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INLEDNING 
 

 

 

 
Qvid non sentit amor 

(Vad finns som ej kärleken märker) 

Resonansen i den ena lutan får sitt eko i den andra, precis så som två hjärtan 

kan existera i total harmoni, även om de är skilda åt. 

Ur Jacob Cats´ emblemsamling Silenus Alcibiadis, sive Proteus, 1622. 

 

 

Denna sammanställning Vislyrik och lätt lyrik från stormaktstidens Sverige, (VOLL), efter-

strävar att rymma samtliga världsliga visor och ”lätta” dikter på svenska, med kända författar-

namn, från stormaktstiden. VOLL är en pendang till min bok Vislyriker i stormaktstidens Sve-

rige, med beräknad publicering år 2021. Visor/dikter på utländska språk har således inte med-

tagits. För varje dikt i VOLL har detaljerade källhänvisningar gjort. Aktstycket är den mest 

omfattande samlade diplomatiska utgåvan av svensk, världslig viskonst under denna tid om-

fattande 70 diktare och fler än 700 dikter. Den är dock inte på något sätt en fullständig utgåva. 

Alla visor som inte har kunnat kopplas till ett författarnamn finns inte medtagna. Enbart de 

världsliga visor som medtagits i Bernt Olssons Svensk världslig visa 1600–1730. Ett register 

över visor i visböcker och avskriftsvolymer, Stockholm: Svenskt visarkiv, 1978, och inte kun-

nat hänföras till någon författare uppgår till mer än 400 st.1 

 Ett specialfall i föreliggande sammanställning är dikter i form av sonetter. Leonard Foster 

säger om Serafino Ciminelli dall’Aquila (1466–1500), som var den främste författaren av 

strambotto, en tidig form av italiensk poesi satt till musik, att han sjöng Petrarcas sonetter till 

luta. Det musikaliska ackompanjemanget blev inte enbart utmärkande för strambotto och so-

nett utan även i madrigalen.2 Ingen lyriker har tonsatts så ofta som Petrarca påpekar Walter 

Mönch.3 Hos den tyske diktaren Georg Phillipp Harsdörffer (1607–1658) finns en anmärk-

ning att även sonetter sjöngs. Joseph Leighton framhåller att ”[a]us dem Kontext wird immer 

wieder deutlich daβ manches Sonett auch gesungen wird. Obwohl man das Sonett nich in 

erster Linie als Liedform einstuft, hat es jedoch in der Barockzeit eine gewisse musikalische 

Tradition”.4  Sonetter har av ovanstående skäl även medtagits i sammanställningen. Främst 

gäller det Skogekär Bergbos Wenerid.  

 
1 Fortsättningsvis är alla hänvisningar till Bernt Olssons Svensk världslig visa, Stockholm 1978, endast angivna 

som ”Olsson” samt sidnummer i denna. 
2 Leonard Foster, The icy fire. Five studies in European petrarchism, London 1969, s. 24 f. Se även Joseph 

Leighton, 1973 och 1987, samt Walter Mönch, 1955. 
3 Walter Mönch, Das Sonett. Gestalt und Geschichte, Heidelberg 1955. 
4 Joseph Leighton, ”Deutsche Sonett-Theorie im 17. Jahrhudert”, i utg. Gerhart Hoffmeister, Europäische Tradi-

tion und deutscher Literaturbarock. Internationale Beiträge zum Problem von Überlieferung und Umge-

staltung, Bern & München 1973 och 1987, s. 11–36. 
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 I föreliggande urval av ibland svårfångad världslig lyrik från stormaktstiden har medtagits 

texter som är visor eller lätt lyrik. Världsliga, stikiska dikter har, med några undantag inte 

medtagits i sammanställningen. Medtagna är i huvudsak de stikiska dikter som jag citerar i 

min bok Vislyriker i stormaktstidens Sverige, Lund 2011. Såsom jag har anmärkt på annat 

håll kan en stikisk text i en handskrift mycket väl i en annan handskrift ha nedtecknats som 

strofisk. Inga tillfällesskrifter eller texter med i huvudsak andligt innehåll har inkluderats. 

Originalskrifter i UUB, KB, LUB med flera arkiv har använts. Detaljerade anvisningar har 

gjorts till Olsson 1978. I några fall har litteratur som innehåller en eller flera av en viss förfat-

tares verk, och som kan anses komplettera övriga källor utnyttjats.  

 För varje visa/dikt anges vilket underlag som har använts. En diktare, Johannes Messenius, 

har med tvekan tagits med i föreliggande dokument. För de visor som Messenius infogade i 

sina dramer, har det dragits i tvivelsmål huruvida de författats av honom själv. Flera av vi-

sorna, sammanlagt nio stycken, har visat sig vara folkvisor, som av Messenius ograverade 

medtagits i dramerna. De två visor, som ”troligen” är av hans hand har medtagits här.5 

 Dikterna och visorna har i denna utgåva bibehållit sin ursprungliga ortografi. Någon 

nystavning har således inte gjorts. Moderna ingrepp och ”normaliserade” stavningar ger rela-

tivt snart ett både märkligt och föråldrat samt förenklat, ”tunt” intryck. Den ursprungliga orto-

grafin ger texten en tidsfärg som skulle gå förlorad vid moderna ingrepp. Den ger texten 

styrka och must. Textens typografi, textens ansikte, ”präglas av och berättar om sin tids sam-

hälle, ekonomi, kultur och estetik”.6 Ridderstad påpekar att ”de tryckta utgåvorna anpassat sig 

till en konvention vid diktsättning att alla verser oavsett satsbyggnad skall ha stor begynnel-

sebokstav”, men att ”[v]ersalerna i början av varje rad bromsar läsningen”.7 Ambitionen i 

VOLL har varit att följa textens ortografi och interpunktion, men versbörjan har satts med mi-

nuskel utom då versraden påbörjar en ny mening. Jag följer här Ridderstad, även om han end-

ast talar om tryckta utgåvor. I VOLL har versradernas inledande ord satts med gemen i de fall 

då satsbyggnaden påkallar det. Begreppet versal syftar på att det första ordet i en versrad i 

tidig dikt alltid inleddes med en ”stor” bokstav, ty. Versalie. I de handskrivna visorna är bru-

ket av majuskel respektive minuskel mycket varierande. Ibland står ordet med en minuskel 

där man väntar sig majuskel, och tvärtom. Det gäller såväl versradens början som ord inne i 

versraden. 

 Några få ändringar har dock gjort, såsom är brukligt vid återgivande av äldre text. Skilje-

tecken, till exempel snedstreck, har i VOLL ändrats till kommatecken. Dubbla bindestreck 

återges med vanligt bindestreck. Frakturstilen återges med antikva och antikvan med kursiv, 

däremot har fetstil behållits. I de av mig direkt från handskrifter återgivna texterna har klam-

merparentes, {…}, använts för att markera att ett ord fattas i den återgivna texten, på grund av 

ett oläsligt eller svårläst ord. Ord som har en oförståelig eller svårförståelig betydelse har no-

terats med frågetecken, (?). Strofnumrering som lagts till har markerats genom att strofens 

nummer satts inom parantes: (1.) och så vidare. Vid citat i löpande text i boken Vislyriker i 

stormaktstidens Sverige, används snedstreck ”/” för att markera radslut. Substitut av en bok-

stavsform har undivikits: till exempel ersätts ’w’ aldrig med ’v’. ’ÿ’ skrivs ut som ’ij’ eller 

’y’, beroende på sammanhanget.  skrivs ut som ’thz’, inte ’thet’,  skrivs ut som ’mz’, 

inte ’medh’. Nasalstreck över ’m’,  , och ’n’, , skrivs ut som dubbeltecknat ’m’ respek-

tive ’n’. ”s” och ”∫” skrivs båda ut med ”s”. Dubbel-s eller tyskt s skrivs ut med ”β”.   

 
5 Hilding Lidell, Studier i Johannes Messenius dramer, Uppsala 1935. Diss. Uppsala universitet. 
6 Per S. Ridderstad, Textens ansikte i seklernas spegel. Om litterära texter och typografisk form. Anförande vid 

Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte den 27 maj 1998, s. 24. 
7 Ibid., s. 20 
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 I handskriven text är det ofta svårt att tolka vad som är majuskel respektive minuskel. Am-

bitionen har varit att följa textens ortografi och interpunktion, men versbörjan har, som tidi-

gare angivits, satts med minuskel utom då versen påbörjar en ny mening. Jag har i största 

möjliga mån försökt återge texterna så som de ser ut i handskrifterna. Den ursprungliga stav-

ningen används, även när den ser ut att vara felaktig. I den mån en förklaring ansetts nödvän-

dig har denna placerats inom hakparantes [   ].8 

 I denna utgåva har någon variantapparat inte utarbetas, däremot har för varje dikt angivits 

ur vilken källa eller arkiv som texten i föreliggande dokument har hämtats. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Förkortningar 

 

Olsson Bernt Olsson, Svensk världslig visa 1600–1730.  Ett register över visor i visböcker och 

  avskriftsvolymer. Stockholm 1978. 

 

KB  Kungliga Biblioteket, Stockholm 

KBK Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn 

LUB Lunds Universitetsbibliotek 

UUB Uppsala Universitetsbibliotek 

 

 

 
8 Se Lars Bägerfeldt, Bokstäver & gamla handskrifter. Att läsa handskrifter från Vasatiden och Storhetstiden 

samt tidiga kyrkoböcker och Paula Henrikson, Textkritisk utgivning. Råd och riktlinjer, Svenska Vitterhetssam-

fundet, Stockholm 2007, s. 58. 
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Aron Danielson, ?  
Stifts- och landsbiblioteket, Linköping: W42 (Samuel Älfs visbok), s. 49 (Olsson, s. 48) 

(Akrostikon i nedanstående visa.) 

 

Aff nordan strandh aff Swea landh 

1. 

Aff nordan strandh aff Swea landh, 

 nu ått Virginia fara,  

Siömenner godh medh it friskt modh, 

 och fruckta ingen farha. 

2. 

Rätt när Gudh will osz säijer till, 

 wij och färdige ähro, 

aff it friskt modh wåga wårt blodh, 

 för fãderneszlandet kiärha. 

3. 

Om thet ähn här tyckes beswär, 

 osz rnödosampt at warha, 

öffwer then Siöö in till then öö, 

 som är nya Swerigesz landhe, 

4. 

Neeka eij kan vthan försan, 

 nu osz här præsentera, 

medh stycken godh kruut och så lodh, 

 osz moot fienden Defendera. 

5. 

Der till och medh beder iag här, 

 haaff Gudh utj tit minne, 

så skall tu see han tig beteer, 

 hiälp, uppå reesan tina. 

6. 

Adrig förnam nogon försan, 

 enom sjöman illa gånga, 

som uppå tigh haffwer sat sin lijt, 

 alt på thet hafwet longa. 

7. 

När wij nu så betenckia må, 

 wij gladha åstadh farha, 

och gudh ther hoosz tilskyndar osz 

 sin helga Engla skarha. 

8. 

I medler tidh skolom wij see,  

 the stoora haffzens bölior, 

storma och slå dock vndergå, 

 moste wij bidha och fölia. 

9. 

Een redlig siöman säger iag försan, 

 sig icke tå förskrecker, 

fast wädret stoort och myckit swårt, 

 mastar och råerna brecker, 

10. 

Liquäll åstadh lustig och gladh, 

 kliffwer han tå fast trygger, 

och är geswin i samma sin, 

 then skadan heelar och bygger. 

11. 

Så welom wij nu i thenna stundh, 

 öffwerheetz perszoner alla, 
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allom them som osz unna godt, 

 uthi Gudz händer befalla. 

12. 

Och Frugor all till it stort taal, 

 möör och Jungfrugor alla, 

som osz kenna och wela wäll, 

 wij och aldrig förglömma. 

13. 

Nu till Valet beder iag medh flijt, 

 rät utaff  hiärtansz grundhe, 

them som wij haffua brutit emoot, 

 förgiäter thet i all stundhe. 

