av folkkultur även var en framstående botaniker och en av
rikets bästa algologer.
Att arkeologi och poesi stod varandra nära var utmärkande för romantiken. Mycket av denna symbolladdade
värld har vi förlorat och det har nästan blivit omöjligt att
dechiffrera vad man ville berätta med metaforer och fornlämningsbeskrivningar. Man ser detta tydligt hos Dybeck,
som ofta fått kritik för sina vidlyftiga och slarviga beskrivningar av fornlämningar (Mangård, 1937, s. 84ff). Mangård
beskriver Dybeck som antikvarie med att:
2

Se ”Låtar till dans”, not på sidan 203, Wænerberg nr 8 (reds. anm.).

Han var konstnären mera än de exakta måttens man
[...]. Han var i grunden musiker, romantiker, och målade
många gånger lika mycket i fantasien som i verkligheten
(Mangård, 1937, s. 86)

En antikvarie skulle under romantiken beskriva fornlämningar, uppteckna folksagor och visor och behövde en
poetisk och konstnärlig ådra. Ett exempel på hur vi har
tappat förmågan att förstå detta sätt att förhålla sig är då
Mangård hänvisar till en tidningsartikel av Ivar Schnell, en
kommentar till Dybecks beskrivning av en gravhög, som
Schnell menar blir mer av:
hembygdsentusiastens penna än den strängt vetenskapliga arkeologens ritstift. Han anser det ingalunda vara
oväsentligt, att ett par frodiga backsippor växa på gravkullen, och han nedskriver sin iakttagelse, för att likasinnade skola kunna glädja sig med honom åt minnesbilden
av den vackra blå blomman (Mangård, 1937, s. 101).

Mangård och Schnell skrev på 1930-talet då ett strängt
positivistiskt synsätt genomsyrade de humanistiska vetenskaperna. Romantik och ovetenskap rensades ut. Det
är därför inte underligt att de misslyckades dechiffrera
Dybeck. Den blå blomman är en symbol för romantikens store skald Friedrich von Hardenberg, bättre känd
under pseudonymen Novalis. Novalis dikter och filosofiska texter låg bakom synen på det sedan länge förgångna
som genomsyrade skalder och fornforskare i början av
1800-talet. Tankarna manifesterade sig i göternas passionerade förhållande till forntiden. För Dybeck, Adlerbeth
och Wallman var gravhögen med de blå blommorna en
uppenbarelse genom vilken världens ursprung i en paradisisk forntid, det närvarande med fornforskaren själv och
världens framtida öde förenades.
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Jag hoppas att jag kunnat visa hur nära det var att vi
har en nationalhymn som handlar om danskmörderskan
Blenda och att det finns götiska ekon i vår nuvarande nationalhymn. Jag har också velat visa hur litet avståndet var
mellan arkeologi och poesi under tidigt 1800-tal. Detta är
en utmaning för en arkeolog som vill förstå sitt ämnes historia eftersom man måste lära sig läsa texter, bilder och
fornfynd på sätt som sedan länge är bortglömda och som
ses som ovetenskapliga. Johan Haquin Wallman var en del
av denna försvunna värld.
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Summary in English
The Slaka Source – a book on Swedish folk music
At Slaka, outside Linköping, there is a source, a medieval
spring from which in the past people fetched their daily
water, and where the young folk celebrated Midsummer
with dance, games and song. The spring flows northwards
and is considered therefore to have magical powers.
But there is also another source at Slaka, a source of
cultural heritage and folk music that since the early nineteenth century has tempted people to sing, dance, play
tunes and create pictures.
The little parish of Slaka, just outside Linköping, forms
with its neighbour, Landeryd, a hub in the work of collecting traditional material that was carried out in a much
wider area with a common tradition, namely Östergötland,
Eastern Småland, Öland and Gotland. Part of the material
was published in Geijer’s and Afzelius’ Swedish Folk Songs
(medieval ballads) 1814-17 and Arwidsson’s Ancient Swedish Songs (medieval ballads and singing games) 1834-42.
Artur Hazelius, the founder of Skansen and the Nordic
Museum, was also provided with a considerable body of
material including songs, games, folk beliefs and stories.
So these songs, games and tunes have been of great im-

portance to our cultural heritage here in Sweden, but have
also given us a key to understanding and recognising ourselves in other cultures’ music and traditions.
Contents:
Page 9. Wallman & Co – about source singers and musicians, collectors, manuscripts and tunes, with the focus
on Johan Haqvin Wallman. Johan Haqvin Wallman,
1792–1853, was an antiquarian, collector of songs, lector
and Sweden’s first archaeologist.
Page 20. The music – about the challenge of taking down
the melodies. Along with his colleague, Leonard Rääf,
Wallman introduced a new epoch in song research by
documenting not only the words of songs but also their
tunes.
Page 23. Medieval ballads – sung stories with a strong
visual factor, easy to sing together and therefore usable
as both bedtime stories and party tricks alike! It was
on Per Tyrsson’s Daughters at Vänge, perhaps the best
known of the Slaka ballads, from the singing of Greta
Naterberg, that Ingmar Bergman based his film The Virgin Spring (1960). The medieval ballads are a European
repertoire that we share with singers from many cultures. The pictorial ballad interpretations in this chapter
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are original artwork by Jenny Treece Jorup (including
the front cover) and Anna Helldorff. This chapter also
includes tunes and words to fifty medival ballads.
Page 105. Games with singing and seriousness – about
the singing games, forerunners to the games we play
these days with children round the Christmas tree or
maypole. In Wallman’s day, they were the young people’s way of enjoying themselves. This chapter includes
93 singing games and short songs.
Page 169. Dance tunes – Polskas that Wallman and his
colleagues noted on their travels, mainly in Östergötland and Småland, and danceable singing game tunes
from Slaka and the surrounding area. This chapter includes 101 dance tunes.
Page 218. Folk songs of the Goths – about Wallman’s
commitment to the Gothic League, and plans for a new
national anthem.
CD – contemporary interpretations of collected music
from Slaka with folk and classical musicians in twelve
different constellations.
The Slaka Source – a book on Swedish folk music is the product of Slaka Music, a project within Leader Folkungaland
whose aim is to provide rural communities in Linköping,
Mjölby, Motala and Norrköping funding for a broad range
of development projects. Project owner: Östgötamusiken,
the Regional Music Institution. Westman Wernerska Foundation has granted a subsidy for the printing of the book.
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