14. 

Till it beslut befallom wij Gudh, 

 wårt kiärha fäderneszlandhe, 

önskom alla i fredh och roo, 

 bruka sin näring och wandell, 

15. 

Faar wäll faar wäll till lijff och själ, 

 wij önskom eder tilsamman, 

altidh i werlden triffwasz wäll 

 J herranom Christo Amen. 

 

 

 

 

 

 

 
Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, 

uthålliga i bönen. (Romarbrevet kap 12:12) 

Det gör förhoppningen att jag kan 

Glad på lutan spela 

Om jag redan blivit slagen i bann 

 

Ur Daniel Cramers Octoginta Emblemata, 1630. 
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Sveno Johannis Lindh ? 
 

Swanen plägar siunga  Stifts- och landsbiblioteket, Linköping: 

    W42 (Samuel Älfs visbok). (Akrostikon 

    i nedanstående visa.) (Olsson, s. 115) 
1. 

Swanen plägar siungha, 

 medh ynkeligen thoon, 

när han weet tilstundha, 

 sin tidh och sidsta stundh, 

roopar han och quäder, 

 kanske föga glader, 

at han medh fart, 

 skall skiliasz snart, 

Hädhan och weet eij hwart. 

2. 

Vthi lijka motto, 

 gåår thet migh i handh, 

som haffwer förbrutit, 

 mit vnga lijff försan, 

dödhen then grymrna, 

 then iag eij kan vnrymma, 

ty swane sång, 

 den sidsta gång, 

siunger dock icke longh. 

3. 

Effter iagh haar syndat, 

 min herre Gudh emoot, 

Hasteligen skyndat, 

 till at utgiuta blodh, 

moste iagh draga, 

 på denna sorgedagar, 

thet peen och straff, 

 mig är på lagdt, 

för domenom aff sagdt. 

4. 

När sig så tilfogar, 

 tu sitter öffwer bordh, 

ackta eij så noga, 

 alle förflogne ordh, 

uthan twiffwell tencker, 

 han tin ähra kräncker, 

men haff till sedz, 

 och blijff till fredz, 

onögd gack eij till stridz. 

5. 

Ondh är och then wana, 

 som dock föga är wärdh, 

fodra och utmana, 

 till at fäckta med swärdh, 

lät wäder hanar, 

 holla siellf sin wana, 

see uppå migh 

 bedh innerligh, 

Gudh will bewara tigh. 

6. 

Ja ganska många, 
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 J öffwer dådigheet, 

giörha thet them ångrar, 

 såszom medh mig är skedt, 

wändt igen at låtha, 

 see nu hwadh thet båtar, 

Exempel tagh, 

 för ögon haff, 

mit straff på thenna dagh. 

7. 

Offta tigh och töffwa, 

 thet längsta som tu kan, 

tit sinne ther medh pröffwa, 

 tu äst een stadig man, 

swärdet lät bliffwa, 

 quar sitiandes i slidhan, 

haff eij till sedh, 

 tu bliffwer wredh. 

hastigt uthan beskedh. 

8. 

Här aff tå lähre, 

 huar een i synnerheet, 

wördha och ähra 

 förmän och öffwerheet, 

fattiga som rijka, 

 warnar iag tillijka, 

som här nu stå, 

 och see uppå, 

huru medh mig skall gå. 

9. 

Ach hwadh iagh tencker, 

 på thenna sidsta stundh, 

huru werlden skäncker, 

 arga list margelundh, 

om tu på henne murar, 

 J sanning hoon tig lurar’ 

så at tu skall, 

 J saaker all, 

Komma på största fall. 

10. 

Nock haffwer iagh ströffwat 

 Jfrån min barndomsz tidh, 

och till hoffwa warit, 

 nu bleff lyckan oblidh, 

betrod waar iagh ridha, 

 för fäderneszlandet stridha, 

Såszom een hiält, 

 waar och tilstält, 

förha Cornet i fält. 

11. 

När sigh mon gånga, 

 medh mig alt wäll i handh 

wenner badhe iag många, 

 som giordhe mig bijståndh, 

strax hiulet sig omwändhe, 

 sedhan mig ingen kiändhe, 

min wänner kiär 

12. 
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Ingen tå dömme, 

 mig i lätfärdigheet, 

eller sig berömme 

 aff min dödeligheet 

Kroppen tager iorden, 

 deraff hana är giordhier, 

Hoosz Gudh min saack, 

 så menar iagh, 

ähr klart på thenna dagh. 

13. 

Skolen eij heller sörija, 

 min kiäre wänner mångh, 

när som i fåå spörija, 

 slijck ynkelig afgångh, 

stryker bort tårar wåtha, 

 låter igen at gråtha, 

mig haan i eij mist, 

 men föör eder wist, 

hoosz herren Jesum Christ. 

14. 

Lyckan snart kommer, 

 medh hast och sin koosz gåår, 

then som är frommer, 

 han henne altidh fåår, 

wandra ty varligh, 

 ty tidhen är farlig, 

fly dryckenskap, 

 och thet selskap, 

tu kant förföras aff. 

15. 

J mine gelijker 

 krigzbuszar i gemeen, 

fattige som rijke, 

 achta thett hwar och een, 

laga sig till warha, 

 at komma i sådhan snarha, 

see hwilken dryck, 

 är skenckt för migh, 

ackta nu bättre tigh. 

16. 

Nu min hiärtansz modher, 

 som högt bedröffwat ähr, 

älskelige brodher, 

 Systrar och wenner fleer, 

edher will iag alla, 

 then högsta Gudh befalla, 

wij finnomsz medh frögd,  

J hemmelsz högdh, 

tijt är mit hiärta bögdt. 

17. 

Der iagh nogon måtta, 

 godt folk förtörnat haar, 

wärdesz mig förlåtha, 

 owetandesz deet waar, 

mine blodz förwanter, 

 sampt andra mina bekanter, 

mine wenner kiär, 

 farer nu wäll, 
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bådhe till lijff öch siäl. 

18. 

Här kan iag eij meer siunga 

 för tårars myckenhet, 

nu staplar och min tunga, 

 aff dödzens bitterheet, 

redskaffensz Musqueterer 

 luntorna paszerer, 

min baneman, 

 lägg ricktigt an, 

Herre Jesu tagh min Andh. 

 

Den 10 Julij Endhe Anno 1651. 
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Torsten Gilleskiöld,  ? 

 
Wenner och brödher godhe    (UUB, Nordin 1121, s. 141) (Olsson, s. 131) 

 

1. 

Wenner och brödher godhe 

uti det fogde stånd 

huru iagh ähr till mode 

föhrstås af denne sång 

 

2. 

I (…) ähr och fijre 

(haff…är) iagh (…kat) mit kall 

flijtigt som en myra (?) 

föhrsamblat (håst…) all 

 

3. 

Med oret och med retta 

alltid sökt (…rinning) min 

på det att hwar må (…retta) 

huru det faller inn 

 

4. 

Godz gåhrdar och så rentor 

migh underslagit (fohrdt) 

muutor gåffnor och (skäm…) 

anammat har iag tordt 

 

5. 

Nye skattor på ööhkat 

effter mitt egit sinn 

allmogen at föhrsökia 

der med (hostt) (föhr…) min 

 

6. 

medh mantals upbögning 

så och den bodskaps skätt 

bruukat har iagh en öffning (?) 

och dubbelt öffer satt 

 

7. 

Det sädhes måhlet wetta 

iagh intet gillat haar 

eij kopper skipan wetta 

(…holt) det gamble (…rahr) 

 

8. 

Skahranughet gamble 

(…ket) (…) (…) 

och migh fast bettre gagnar 

der effter iagh uppbahr 

 

9. 

Effter nije måhls laget 

legges twå skäppor til 

iagh doch 6 (?) skiäppor tager 

fast bonden eij så will 
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10. 

Och de som willia lösa 

det kopparmåhlet eij 

skole bönder åt mig (…sa) 

penning : (…) (…) 

 

11. 

Ingefler fåhr det niuuta 

ähn laseheheradz (?) bohr 

de andre få så eij bruuka 

i min befalning stohr 

 

12. 

Fast om de (…) alla 

haffue det aff mig kiöpt 

will iag eij kiööpet (hålla) 

(…) de noog föhrstådt 

 

13. 

Det som iagh kiöper aff prester 

(…) (…) och deras korn 

(…) (…) rester 

bruukar alltså min form 

 

14. 

På tunnan skall migh giffues 

halffannan skiäppa till 

bonden om han will bliffua 

(…) (…) (…) och frij 

 

15. 

(…) och fohrdning 

uti befatning min 

giästning utan skoning 

hos bönderne omkring 

 

16. 

Oxar och bokar feeta 

nehr uthskriffning har stådt 

sampt skiööne miölkegietter 

rundelig som iag fått 

 

17. 

Der oxen kom allena 

iag eij till nöijes wahr 

detwar mig til (…) 

taga mindre ähn et pahr 

 

18. 

Om tu willt hulpin bliffue 

du (…) den andre shijt 

(…) mig bokar giffua 

sett du der på tin lijt. 

 

19. 

Medh arbete och (…) 

driff (…) min nytta fohrdt 

at ingen kan föhr(…) 
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(…) gåhrdar hööge giordt  

 

20. 

 

 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

 

24. 

 

25. 

 

26. 
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Jonas Håkanson, (?–1666) 
(Akrostikon i nedanstående visa) 

Kungliga Biblioteket: Vs 24 (Drottning Sofias visbok, s. 17) 

Uppsala universitetsbibliotek: Nordinska saml. N1121 

Lunds universitetsbibliotek: A. Knutzons visbok 

 

Jagh gik migh vth en sommar dagh    (Olsson, s. 78) 

1. 

Jagh gik migh vth en sommar dagh, 

vthij markenne gröna, 

lust och glädie bekåm tå iagh, 

jblant the örter skiöne, 

huita och blå, 

röda ock så 

sampt alsköns örter gröne 

2. 

Om wår liffztidh som är så kårtt, 

hierteligh j thet sine, 

täncker iagh huru han går bårt, 

och som blomstret förswiner, 

så hierteligh, 

klagar iagh migh, 

som war aff årom vnger. 

3. 

När som blomstret j fägring står, 

faller och wisnar till jorden, 

alt så och en ynglingh j bästa år, 

för än han wet aff ett ordh, 

j samme stundh, 

min ögon run, 

min kinder wåta giordes 

4. 

Afftonen nalkas och solen klar, 

sitt ansichte bort giömer, 

än stodh iagh j sorgen quar, 

sågh vppå liliorne gröne, 

tå kom en röst, 

migh til tröst, 

then iagh aldrigh förglömer 

5. 

Se wäll till tu vnger man, 

huij att tu tigh så klagar, 

all sorgh du öffuer wina kan, 

om tu min lära behagar, 

hör wäll till, 

huadh iagh tigh will, 

till kiärlek vpen bara 

6. 

Haff tin förhåpningh j all stundh, 

stadigt till gudh then högsta, 

älska honom aff hiertans grundh, 

som tin siäll jgän löste, 

vthij all nödh, 

ja liff och dödh, 

tu stadigt på honom trösta 

7. 

Ångest och sårgh jfrån tigh driff, 

liffuet thet snart för kårtar, 
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men fridh förlänger tin liffztidh, 

vplät förty hennes portar, 

medh kiärlighet 

och wänlighet, 

tu henne wäll omgjorda 

8. 

Kiärligen wara som tu äst wan, 

glöm jke bort tin ära, 

hälst emot huar christen man, 

mäst emot wänen kiära, 

tå skall gudh tigh, 

Rät wiserligh, 

medh en from maka beskiära 

9. 

Ädlare gåffua eij finas kan, 

näst gudz ordh dyrebara, 

än thet helige ächte ståndh, 

när thet är wäll beuara, 

ty beder iagh tigh, 

nu wäll snarligh, 

en wän för alla vthkåra 

10. 

När tu en sådan bekåma kan, 

som titt hierta begiärar, 

huilken är from och myket dygdesam, 

skön aff tucht och ära, 

En fast bårgh, 

vthij all sårgh, 

har gudh tigh tå beskiärat 

11. 

såsom solen en prydningh är, 

vthij himmelens fäste, 

så är och tu tin maka kiär, 

vthij tit huss och näste, 

att wara from, 

är rikedom, 

den yparste och den bäste 

12. 

Om tu mitt rådh åtlyda will, 

skall snart sårgen försuina, 

och säg så thet thin kiäresta till 

Enär tu henne kan fina 

farrer her medh wäll 

till liff och siäll 

haff theta vthij titt minet 

13. 

När thenna rösten wände jgän, 

(klinga) talla med ljuffligh stämma, 

wände iagh och war eij sen. 

jfrån thenne lunden att lenda 

o herre hielp migh 

thet beder iagh tigh 

min anslagh till en godh enda 

 Finis ände 

 gudh oss sin nåde sände  
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Christina Regina von Birchenbaum, ? 
 

”Een Annor Ny wijsa”: Christ giff migh at vtsiunga 

 

”Een Annor Ny wijsa” är tryckt i 1500- och 1600-talens visböcker, X, utg. Adolf Noreen och Anders Grape, 

Uppsala 1919–1927, s. 188–196. Visan omfattar 29 strofer.  

Visans religiösa innehåll gör att den inte medtages här, utan hänvisning görs till 1500- och 1600-talens visböck-

er. 
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Olaus M. M. Tiller, ? 
Göteborgs universitetsbibliotek: Harders visbok, sid 170 f. 

 

Om iag ey skulle minnas, den sällheet iag hafft haar   (Olsson, s. 105) 

1. 

Om iag ey skulle minnas 

den sällheet iag hafft haar  

och låte mig till sammes 

gå, när iag afsked taar 

så måtte iag wist wara 

en otacksammer göök 

och ingen bondhe spara 

på min baak lägga löök. 

2. 

Den nådh hög Herdarinna 

af himmels slächt och blod 

och jordiske half gudinna 

O fröken Brahe godh 

J hafwer täcktz bewijsa 

ehr ungesta serviteur 

befaller mig ehr pijsa 

med wördnat theβ iag döör. 

3. 

J ödmiukheet dy fatta 

i pennan ehn nådβ dygd 

will iagh och werdigh skatta 

ehn högst bepriβlig blygdh 

doch med en olärd tunga 

som är nu eij än bogdh 

och mesterl. uthsiunga 

ert rena lof i högdh. 

4. 

Lyckönskningar eij spara 

böör mig i sådant fall 

man med fiolen swara 

Ja sång gudinnor all 

och  siunga lef all tyder 

Högboren frökne wäll 

lef nådig fram och blijder 

lef uthan ända sell. 

5. 

Lef säll, o tusend skiöne 

lef säll, o nymphers croon 

All himblar Gud behkröna 

ehr af sin höga thron 

Med godt att the dygdsstrålar 

J klarheet lysa må 

och fröken Brahe prålar 

som sool på himblen blåå. 

6. 

En underskiöner blomma 

En purpurfergatt roos 

J hög föräldrars fromma 

slächt bröder en turkoos 

Naturens mesterstycke 

en himmels älskeligh skiäl 

all gyllen konsters smycke 

och then som will en wäll. 
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7. 

Rätt innerlig så önskar 

iagh städz af hiertans grund 

att Eders nådh må grönskas 

och blomstras margelund 

och att Ers Nådh eij glömmen 

mig som på ödmiuuk wijs 

En tienare berömmer 

hög frökens Brahes prijs. 

 

Olaus Tiller. Ao 1672 den 29 Januarij 
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Martinus Aschaneus, 1575(?)–1641 
KB, sign. D. 80, ”Regula pietatis ..-..” och ” Tabula mensalis eller bordetafla”. 

Een lithen hws regla…., utg. Erik Wennberg, Uppsala 1926. 

Martini Aschanei tabula mensalis : thett är the gamblas bordetaflaom höfwiskhett och bordatucht, utg. Erik 

Wennberg, Uppsala 1927. 

Schück 1890, s. 352 ”Om höffuiskhet och tuckt widh Bordh”. 

 

Regula pietatis eller en liten hwsregla. (1614)  

(…) 

Äran hon är en dygd så huld, 

 Hon är såld illa för all världens guld, 

Låter du henne ifrån dig gånga, 

 Du får henne intet åter för penningar många. 

Icke för guld eller dyrbara stena 

 Köper du äran, den dygd så rena, 

Icke för rikedomar, goda eller gårdar, 

 Icke för silke, soblar eller mårdar. 

Ej häller med lämpa, list och makt 

 Vinner du ära, som nu är sagdt. 
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Johannes Messenius, 1579–1636 
Uppsala universitetsbibliotek: Vitterhet: V3 (Bröms Gyllenmärs visbok), Nordinska saml. N1121 

Kungliga Biblioteket: Engeströmska saml. C VI 1.13 

Johannes Messenius, Disa, 1611  

 

Wijsan. 

Widh Troya är een Rosenlundh, 

En lustigare är aldrigh funnen, 

Medh Härligbeet begåffuat, 

Ther pläge the Gudhinnor tree 

At löga sigh gemeen, 

Medh siungande och springande, 

Iblandh the blomster thär: 

Medh twättande och flättande, 

The giora hwar annan stoor ähra, 

Elskogh giör Oro, the wijse äre wan at seija, 

Så är thedh Paris gångande, 

Som sådanne Bolare pläga. 

 

I samma stundh lät Discordia, 

Ett gyllende Äpple falla nedh, 

Thedh hon aff Himmelen kastadhe, 

Så gladhe woro the Gudhinnor tree, 

At the aff stor frögdt gladdes ther wedh, 

Och tijtt låto the sigh hasta, 

Thedh stodh på Äplet skriffuit, 

Eho som skönast war, 

Medh Bookstäffuer amelerat, 

Then skulle Gulläpple haffua, 

Elskogh giör Oro, etc. 

I samma stundh kom Paris fram, 

En ganska rijck, dogh ingen wijs Man, 

Han monde ther inkomma, 

See här sade Venus kommer then Man, 

Wår trätta bäst åth skillia kan, 

Til honom wele wij oss hålla, 

Så härligh, så kiärligh stälte the sigh där, 

Så försichtig och vprichtig emot Paris Häär, 

Elskogh giör Oro etc.. 

Wilt tu sadhe Juno vnna migh, 

Så wil iagh wisserligh giffua tigh, 

Stor wälde och mycken macht, 

En Konungh öffuer Asiae Landh, 

Så skalt tu bliffua een mech tigh Man, 

Och öffuer Konungar alla, 

Betänck tigh, skänck migh, 

Lät migh Aplet behålla, 

Försichtigh, och vprichtigh, skal tu hår effter kallas. 

E. G.O. etc. 

Wilt tu sadhe Minerua vnna migh, 

Så wil iagh wisserlighen giffua tigh, 

Stor wijsdom och förståndh, 

Som Zalmoxis then wijse Man, 

Til att regera Folk och Landh, 

Så bliffuer tijn Wijsdom försann : 

Stoor mackt och mycket wälde 

Romma och löpa hänn, 
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Stoor wijsdom at behålla! bliffuer ewigh igiän 

E. G. O. etc. 

Wilt tu sadhe Venus vnna migh, 

Så wil iagh wisserligh giffua tigh, 

Stor wällust och mycken frögdt, 

Then deijeligaste Quinna i wärlden är, 

Hon skal wist bliffua tijn hiertans kiär, 

Hoos tigh tå skal hon bliffua, 

Skiön Helena aff Grekelandh, 

Konungh Menelai Wijff, 

Hon skal wist gånga honom från handh, 

Hoos tigh tå skal hon bliffua, 

Se nw, och märck nw 

Ehwem tigh biuder bäst, 

Migh tyckier tigh tiänar fulwäl een sådan Gäst. etc. 

Paris war så snart betänckt, 

Hwem äplet skulle bliffua skänckt, 

Och tå sadhe han så, 

Edhers tre lijke iagh aldrigh sågh, 

Ey heller iagh troor the finnas må, 

Vthi thenna hela wärldh: 

Tagh nw thetta äplet Venus ädle Gudinna, 

Tijnn lijke är icke i Wärlden til at finna, 

Elskogh giör Oro, the wijse äre van at seya, 

Så är thedh Paris gångande, 

Som såd ana Bolare pläga. 

Här om een annan wijsa i wårt Landh, 

Siunga plägar altijoh gemene Man. 

Iagh haffuer och så lärt then samma sångh, 

Han haffuer och een sådan noot och gångh. 

 

 

Wijsan. 

Paris han war så liten een Drengh, 

Han tiente Konungh Menelaus för sin sängh. 

Waller vp Roser om j welen Paris finna, &. &. &. 

Haffuen nu stoor tack för edher mödo, 

Här skolen j haffua edher födo. 

Attil, strax wåre Musiker befäl, 

At the oss och giöra een lustigh quäl. 

Iagh wandrar nw til them vthi fult lop, 

Och befaller them medh hast spela op. 

Men Konungh Paris 

Ganska rijk och intet wijs 

När om Guläplet dömdes. 

För Sophia han vthwalde Helenam, 

Thedh honom illa löntes. 

Troija så stoor som stodh i flor, 

Alt för then skul måste om kul 

Til stofft och mull. 

I Rosenlundh dantza the Jungfrur. 

Om Måltijdhen är al tingh bestält, 

Såsom Edres Nådh migh haffuer befält. 

Wij wele ingå och hålla wår fäst, 

Och plägha thenna kiär oss kommma Gäst. 

 

 

Rex. 

Pente. 

Disa. 

Rex. 

Atil. 

Toril. 

Rex 

Musiker- 

na 
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En jungfru stålt then hafwer iagh migh utwaldt (ur Disa) (Bröms Gyllenmärs visbok, V3 UUB, cirka 1615-

  1625) (Olsson, s. 61) 

En Jungfru Stålt, 

Then Haffwer Jagh Mig Vtth valdt, 

Kunne iagh henne vinna, 

then ädla Rooss, 

All Sorgh drifver Hon sin koos, 

Sophia then gudhinna, 

Henne om kringh, 

vthi en ringh, 

Som en Drottningh fin, 

tre gånger, tre söstrar tiena, 

J Rosenlund Dantza the iungfrur. 

 

Konungh Salmons hugh 

in till then Jungfru ståår, 

thett ståår i högha wissan, 

löcksaligh han 

ganska Rick och en wiss man, 

therföre monde blifva, 

vthi stor acht, 

tå var hans macht, 

Alt så igen, 

plägar man lööna sin ven, 

J Rosenlund: 

 

Män Konungh pariss, 

ganska rick och inthett wiss, 

när han om guldäplett dömde, 

för Sophiam 

han vthvalde helenam, 

thett honom illa rönthes, 

troia stor, 

som stodh i floor, 

alt för then skull, 

moste om kull, 

till ståft och mull, 

J Rosenlund: 

 

Jngen Jungfru är thett, 

Endoch iagh nu Så 

om en ståldtz iungfru Quäder, 

thett är visshett, 

then Zacharias prophett, 

Kallar iungfru migh glädier, 

Hun är En tröst 

i nödh och lust, 

thett hiarta får 

nu glädie stor, 

Som hon i boor. 

 

Far väll far väll min ven, 

Kom Snartt igen, 

Som the Jungfruger begära, 

till rosengårdh, 

ther the sju rosenträ ståå, 

thär och the iungfruger äre, 

Om Someren, 
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mädan fugelen siunger, 

är skogen grön, 

och marcken sköön, 

J Rosenlundh Danssa the iungfrur. 

 Finis Ende. 

 

 
Messenius, Blancka Märeta, 1614  

 

Wijsan. 

1. 

En gröön skogh ligger på wår öö, 

Thär wäxer vp een lustigh lindh, 

Hart hoos möttes kärleek och nödh, 

Kärleken war fast bleek om Kind. 

2. 

Liten stundh huijlthe the thär hoos, 

För än the begynte ett kijff, 

Thet händhe för en lijthen rooss, 

Nödhen hadhe brackt om sitt lijff. 

3. 

Medh tigh är iagh illa i skrijdh, 

Du twinger migh ingalunda, 

Iagh fruchtar ey om du är blijdh, 

Min mackt kan du ey begrundha. 

4 

Swärdh frucktar iagh ey mehr än strå, 

Ey giöra migh pijlar skadha, 

Iagh bäffuar ey i eldhen gå, 

Och ey öffuer böllian wadha. 

5. 

Alle Wildiur j skoghen boo 

Kunne wigh ey öffuerwinna, 

Försööckt har biörn och grijpa kloo, 

Nödhen kan thedh ey besinna. 

6. 

Bindher du mig wedh leyons mund, 

För orm och drake tillijke, 

Iagh sehr thår förr min sijsta stundh, 

Åhn iagh för nödhen skal wijka. 

7. 

Eldens krafft är mächtigh och stor, 

Dock låther han sigh wäl dämpa, 

Min mackt hon är fast mehr i flor, 

Iagh släckies sällan medh lämpa. 

8. 

Att eldh har lagt mångt Slott i brandh, 

Orsaak har warit min bråne, 

Thet och förstört är offta landh, 

Nödhen moot migh är en fåne. 

9. 

Kan iagh först i hiärtat en root 

Vptenna medh hemliget Sweek, 

Til then siukdom wedh ingen boot, 

Han giör en om kinderna bleek. 

10. 
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Dock när them ört finnes igen 

Blandh lillier och rooser rödhe, 

Som hiärtadh haffuer giordt thet meen, 

Siukan fördrijffz vthan mödhe. 

11. 

Ifrån migh wijck medh skammen nödh, 

Lät migh oanfäcktat blijffua, 

Iagh är beredd til lijff och dödh, 

Wil lyckan migh Örten giffua. 

12. 

Mitt blandh tijstell och törne green, 

Hon hämptas ey vthan quijdha, 

Iagh sökier henne icke seen, 

Hon skal läggias weedh min sijdha. 

 

 

Wijsan. 

Jagh wahr bedröfwat och wille gerna lära (V3 UUB, nr 60. Bröms Gyllenmärs visbok) (Olsson, s. 81) 

1. 

Iagh war bedröfuat, och wille gärna lära 

Huru iag skulle winna en Jungfru medh ähra: 

Ach kunne iagh dhen Jungfruna winna. 

2. 

Ty gick iagh hasteligh på en ängh så grön, 

Thär mötte migh een Jungfru hon war full skiön: 

Ach kunne iagh min Jungfru påfinna. 

3. 

Then Jungfrun war Venus dhen edele gudhinna, 

Iagh war fast gladh iagh fann en sådan qwinna, 

Hon kunne migh om älskogh pämijnna. 

4. 

Medh liuflighe ordh taalte hon migh strax til, 

En Jungfru, migh tyckes, du haffua wil, 

Iagh wil digh lära henne vpfinna. 

5. 

Först skalt du gå vthi Frustughen ihn 

Medh höfflighe seder och tucktigt sihn, 

Om du wilt en Jungfru thär winna. 

6. 

Thär wackta dig wäl för grofft taal och snack, 

Hooss höffueske Jungfruer finner thet ey tack, 

Thär medh kant du them icke winna. 

7. 

Hälsa them alle medh höfligh ordh och seedh, 

Achta wäl hwilken sin öghon slår nedh, 

Ach kunne du then Jungfruna winna. 

8. 

Skådha wäl om hennes kinder blijffua rödh, 

Medh dygd och ära begåffuad är then mödh: 

Ach kunne du then Jungfruna winna. 

9. 

Medh henne när tu en lijthen stund har taalt, 

Kan du wäl förnima hwad hon haffuer faalt: 

Swårt är en tucktigh Jungfru påfinna. 

10. 

När du medh henne sijtter öffuer bordh, 

Ackta medh flijt om hon leehr äth hwart ordh, 

Så kan du hennes dygder besijnna. 
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11. 

Du leeck medh henne skack och wårtafel speel, 

Om du wilt förnimma andra slijke feel, 

Lät Jungfruen i förstene winna. 

12. 

Att Jungfrun taapar skalt du sädhan lagha, 

Märck grandh huru thedh henne wil behagha, 

Din kloochet kan hon ey besijnna. 

13. 

När lycken löper medh, eller hon löper moot, 

Kan du forstå om hon thär til weet boot, 

Speel förrådher Jungfrunes sinne. 

14. 

Thess emällan skänck ihn, och henne tildrijck, 

Du warder förnimmandes mehr om hennes skijck, 

Wijn förrådher Jungfrunes sinne. 

15. 

Brodherskap drijcka du icke förglöm, 

Sädhan må du henne förkunna din dröm, 

Thär aff hon thin kärleek förnimmer. 

16. 

Om hon sigh wäl i thenna pröffning står, 

Lyckan är digh godh om du den Jungfru får, 

Hon blijffuer en dygdeligh qwinna. 

17. 

Sådant rådde Venus, och sädan försuann, 

Iagh antogh thed rådh, och migh gick wäll i hand. 

Thetta hwar vngersuenn besijnnar. 
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Christoffer Ekeblad, 1592–1664 
(Osäker proveniens enligt Olsson. Samtliga visor har förmodats vara översättningar av tyska visor.) 

 

Som eld vptender eld medh hast  (LUB, Ekeblad volym 2, De la Gardieska arki-

vet, Släktarkiven, s. 499) (Olsson, 1978 s. 114: 

”Chr. Ekeblad (?)”) 

1.  

Som eld vptender eld medh hast, 

så brinner och ... ... lust, 

... jempt och samma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ach hwaruti skal jag mig kläda   (KB, Engestr C VI 1.13, s. 266, V5:2, UUB, 

V3, UUB nr 96.) (Olsson, 1978, s. 42) (Bolte s. 

86 – tyskt flygblad, vistryck, ”Warein soll ich 

mich kleiden”)  

1. 

Ach hwaruti skal jag mig kläda 

 

 

 

 

  

Konung Gustaffus du ädla hiälte  (KB, Engestr C VI 1.13, s. 97, UUB V5:2) 

(Olsson, s. 85: ”Chr. Ekeblad (?)” ) 

9 strofer 

1. 

Konung Gustaffus du ädla hiälte 

 

 

 

 

 

Een sanfärdigh Visa 

Ach Sueries Rike tu giöthe landh  (KB, Engestr C VI 1.13, s. 317, UUB, V5:2, 

LUB, Ekeblad volym 2, De la Gardieska arki-

vet, Släktarkiven, s. 544) (Olsson, 1978, s. 40: 

”Chr. Ekeblad (?)”) 

13strofer 

 

1. 

Ach Sueries Rike tu giöthe landh, 

som fordom tidh war lijk försen, 

 

 

 

 

Ach hwi hafwer tu migh natur  (LUB, Ekeblad volym 2, De la Gardieska arki-

vet, Släktarkiven, s. 425)  

    (Olsson 1978, s. 42) 

1. 

Ach hwi hafwer tu migh natur, 
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aff intet giordt, så till ett creatur, 

och migh aff……………. lycksaligheet, 

som war …. 

om iagh har bliffwidt qwaar 

uthi …. ståndz för än migh i jorden har, 

…… 

…… 

 

2, 

Min sorgh och iemmer i all stundz, 

kan ei beklaghas noghsampt aff min mun, 

När iagh  

 

 

 

 

 

O Venus gudinna, moder för minne  (KB, Engestr C VI 1.18, sidnr. saknas, 17 blad 

från slutet) (Olsson 1978, s. 104: ”Chr. Ekeblad 

(? övers. fr. franskan”) 

 

 

14 strofer 

1. 

O Venus gudinna, moder för {minne}, 

kom ned til mig fast,  

att {…} medh en hast 

förbarma digh, 

allt öfwer mig 

fria mig {…} samt quall,  

som mig alltid  

 

 

 

 

 

 

En lustigh kierlekzwisa som --- ---- hört 

Berömma will Jagh then sommars tidh   (LUB, Ekeblad volym 2, De la Gardieska arki-

vet, Släktarkiven, s. 493) (Olsson 1978, s. 49: 

”Chr. Ekeblad ?” Olsson, s. 107 ”Identisk med 

Prisa will iag then sommers tid” i V3 nr 93. 

Övers. av Prise will wy den Sommers thi, se 

Grüner-Nielsen III: 143, V: 308”. Olsson s. 107 

har ingen hänvisning till Ekeblad.) 

1. 

Berömma will Jagh then sommars tidh, 

ner örter står alle i gröde,  

till ett lillie bladh står all min lijth 

för hänne bär iagh stor möda,  

Eyia, Eyia, Eyia, Eyia 

den sårgen tvingar migh till döda. 

2.  

Rätt lönligh sårgh i mitt hierta ähr,  

för kierlek och en god willia  

en hiertans wän håller migh kiär  

men nu willia klaffuere åthskillia,  

Eyia, Eyia &c. 
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Gudh låte aldrigh skie theras willia 

3. 

Ja wore eij dee klafare, så wore iag glad,  

the pläga både lasta och före,  

the liuga på mighhvar endaste dagh, 

och hviska i hvarandres öra, 

Eyia, &c. 

Gudh giffve them lön som the giöra. 

4. 

Thett första sinn iagh henne sågh, 

blandt jongfruer monde han gå, 

ett ögnableck hon till migh sågh 

strax månde jagh glädien få 

Eyia, &c. 

iagh önskar hon skulle migh aldrigh ungå. 

5. 

Ach röde kinner som walmogebladh 

them bär hon förutan all quida 

ner iag henne ser, mitt hierta ler 

iag önsier henne roo och hwila 

Eyia &c. 

huadh hon ähr mer ute eller inne. 

6. 

Christ gifue huar dagh iag henner må see 

mitt hierta har hon i dvala 

så wore iag frälst från sorgh och we 

iag finge hvar dagh med henne talla 

Eyia, &c. 

hon kan mit hierta hugsvalla. 

7. 

Denna wisan ähr gväden alt som iagh will 

hon ähr nu kommen till enda 

i låten i glas, i dricken omkringh 

Gudh alt till thet bästa omvände 

Eyia, &c. 

Gudh giffue all wår sångh en god ända.    

       

 

 

Alle man griper till wapen och wäria   (LUB, Ekeblad volym 2, De la Gardieska arki-

vet, Släktarkiven, s. 283) (Olsson 1978, s. 44: 

”Chr. Ekeblad (?, dikten är en dryckesvisa)”) 

1. 

Alle man griper till wapen och wäria 

män iag till gått öl och win 

guden Mars wil jag försväria   

heller lider jag Venus pin 

och will Baccus alltidh ähra 

effter Mars månne mig förföra 

hvij skulle jag ike fly en 

2. 

Skulle jag effter hugg i krig fara 

det wore mig en stor spott 

näy jag wil därföre taga til wara 

häller dricka öl och winet gått 

ty krut och lod mig inte behaga 

en drick win win giör betre i min maga 

utij hvar drickett gådt mått   
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3.  

För än jag wille skildvaht stånda 

och ropa corporall uth 

eller och om naten rundh gång 

öfver vallar och murer och lukte kruth 

förr kryper jag ner i en käller 

fast jag hade  icke en häller 

dricker jag likväl rent uth 

4. 

Skulle jag på friier stråthe 

eller i fällt i någon stridh 

mäd unge och ädle lif låthe 

för än som kommer min tudh 

näij jag will mig bäter betänkie 

och läggie mig hemma på bänkie 

ruset att uthsåfve i fridh 

5. 

På det jag at krig ey hhörer tala 

eller döde, då will fest heller jag 

migh ned er till tunnetappen laga 

och dricka till liusan dag 

såsom dän slachtningh --- mig wil winna 

han låte sig redder där hos finna 

och dricke så efter mitt behag. 

6 

------                     

 

 

 

 

Ack huru hiärtelig bedröfuad jag ähr   (LUB, Ekeblad volym 2, De la Gardieska arki-

vet, Släktarkiven, s. 243) (Olsson 1978, s. 38: 

”Chr. Ekeblad (?)”) 

1. 

Ack huru hiärtelig bedröfuad jag ähr 

ach måste så i  ----- leffua 

effter min  ----- gode maka kiere 

huru kan jag mi gtill fredz gifua 

---   ---- åt någontingh 

kan mit hiärta till lust wenda 

dett  ---- så stort eller lithet och ringa 

denna wänåden mig kunna tilsände 

2.  

-- 

3. 

---- 

4. 

----  

    

5. Widh turtulldufvan jag will måå 

migh likna i alle tidher 

som och alltidg skall bedröfued gåå 

när hennes make sflidher 

då kommer han alldrigh på grönan qvist 

dricker ey heller wat------  hemma 

uthan sörier sin amka som  ---- mist 

vlifver och alltidh allena 

6. 
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--- 

7. 

Allena jag då till sängen gåår 

min Gudh jag mig trolig befaller 

uppå min knä såsom jagh ståår 

jag honåm då innerlig åkallar 

och beder honåm om hielp och råå 

i dette mitt stora eländhe 

att han wille bevisa migh den nåå 

jag snart måtte komma till hänne 

8. 

---- 

9. 

---- 

10. 

---- 

 

 

Ach at werden så blindh ähr   (LUB, Ekeblad volym 2, De la Gardieska arki-

vet, Släktarkiven, s. 356. (Olsson 1978, s. 37, 

”Chr. Ekeblad (?)”) 

 1. 

Ach att werden så blindh ähr 

att han ser 

begiär till dett som så snart förgår 

och  

så som et wär det bortfar 

och snart  ----- igän kommer 

2. 

---- 

----- 

--- 

jag ----- fåfängelighet ---- 

----- ähr, och skall före 

till allzintheet  --- 

3. 

Huru ähr  --- Salomon 

Davidz son 

den --- skiöna --- 

han ähr --- och  ---- ---- 

---- 

och wärden dödar liker 

4. 

--- 

5. ---- 

nu försvann 

Cicero som så wäl tala kan 

och Aristotiles de  -- 

--- 

--- 

 

 

Jag hafuer mig nu föresatt   (LUB, Ekeblad volym 2, De la Gardieska arki-

vet, Släktarkiven, s. 367–369) (Olsson, 1978, s. 

78: ”Chr. Ekeblad”) 

1. 

Jag hafuer migh nu föresatt, 
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Stor är min sorg, Ja öfwerstoor  (LUB, Ekeblad volym 2, De la Gardieska arki-

vet, Släktarkiven, s. 219.) (Olsson 1978, s. 115: 

”Chr. Ekeblad (?)”) 

1. 

Stor är min sorg, Ja öfwerstoor 

at ingen i wärden det troor 

när jag uppå täncker, huru mig kränker 

hustru och barn af månge änker fleer 

denna jag nu så långet ifrån ähr 

2. 

Whij denna sista och orolige tidh 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

13. 

 

 

14. 
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Constantia du ädle dygd  KB, Engestr C VI.1.13, s. 83. (Olsson 1978, s. 

52: ”Chr. Ekeblad (?)”)  

13 strofer 
 

 

 

 

 

Jagh leffuer utj engslan och sorger  KB, Engestr C VI 1.18, sidnr. saknas, 2 blad 

från slutet. (Olsson 1978, s. 79; ”Chr. Ekeblad 

(?)”) 

 

11 strofer 
 

 

 

 

Jag weet ey hwarom I förlåta mig KB, Engestr C VI 1.18, sidnr. saknas, 9 blad 

från slutet. (Olsson 1978, s. 82: ”Chr. Ekeblad 

(?)”) 

 

5 strofer 
 

 

 

Jägarens natt i lundar stora och swåra  KB, Engestr C VI 1.13, s. 86. (Olsson 1978, s. 

83: ”Chr. Ekeblad (?)”) 

13 strofer 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mädan man lefwer i wärden här  KB, Engestr C VI 1.13, s. 117. (Olsson 1978, s. 

89: ”Chr. Ekeblad (?)”) 

 

 

 

 

 

 

 

Midsommarsdagh så lång  KB, Engestr C VI 1.13, s. 79. (Olsson 1978, s. 

90: ”Chr. Ekeblad (?)”) 
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Min olycka at omskrifwa jagh fruchtar jag ey kan KB, Engestr C VI 1.18, sidnr. saknas, 10 blad 

från slutet. Engestr C VI 1.13, s. 68. (Olsson 

1978, s. 92: ”Chr. Ekeblad (?). Jfr Min olycka 

til at omtalla.) 

 

8 strofer 
 

 

 

 

 

 

Mitt hiärta hafwer Venus intagit  KB, Engestr C VI 1.18, sidnr saknas, 13 blad 

från slutet. Engestr C VI 1.13, s. 77. (Olsson 

1978 , s. 94: ”Chr. Ekeblad (?)”) 

4 strofer 

 
 

 

 

Nedan finns ett antal visor som inte medtagits i Olsson 1978. 

Samtliga finns i V5:2, UUB, och har detta försättsblad: ”Afskrift af några Poëmer ur ett Manuscript, som för-

waras bland Ekebladska Samlingarna på H. Exc. Grefwe Engeströms Bibliothek innehållande ungefär 190 blad 

in 8o. De flesta Poëmerna tyckas vara av Ekeblad sjelf […] Stockholm den 10 Julius 1816 N Berggren” 

 

 

Då fru Nächtergal den Örnen sågh    UUB, V5:2. (Ej i Olsson 1978) 

 

1.  

Då fru Nächtergal den Örnen sågh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagh hafuer igenom Gudz försyn   UUB, V5:2, UUB. (Ej i Olsson 1978) 

 

1. 

Jagh hafuer igenom Gudz försyn 

 

 

 

 

 

 

Begynna vill jag denna Wisan alt såå   UUB, V5:2, UUB. (Ej i Olsson 1978) 

 

1.  

Begynna vill jag denna Wisan alt såå 
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En Jungfru stolt then jag haffuer migh uthwaldt  UUB, V5:2, UUB. (Ej i Olsson 1978) 

  

1. 

En Jungfru stolt then jag haffuer migh 
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Tönnes Langman, 1601–1656 
Uppsala universitetsbibliotek: Palmskiöld 395, s. 112. 

Bearbetning av Cats’ ”Galathea”, enligt Castrén, s. 12. 

 

Daphnis om en sommarnatt   

    (Kungliga Biblioteket, Skillingtryck, 

kort nr     23126, respektive 27791. 

Palmskiöld 395, s. 111     har texten: 

”Denna wijsa är componerad aff     Landshö. 

Langman om en von der Lindes     dotter”.) 

(Olsson, s. 54) 

Then en bonde hafwer giordt til sin  

   fästemöö  
1. 

Daphnis om en sommarnatt  

 uthi marken gröna 

full medh sorgh allena satt 

 ther han på sin sköna 

Galathea tänkia må 

Månen then han sågh uppå 

 stälte i sitt minne 

 Galathea sinne. 

2. 

Månen vthi kortan tijdh 

 snarligh sigh förandrar 

medan han på himmelen wijdh 

 uthi kreissen wandrar 

stundom full och myckit skäär 

stundom mörk och toom han är 

 stundom klart han skijner 

 stundom platt förswinner 

3. 

Så gör och min Galathea 

 när som hon migh möter 

stundom månde hon kärligh lee 

 medh sin mun så söter 

stundom är hon twärt emot 

bäsk som baggesöteroot [backsöta, växt med besk rot; anv. inom folkmedicin] 

 stundom hon migh gläder 

 stundom hon migh häder. 

4. 

Stundom är hon som itt lamb 

 mächta spaak och sedigh 

stundom såsom en tiuur gram 

 wild och fast illsnedigh 

aldrigh som iagh gärna wil 

 alt emot mitt sinne 

 aldrigh kan iagh winna. 

5. 

Fält hafwer iagh mången tåår 

 sedan j kundskap finge 

med thet köpstadz folk i wåår 

 ther j med umginge 

sedan j såge köpstadz bruuk 

halskläde och hufweduuk 

 månde j strax laga 
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 nyjan sedh antaga. 

6. 

Sedan j thet hofwiska streek 

 hafwa ens förfarit 

sedan edert spott och leek 

 hafwer iagh mäst warit 

effter iagh min mössa lätt 

på thet nyja franska sätt 

 afftaga är ey waaner 

 som en köpstadz flaner. 

7. 

Menar tu min Galathæ 

 fast tu är än snäller 

at tu kan undfly thet spee 

 som stadzfolket fäller 

fast man wore än så klook 

hetz hon doch een bondetook 

 om hon eij kan laga 

 hwariom til behaga. 

8. 

Fast iagh är en bondeson 

 är thet eij wanähra. 

Bondeson war och Abdon 

 Veneris hiertans kära 

then hon offta utan harm 

lade på sin hwijta arm 

 ästu i titt sinne 

 meer än een gudinna? 

9. 

Men kan skee titt stålta pråål 

 Galathea tigh hijar 

och thet är en sleprigh åål 

 som ur handen glijar 

ty thet offta til itt sluut 

lycktes medh itt pankerut 

 uthi köpstadz handel 

 är beswijkeligh wandel 

10. 

Neij, neij aldrigh iagh troo kan 

 at tigh så skal locka 

någon sådan pappersman 

 sådan marknasdocka 

then sigh aldrigh öfwat haar 

then eij mans krafft blifwer waar, 

 wärka doch eij gitter 

 på blåå hyene sitter 

11. 

Men wil tu min Galathæ 

 tigh thet at förmäta 

at tu kan tin fägring see 

 meer i glaset släta 

doch betänk thet sköna glaas 

giordt aff aska, stofft och fnaas 

 kan snart sönderbrytas 

 skönheet snart förbytas 

12. 

Är iagh eij så hwijt och skär 

 är iagh doch eij leder 
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Amarilles haar migh kär 

 Phyllis migh och beder 

Ja min fägring roosa the 

När iagh migh och sielfwer seer 

 uthi watnet stilla 

 seer iagh uth eij illa. 

13. 

Haar iagh knokler i min hand 

 thet är bondens ähra 

så wäl brukar iagh mitt land 

 så kan iagh migh nära 

näfwen min är migh så föör 

gumsen slår iagh at han döör 

 thet är mansens höfwa 

 sina kraffter pröfwa 

14. 

Är iagh hårigh på min huud 

 haar iagh ludna kinner 

skägg är mansens bästa skruud 

 hästen prijset winner 

för sin långa rumpa ock maan 

fåret roosa är man waan 

 för thet goda hullet 

 för then långa ullen. 

15. 

Är iagh bruun thet tiänar wäl 

 för en man på bygden 

bruun färg hålles medh godh skääl 

 stadigt uthi dygden 

bättre är thet swarta land 

än then torra hwijta sand 

 bättre bruna plomar 

 än the hwijta blommar. 

16. 

Kom och sägh migh käresta min 

 hwad iagh tigh wil fråga, 

tänker tu wäl i titt sinn 

 någon tijdh diärffs wåga 

för en wacker bondedräng 

taga på tin arm i säng 

 weekligh en stadzjunkar 

 fast han myckit prunkar 

17. 

Fast iagh något plumper är 

 är iagh doch from och reener 

Ingens ähra gör för när 

 Ingen iagh förklener 

ingen kommer iagh i nödh 

som then falske ridderröö 

 then wäl kan aff roosa 

 tijt han eij fick noosa. 

18. 

Effter iagh och icke weet 

 foten så uthsticka 

lijka som itt hönefiät 

 then itt korn wil picka 

Kraffsar i en göslehoop 

och icke som then hofwiska gloop 
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 Arlan så kan wrijda 

 hufwudet på en sijda. 

19. 

Alt thet wij behöfwa må 

 kläder, spijs och föda 

oköpt wij på bygden få 

 utaff jordennes gröda 

hwad man i staden hafwa wil 

måste läggias penningar til 

 rundt omkring at löpa 

 något til at köpa. 

20. 

Sådant fall eij rådas torff 

 then på landet bygger 

ty hwar qwäll han sina kiör 

 Räkna kan wäl trygger 

then medh lijtet nöieer sigh 

lefwer altijdh gladeligh 

 then sitt näät wijdt sträcker 

 omsorg han upwäcker. 

21. 

Bliff förthenskul ästu wijs 

 hoos oss qwar min kära 

här kan tu allena prijs 

 fram för andra bära 

här kan tu i goda roo 

medh tin maka byggia och boo 

 här tu eij förtalas 

 här tu doch hugswalas. 
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Lars Wivallius, 1605–1669 
Henrik Schück, Lars Wivallius. Hans lif och dikter. II. Dikter, Upsala 1895. 

Henrik Schück (utg.), Sveriges national-litteratur 1500-1900. Reformationstiden : Olavus Petri, Gustaf II Adolf, 

Lars Wivallius, Stockholm 1912. 

Erik Noreen, ”Två dikter av Lars Wivallius”, i Nysvenska Studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning, 

årg 14, Uppsala 1934, s. 272-293. 

Linköping: W42 (Samuel Älfs visbok) 

Uppsala universitetsbibliotek: Palmskiöld 294 

Lunds universitetsbibliotek: A. Knutzons visbok 

 

 

 

Min hiertans Tröst och Lilia (1630) 

1. 

Min hiertans Tröst och Lilia, 

 Tu ende Roos, 

 Ädle Turkoos, 

 Kom bliff migh hoos, 

Låt ingen oss åthskilia, 

 Tu sköne Dam, 

 Kom nu straxt fram, 

 Tagh migh i fampn, 

Förtrösta migh medh tin Mund så rödh, 

Mitt hierta brinner til tigh som Glödh, 

Tu migh hughswal, ende Corall, 

Gör migh bijstånd i thetta faIl. 

2. 

All glädie är förswunnen, 

 Heela min Hyy, 

 Fahr bort som skyyy, 

 Smeltes som Blyy, 

Aff kärleek är iagh wunnen, 

 Een Iungfrw fijn, 

 Vthi mitt sin, 

 Är sluten in, 

I henne iagh nu vptänd är, 

Aff kärleeks stoora begär, 

Iagh twiflar wist, Klaffarens list, 

Skilier migh från then Palmeqwist. 

3. 

Rätt nu wardt iagh beskuten, 

 Aff Veneris Pijl, 

 O Iungfrw lill, 

 Om j så wil, 

Finnes iagh oförtruten, 

 Blifwa eer Man, 

 Om iagh så kan, 

 Bringa thet an, 

Min ödmiuka præsentation, 

Om eer behaghar min Person, 

Ach Iungfrw from, wändt tigh nu om, 

Och til min soot giff läkedom. 

4. 

Gudh vnn migh tigh bekomma, 

 Hwad han beskär, 

 Iagh tigh förähr, 

 O Iungfrw kär, 

Tu äst migh til stoor fromma, 



36 

 

 Tu Deamant, 

 Bliff min bekant 

 Sätt migh i pant 

Titt trogna hierta och stadiga sinn 

Så troor iagh wist tu blifwer min 

Migh önskar iagh i titt behagh 

At lefwa medh bådh Natt och Dagh 

5. 

Afftonen wil framskrijda 

 Bliff hoos migh qwar 

 Och giff migh swar 

 Förr än tu fahr 

I Morghon glädz iagh bittijdha 

 Och frögdar migh 

 Vthöfwer tigh 

 Så hierteligh 

At iagh är worden aff bandet löst 

Som hwar natt qwalde mitt vnga Bröst 

Haff migh i Minn, o Krona fin 

Och sluut migh i titt hiertans skrijn. 

6. 

Rättligh kan iagh berömma 

 Tin sköna dygd 

 Och hiertans blygd 

 Är högdt vpbygd 

Ey synes migh här om drömma 

 Lijkna iagh kan 

 Tigh hietans Dam 

 Widh Helenam 

Titt Ansicht är klar som een Crystall 

Tin Mund är rödh som een Corall 

Tin Hals så kleen, förvthan meen 

Är lijk een hwijt Albaster steen. 

7. 

Ehwem iagh wil beskåda 

 Tu meer alltijdh 

 Synes migh blijdh 

 I werlden wijdh 

Hwad monde thet bebåda 

 Migh en skön Skrudh 

 Aff Herren Gudh 

 Är gifwin nu 

Een redligh Dama som är beprydd 

Medh tuchtigheet, skönheet och dygd 

Hon blijr försann, trogen sin Man 

Såsom Sara sin Abraham. 

8. 

Tör någhon migh här straffa 

 At iagh nu är 

 Så hiertans kär 

 Och troheet bär 

Hoo kan från sigh bortskaffa 

 Veneris Band 

 I alle Land 

 Een hitzigh Brand 

Ingen kan vndfly Cupidinis skått 

Mången Munsieur haar then vndfått 

Mång Cavalieur, som Hielmen för 
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Venus häfftigt medh kärleek röör. 

9. 

Habor föör iagh til Minnes 

 Han bleff behänd 

 Aff kärleek tänd 

 Och så vphängd 

Signil mond och förnimma  

 Aff Kappan Rödh 

 Brändes til Glödh 

 Then ädle Möö 

Paris för sin Aldrakärste skuld 

Bleff til Aska, Stofft ock så Muldh 

Sitt Blodh vthgöt, i sin Wäns sköt 

Helena och thet samma nööt. 

10. 

Amor så tordes wågha 

 At Pyramis 

 På kärleeks wijs 

 Förde stoor prijs 

Thisbe mond och behagha 

 Thenne Gudhinn 

 Som förde pijn 

 I hennes sinn 

Men Iuno them förkränckte medh hast 

At kärleek bleff them en stoor last 

Både omkom, för ett Leyon 

Och så för Hundar Acteon. 

11. 

Exempel finnes många 

 Vpräkna här 

 Iagh ey begär 

 Som Skrifften lär 

Then kärleek månd vndfånga 

 Kropp, Lijff och Blodh 

 Medh ett friskt modh 

 För sin Wän godh 

Han redeligh wåghar alt thet 

För sin trogne och Kärste medh 

Han thet ock så, ey kan vndfå 

Om hon honom wille försmå. 

12. 

Redeligh wil iagh migh hålla 

 Som en Krijgzhielt 

 Vthi sitt Fält 

 Sigh tappert stält 

Min Gudh wil iagh åkalla 

 Han så förseer 

 Iw meer och meer 

 Migh trooheet teer 

Iw längre jw kärare ästu migh 

Iagh önskar så blifwa ewinnerligh 

Een lustigh Hind, ästu geswind 

Tin Hiort, tu fort rätt nu tilspring. 

13. 

I alt thet iagh migh förtagher 

 Vthi mitt sin 

 Tu Pärla fin 

 Är sluten in  
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Och om tu migh bedragher 

 Een dufwa kleen 

 är iagh alleen 

 på torran green 

Een Fogel blijr iagh i ödemarck 

som föder sigh, med knopp och barck 

Tigh nu förbarm, tagh migh i arm 

Lätt migh ey lydha sådan harm. 

 14. 

Coridon aldraskönste 

 Fahr, fahr nu wäl 

 Mitt Lijff, min Siäl 

 Tu Dama säl 

Tu äst mitt Lius thet högste 

 Min ögnetröst 

 Min hiertans lust 

 Heela mitt Bröst. 

Gudh tigh bewar, frisk och sund spaar 

Genom sin helge Änglars skaar 

Adieu godh Natt, min ende skatt 

Ty tu äst i mitt hierta satt. 

15. 

Iagh wil nu från tigh wandra 

 I ensligheet 

 Blijr iagh en tijdh 

 Som Gudh wäl weet 

Til lust tu tigh förandra 

 Vppå migh seer 

 Kärleek beteer 

 Medh tin Mund leer 

Som vpfriskar mitt Sinne och Modh 

O wärmer mitt förkolna Blodh 

Thet förr är sagdt, haff i gran acht 

At ey förstörs wårt förbundz pacht. 

   Finis. 

 

Ach wee, ach wee, min jemmer stoor (1631) 

1. 

Ach wee, ach wee, min jemmer stoor, 

 min sorg, nödh och elendhe. 

Ingen menniskia, på iorden boor, 

 betenckia kan thet elendhe, 

Lyckan haar sig ifrån migt wändt 

 och är ogunstig worden, 

mig aff sit hiul slår hoon omkull 

 och twingar nidh till jorden. 

2. 

All mödho, sorg och elendheet 

 haar hoon mig vnderkastat, 

och tränktan stoor och bitterheet 

 mit hiärta haar antastat. 

I samma sin aff ögon min 

 heeta tårhar utrinna. 

När Vngdomen min kommer i sinn, 

 som wax mit hiärta brinner. 

3. 

Min mun för sorg eij tala må, 

 min handh kan eij meer skriffwa, 
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all lust måste iag utur hiärtat slå 

 och alt kortzwill bortdriffwa. 

I jern och bandh till foot och handh 

 måste iag fången bliffwa. 

För een edell möö moste iagh döö, 

 mit vnga lijff upgiffwa. 

4. 

Min tanckar ära altijdh och stundh 

 till dödhen wilia mig förha, 

och så mit vnga lijff i grundh 

 medh it swärdh defluera, 

och i min sömpn är thet min dröm: 

 i morgon will han mig ödha 

och sedhan mig så ynkelig 

 kasta iblandh the dödha. 

5. 

Dantzer och springer mz lustigt modh 

 I, mine fiender hädske, 

Nu få I een handh full medh blodh 

 i edher lust at trösta. 

Låter eder speel här klinga wäll, 

 låter eder harpor siunga, 

rät nu få I Vivallij blodh 

 sampt liffwet medh, thet vnga. 

6. 

Rät nu få I see Vivallium 

 affhuggas och nidh falla 

som Lillium Convallium 

 och andra blomster alla. 

När blodet rödt är wordet dödt 

 I mig tå strax förgiätha, 

sätia mig nidh i mullen swart, 

 ther ormar mig vpätha. 

7. 

Tagh tu, som är Gudz ewiga ordh, 

 min siäl i tina händer, 

min kropp, som förr aff leer och iordh, 

 iag iorden igen sendher. 

Mit vnga blodh giörs sorgfult modh 

 för alla owänner mina, 

som stå och see och ther åth lee, 

 at thet på iorden rinner. 

8. 

Migh tyckess heela Dannemark 

 stå medh vpräkte händer 

och glädia sig så hiärteligh, 

 the få mig i dödzens händer. 

Min owänner samdräckteligh 

 sigh nu tilsammans giffwa 

och glädia sig så hiärteligh 

 ath the få migh affliffwa. 

 

Jagh hörde fogell nechtergal (1631) 

1. 

Jagh hörde fogell nechtergal 

siunga een quäll i een grön daal 

een lustig sång om jungf{r}uer alla. 

Then klang hördes öffuer berg och daalar. 
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Iagh gick mig till, ödmiuk och still, 

at höra den music och speel, 

then liuffliga klang och foglesångh, 

som hördes medh stämpnor mångh. 

2. 

Echo gaaff och skiön Resonans 

utj all berg och höga skantz, 

sampt änglar och skiöna gudinnor, 

himmelske möör och höfuiske quinnor, 

edla jungfruer höllo och choor 

medh frögd och dantz sampt gläde stoor. 

Migh tyckte iag woor bland änglaskaar 

och icke på iorden quaar. 

3. 

Migh tyckte dantza och frögda sigh 

himmel och iordh så hiärteligh, 

all firmamenter och maijesteter, 

sohl, måna, stiernor och alla planeter, 

all creatur, foglar och diur 

i sin krafft och i sin natur. 

The sprungo alla aff glädie och gamman, 

sampt fiskar i watnet kalla. 

4. 

Iagh satte migh nidh på een grön ängh, 

vnder een lindh giorde iag min sängh. 

Strax iag i een diup sömpn mondhe falla. 

Widh den brun och wattukiälla, 

ther Venus skiön och hennes sohn 

pläga komma nidh aff himmels throon, 

alt widh den brun then morgonstundh 

stadfästes all kiärleekz förbundh. 

5. 

För ähn den mörkra nat gick om, 

hadhe iag en fast vnderlig dröm. 

Iagh hörde fru Venus i öster 

medh sit hooff och stora wagnhästar 

i een molnsky bulra och gny, 

innan dagen begynte gry. 

Iagh hörde it roop: ynglingh stat up 

och kom till oss i wåår hoop! 

6. 

Mit hiärta sprang utj mit bröst, 

när iagh hörde den liuffliga röst, 

at iagh måtte medh ögonen mina 

en gångh få see den skiöna gudinna, 

then iungfru from, then ädle Dam, 

som komma skal utj min fampn, 

then ära och dygd, then hiärtans frögd, 

migh skänkes aff himmels högd. 

7. 

Men wee och wee then jemmer stoor, 

then swårha och dödelige tortur! 

Och wee then stoora sorg och elendhe, 

at sig min frögd skulle så snart ändas! 

Een liufflig sång giorde mig bångh, 

at iag hastigt aff sömpnen sprangh. 

Strax mig förswan then ädle Dam, 

som iag tå hölt i min fampn. 
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8. 

Ädla perla och kiäraste min, 

höör dock min klaga, sorg och pijn, 

som iag hafwer utj mit hiärta 

aff kiärlekz flam och ynkelig smärta. 

För melancholie och fantasie 

kan iag hwarken höra eller see. 

Jag beder derför, at I mig höör; 

elliest iag wisserlig döör. 

9. 

Betenck dock thet starcka förbundh 

som wij giorde medh hand och mundh. 

Skullen I mig så hastelig beswijka, 

som fördh är genom tu konungarijke, 

medh iern och band till foot och handh 

är plågat utj stort älendh, 

så wee then stundh, när iag eder mun 

kyste medh kierlekz förbundh. 

10. 

Jagh beder: troo icke klaffarens ordh, 

som önsker oss then swarta iordh; 

aff then wij ära giordhe och skapte, 

will han oss plat haffwa förtappat. 

Hans önskan är, at wij eij meer 

hwarandra see i werlden här. 

Therföre, min wän, kom snart igen, 

lät migh eij lengre leffwa alleen. 

11. 

Sij, iag qwider medh tårar mångh, 

at iag må see eder een gångh. 

Sij, iag suckar och phantiserar 

effter eder, min hiärtans kiärha. 

För kierlekz pijn att ögon min 

fäller heta tårar på kindh, 

men medh eder röst gifuer migh tröst 

utj mit hiärta och bröst. 

12. 

Ach kierlekz dygd, min gyllandhe croon, 

waar mig gunstig och höör min böön, 

at iag måtte eder medh ögonen mina 

uppå min arm tagha och kyssa 

medh sin honeur, som thet sig böör, 

och aff it godt amoreum cor 

ty iag försan eder, madam, 

dock aldrig förgiäta kan. 

13. 

Om Her{c}ulis sohn skulle än här 

för eder skull, min bästa wän kiär, 

migh sälia nidh blandh een hoop quinnor 

för kiärlek skull at lära spinna, 

heller medh skam såsom een man, 

Aristoteles, skulle ledes fram, 

heller och så medh Virgelio 

hängia een long stundh på it togh. 

14. 

Om iagh än medh Patriarchen 

Jacob aff Mesopotamien 

eder så min ädla gudinna 
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medh stoor träldom kundhe at winna; 

om iag skulle gå i fjortan åhr 

för eder skull och wackta fåår, 

eder, madam, iagh dock försan 

aldrig förgiätha kan. 

15. 

Om iagh ähn medh konung Habor 

skulle bindes medh eder hufwudh håår 

och låta mig till galgen förha, 

så will iag deet fast heller giörha. 

Min wän, troo mig, at iag wil så 

heller aff denna werlden gå, 

ähn haffwa den skam, een annan man 

skulle haffwa eder i sin fampn. 

16. 

Tenck dock mit hiärta at alle paar, 

hwadh Gudh på iorden skapat haar, 

fogell, diur, man och quinna 

sampt fiskarna, som i watnet rinna, 

at hwar och een förswarar sin. 

Så giör iag, aldrekiärstan min, 

såsom min gudh hafuer mig till brudh 

giffwet medh all ähra och skrudh. 

17. 

Then kierleek Gudh behagar wäll, 

at han biuder oss leffwa säll, 

förökas och i werlden widha 

vpfylla medh Erfwingar blidha. 

Therföre, madam, eder försan 

iagh dock aldrig förgiäta kan. 

Om werlden ståår i tusendhe åhr 

wåår kierleek dock aldrig förgår. 

 

Gierna thet skeer, fast man ähr wredh (1631) 

1. 

Gierna thet skeer, fast man ähr wredh, 

O, kierlekz dygd, när iag eder seer, 

iagh migh beteer wänlig och beer: 

O, hiärtans kiär, drag eij bort meer, 

ty iag är ehr och ingen fleer, 

till tess iag döör och faller neer. 

2. 

Eder släckt oteckt är thet confect, 

I haffwen mig eder arm vtsträckt, 

dock är vpwäckt och wäll vtsleckt 

then kierlekz flam, som waar vptäckt. 

Medh thet defect beder eder sleckt 

then godha Amor hafwa suspäckt. 

3. 

Röön mig een vrå, ther iag kan stå, 

at kierleek eij hittas må. 

Skulle man omgå wildiur och så 

sampt andra fogler små, 

han finner på fiskar, som gå 

i haffzens diup, stoora och små. 

4. 

The creatur, foglar och diur, 

äro eij frij för hans tortur. 
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Een lithen luur, then godhe Amor, 

öfwergåår den högsta muur 

medh sin figur till the jungfruur, 

som ära dock som ängla puur. 

5. 

Rätzlig han kan som een tyran 

plåga bådhe qwinna och man. 

David, som wan Goliath försan, 

till kierleek han ingen rådh fan, 

hans macht förswan, hans sinne bortran, 

kierlecken bleff hans öfwerman. 

6. 

Wist waar Simson een starck person, 

som sönderslet it grymt leijon, 

och Salomon, konung Davidz sohn, 

waar wisast vnder himmels throon, 

then dock pardon och devotion 

begiäradhe han aff then Patron. 

7. 

Dröfflige såår mången man fåår 

för kierleek skull, at han gierna gåår 

i fiortan åhr medh träldom swår 

i ödemarck och wacktar fåår. 

För hwijta låår och krusat håår 

legges mång cavaleer på båhr. 

8. 

Ia, een bekiendh, Habor benämdh, 

aff the swänske Riddersmän 

bleff offta omrändh, Mång tusen aff them 

han nedeladhe behändt; 

men aff kierleek uptändt bleff han tå hängd, 

then cavaleer i stort älendh. 

9. 

Signelilla, then möö, moste och döö 

för kierleek skull aff thenna öö, 

som een skiön röö i storm och töö 

sönderbrytes i willan siöö; 

hoon bran som höö och smalt som siöö 

och tråddes neder i skarn och ströö. 

10. 

Gack bort tu, som wilt vndra uppå, 

at kierleek intager och så. 

Skulle han icke rådha medh oss bådha twå, 

som woro vng aff åhren och så, 

när han kan slå Gudinnorna små, 

som högst vpunder solen gå. 

11. 

Rät när han will, mång tusen mill 

kan han skiuta medh sin pijl, 

han gåår in till rät hvem han will, 

fast the äro aldrig så gill, 

och jungfru subtill, eder mon han till, 

han kan kyssa ödmiuk och still. 

12. 

Iagh blifwer qwald och hårdt tiltalt, 

deet iag haar hoos eder dwalt, 

mit modh giörs qwalt, mit blodh giörs kalt 

aff bitter sorg och stort gewalt. 



44 

 

Dock eder gestalt hafwer iag vtwalt 

för perlor, guld och silfwer alt. 

13. 

På kyskheet reen föruthan meen 

ähren I giordh aff mit sidhobeen, 

I ähren alleen then ädle steen, 

som gåår genom merg och been. 

Gudh giffwe tu, min kääraste wän, 

kommo till mig een gång igen. 

14. 

Dock troor iag wist, ädle palmequist, 

I ähren mig troo uthan list; 

fast thet är tyst, är dock eij mist. 

Iag troor eder lika wist, 

ty ingen twist heller nogon list 

hafwer iag nogon tidh hoos eder wist. 

15.  

Ach lycksam stundh, när iag eder mun 

först kyste medh kierleckz förbundh, 

men wee then stundh, at wårt förbundh 

skulle giöras annorlundh. 

Ach Gudh tig vnn frisk och gesundh, 

thet önsker iag aff hiärtans grundh. 

 

Finis. 

 

 

Jeg skylder ingen för min død (1631) 

 

 

 

 

Om ieg nu dør oc falder neer (1631) 

 

 

 

Chur Sachsen har pancquet anställt (1631) 

 

 

 

 

 

Ingen ting vnder soolen ähr (1632) 

 

 

 

 

 

The som köpa och sällia (1632) 

 

 

 

 

 

Ach fader doch betrachta (1632) 
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Amor han kan, som en tyran (1632) (Ur Wivallius’ inlaga till Hovrätten 1632 rörande tvisten om giftermålet 

  med Gertrud Grijp.) 

1. 

Amor han kan 

Som en tyran 

Plåga både qwinna och man. 

David som wan 

Goliath försan 

Mott kärleks flam intet råd fan. 

Hans macht förswan, 

Hans sinn bortran, 

Kärleken bleff hans öffuerman. 

2. 

Wist war Samson 

En starck person, 

Som söndersleet ett grymt leijon, 

Och Salomon, 

Kong Davidz son, 

War wissast under himmels thron, 

Mæn doch pardon 

Med devotion 

Begärte the aff then Patron. 

3. 

Jacob och får 

Sådana såår 

Aff kärlek stor, att han gärn går 

I fiorton åår 

Med träldom swår 

För kärlek skuld och wachtar fåår.  

När Amor sår 

Och Mars han rår, 

Lägz mången held neder på båår. 

4. 

See een wäll känd, 

Habor benämbd, 

Een aff the swænske riddersmænd, 

Bleff offt omränd 

Aff mång tusend, 

The han slog neer, käck och behänd. 

Aff kärlek vptänd 

Bleff han doch hängd 

Then cavallier i stort ælend. 

5. 

Signil then möö 

Moste och döö 

För kärleks skulld aff thenna øø. 

Som een skön røø 

Aff storm och tøø 

Brötz hon sönder i wildan siø; 

Hon smallt som snöö, 

Hon brann som höö, 

Och träddes ner bland skarn och strö. 

6. 

Säij een then wrå, 
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Thär een kan stå, 

Att kärlek hom eij finna må! 

Will man motstå, 

Will man vndgå, 

Förwist han een strax finner tå. 

Han hitter på 

Fiskar, som gå 

På haffsens diup, store och små. 

7. 

The creatur, 

Foglar och diwr 

Æhre ey frij för hans tortur. 

Een liten lwr 

Är Gud Amour, 

Han går öfver then högsta mwr 

Med sin figur 

Till the iomfrwr, 

Som æhre doch som ænglar pwr. 

8. 

Ja, nær han will, 

Mång tusend mijll 

Kan han skiuta bort med sin pijll. 

Han går in till, 

Hwem som han will, 

Fast han ær alldrig så gill. 

Jomfrwr suptil 

Theras mund till 

Kan han kyssa ödmiuk och still. 

9. 

Och hwem will tå 

Nu vndra på, 

Att kärlek oss intog och så? 

Skull’ han eij råå 

Tå med oss twå, 

Som wore vng aff åhren fåå, 

Nær han kan slå 

Gudinnor små, 

Som högst vp vnder soolen gå. 

   

 

Ach libertas, tu ädla tingh! (1632) 

1. 

Ach libertas, tu ädla tingh, 

 sääll är then tigh kan niutha! 

Fast tu wore fattigh och ringh, 

 ingen må tigh förskiuta, 

Bättre ästu medh en tom buuk, 

 i ödemarcken fundhen 

ähn een klädningh af gyllenduuck 

 medh stoor omsorgh bebunden. 

2. 

Ja, een fogell vthi een buur, 

 hwars frijhet är beröfwat, 

han siunger wäll af sin natur, 

 men hiertat är bedröfwet, 

när han hörer thee foglar skiön, 

 som uthi lufften siungha 

sigh glädia öffwer marcken grön, 
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 effter sin art och tungha. 

3. 

Fast han kan rijkeligh födha fåå 

 och altid i frid wara, 

doch heller thar thee machtkar små, 

 i skogh medh högsta fhara. 

Han är heller i ödemarck, 

 högt up i trään och ligger 

ähn som in om thee murar starck 

 i konungz huus och ligger. 

4. 

Heller will han på een grön qwist 

 Siungha medh hungrog magha 

een skiön loffsångh sin herra Christ, 

 ähn maat hosz herrar tagha, 

heller will han i törra trään 

 sofwa medh roo och lijsa 

ähn ther som skiöne sänger är 

 sigh låta aff menniskior spijsa. 

5. 

Ja man hörer åthskilnat stoor 

 bland thee småå nachtergaaler. 

Bättre qwär han i skogen boor, 

 ähn thee i konungz saaler, 

som sittia i een gyllen buur, 

 the äre doch bedröfwat. 

Medh migh wittna all Creatur 

som ondt och gott haar pröfwat. 

6. 

Een hiort som up i gården gåår 

 medh twå förgylta hörner, 

och then i bergen födha fåår 

 bland tistell, steen och törner, 

thee hafwa eij lika glans och skeen, 

 thee ära eij lijka skiöne, 

raskare är han uppå sin been, 

som gåår på marcken gröna 

7. 

Een hiort, som haar itt guldband om, 

 och hörer strenger klingha, 

och then som måste i dalenom 

 bland bergh och beckar springa, 

thee haa eij lika lustigt modh, 

 thee dantza eij lijka gladhe. 

frijheet är bäst, frijheet är godh! 

 Ach att iagh frijheet hadhe. 

8. 

Men I himblar och firmament, 

 warer mz migh bedröfwat! 

All lycka haar sigh från migh wendt, 

 migh är frijheet beröfwat. 

Jagh haar warit i Jern och bandh, 

 nu snart i tu åhr fånghen 

för een Jungfru af Danmarckz landh; 

 så är migh werlden gången. 

9. 

Jagh klagar migh för alle ståndt, 

 för fattigh och för rijka, 
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ath för henne uthi tuu landh, 

 och i tuu konunga rijken, 

haar iagh warit nu snart tu åhr, 

 plågat, fengslath, och fången. 

Ach wee, min vngdoms tidh bortgåår, 

 min frögd är snart förgången. 

10. 

Hwilket när migh kommer i sinn 

 och iagh thet migh påminner 

heeta tåårar uppå min kindh 

 nher aff min ögon rinner, 

helst när iagh min vngdoms åhr 

 begrundar och betäncker, 

för sorg all min sinne förgåår, 

 mitt hierta sigh fast krencker. 

11. 

När iagh uppå mitt fädernes landh 

 täncker, uthi mith hierta, 

mångh tusend suuck giör tå min andh 

 medh pinligt wee och smertha, 

att iagh tigh eij, O Sverigies landh, 

 såsom then iordh migh födde, 

måå fåå tiäna mz mun och handh 

 troligh till thes iagh döddhe. 

12. 

Hwad hielper nu thet iagh haar reest, 

 uthi werldenne wijdha? 

Hwadh båtar ähn, thet iagh haar läst, 

 och offta ondt måst lijdha, 

Hwad är nu min förfarenheet 

 thet iagh haar peregrinerat? 

Är icke nu fåfängligheet 

 all werldzens prååll och ähra? 

13. 

Ach phoebe kla titt lopp omwändt, 

 lätt tin klarheet eij skina, 

titt stoora lius eij mhervp tändt 

 släck uth stiernorna tina! 

Bedröfwar ehr I himblar all, 

 J skogar, och gröne lundher, 

J höge bergh och diupe daall, 

 medh migh sörier och qwijdher! 

14. 

J foglar vthi lufften klaar, 

 J diur på marcken gröna, 

beklagar mine vngdoms åhr! 

 alle gudinnor skiöne, 

J fiskar, som på diupet gåå, 

 J små och stoore siööar, 

sörier medh migh stoore och småå, 

 J folck på landh och öijar! 

15. 

J ynglingar aff Swerigies landh, 

 Jungfrugor och pigor alle, 

sörier medh migh hwar i sit ståndh, 

 låter och tåårar falla! 

Iagh är som iagh war aldrigh född, 

 eller kommen aff Qwinna, 
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så är all gunst för migh uthödh 

 bland förra wänner mina. 

16. 

Så hafwer migh nu slagett felt, 

 thee söthe ord och tanckar. 

För een Jungfru haar iagh förspilt, 

 alt hwad iag föör haar samkat, 

Migh är hele werlden ohuld, 

 och önskar dödsens smertha, 

allenast för een Jungfru skuldh, 

 som migh doch gaf sit hierta. 

17. 

Nu båser up i wädher all, 

 hälst i zephijrer kalla! 

Gifwe från edher eet sorge skall, 

 Qwistar i skogar alla! 

Och du echo mz stoort weeklag 

 måste altid resonera 

thenna min sångh både nat och dag 

 och mz migh lamentera. 

Amen. 

 

Lärckians sång är icke långh (1632) 

1. 

Lärckians sång är icke långh, 

 när regn och storm henne twingar. 

När soolen skijn, hafver hoon sin gångh, 

 hoon lättar fast up sina wingar. 

Gudh giffwe, all sorgh kundhe 

 snart wändas i glädie! 

2. 

Aff alla foglars art och natur 

 seer man, när wäder wanckar; 

the sitia sorgfulla utj sin buur 

 och haffua bedröffwelige tanckar. 

Gudh giffwe, all sorg kundhe 

 snart wändas i glädie! 

3. 

Utaff thet liuffligha solennes skeen 

 frögdas all ting mz stoor gamman; 

när thet förswinner lijda the meen 

 och ära bedröffwat tilsamman. 

Gudh giffwe, all sorg kundhe 

 snart wändas i glädie! 

4. 

Rät så nähr lyckan wänder sin gångh 

 och giömmer sit ansikte blijdha, 

måste menniskian lida stoor twångh 

 och högelig sucka och qwijdha. 

Gudh giffwe, all sorg kundhe 

 snart wändas i glädie! 

5. 

Ehwem är vnder himmelens högd, 

 som lyckan haar altidh i händer? 

Ty, när hoon skänker sin största frögd, 

 hoon snarast tå hiulet omwänder. 

Gudh giffwe, all sorg kundhe 

 snart wändas i glädie! 
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6. 

När iag beskodar lykones gångh, 

 at hoon så mången man dårhar; 

så ära min ögon stälte till språng 

 och wilia utgiutha sina tårhar. 

Gudh giffwe, all sorg kundhe 

 snart wändas i glädie! 

7. 

Then menniskia är eij född under sool 

 iblandh fattighe och rijka, 

fast man än suto på konungzlig stool, 

 kan lykan ifrån honom wijka. 

Gudh giffwe, all sorg kundhe 

 snart wändas i glädie! 

8. 

Iag sågh mig omkring uppå een ort, 

 ther sorgen skulle mig icke bijdha; 

när iag fierran, kommer hoon fort 

 och tränger sig in till min sijdha. 

Gudh giffwe, all sorg kundhe 

 snart wendas i glädie! 

9. 

Vtaff mit nampn haar iag meent wist, 

 at iag skulle frögdas mz fromma; 

ty thet bemercker een lagerbär qwist, 

 som grönskas med rosendhe blommor. 

Gudh gifwe all sorg kundhe 

 snart wändas i glädie! 

10. 

Så är intet nampn i werlden till, 

 som kan ifrån olycka frelsa, 

vthan tit nampn, o Iesu Christ, 

 i hwilket wij haffue wåår helsa. 

Gudh giffwe all sorg kundhe 

 snart wändas i glädie! 

11. 

Sorgen hoon wistas utj hwar by, 

 at hon skull ingen försaka. 

Dok giör hon största buller och gny, 

 när man bortmister sin maaka 

Gudh giffwe, all sorg kundhe 

 snart wändas i glädie! 

12. 

Worhe all glädie utj een hoop 

 och hängde bredhwidh min sidha, 

kundhe hoon eij stilla then sukan och roop, 

 som kommer utaff min qwijdha. 

Gudh giffwe, all sorg kundhe 

 snart wändas i glädie! 

13. 

Een maka from och fultrogen wän 

 mon döden mig hastigt förmena; 

om iag kan få een sådhan igen, 

 ståår hoos Herren alleena. 

Gudh giffwe, all sorg kundhe 

 snart wändas i glädie! 

14. 

När iag seer på tig utwärtes, wän, 
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 så ästu fulskiön mäckta, 

men när iag beskodar tin inwärtes flerdh, 

 så wilia mina lemmar försmeckta. 

Gudh giffwe, all sorg kundhe 

 snart wändas i glädie! 

15. 

Så hafver iag nu wäll drucket thet wijn, 

 som werlden för alla inskäncker. 

När iag beskodar all lyckan min, 

 hoon mig i nödhen nidsäncker. 

Gudh giffwe, all sorg kundhe 

 snart wändas i glädie! 

16. 

O, Iesu Christ, min frelsare kiär, 

 som lykan utdeelar hoos alla, 

frels mig ifrån mit hiärtans beswär, 

 så will iag tig troligt åkalla, 

Och lät min sorg snarlig sigh 

 wändha till glädie! 

17. 

Nu will iag min klageliga röst 

 till tig, herre Iesu, vphöija, 

tu wille sendha mig glädie och tröst 

 och lyckan till mig igen böija, 

Så kundhe min sorg snarligh 

 wändas till glädie. 

 

Warer nu glad mina fiender all! (1634) 

1. 

Warer nu glad, mina fiender all! 

Nu går thet effter edher willia! 

Iagh föres nu bort från edhert förtaal. 

Gud wil migh från edher schillia. 

Iagh föres nu bort nordast i fiellen uthi boijor. 

2. 

Iagh hade wäll tänckt at vinna then nådh 

migh till gunst i Swerike at komma. 

Men mennischeligh hielp är eij modt Gudz rådh. 

Thet skier alt siälen till fromma. 

Iagh föres nu bort etc. 

3. 

Wäxer ther gräs för vill Rene diur, 

som i fiellen löpa och springha, 

migh föder wäll Gudh innan boijor och muur, 

fast werlden migh lenger will twingha. 

Gudh blifwer wäll hoss migh nordast i fiellen, uthi boijor. 

4. 

Aldrigh föres iag i werlden så långt, 

för migh är Herren ther heema; 

aldrigh läses iagh i boijor så hårdt, 

min siäll kan ingen doch klemma. 

Gudh tröste min siäll, fast än iagh skall döö uthi boijor! 

5. 

Liffvet är kort, och tidhen giörs wrångh, 

stoor haat blandt mennischior alla. 

Iagh hoppas, min tidh, han blifwer eij långh. 

Iagh will migh Herran befala. 

Gudh blifwer wäll hoss migh nordast etc. 
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6. 

Legat hafwer iagh i iern, boijor och bandh 

nu snart i 5 åhr så stilla. 

Gudh hafwer bewarat krop, lijff och andh, 

fast mångher hafwer welat migh illa. 

Gudh råder ännu nordast etc. 

7. 

Jag lider mottgångh och tijger doch still, 

Jagh strider med böner och tanckar. 

Jagh kommer väll lööss, om herren gudh will, 

hwart werlden hon wrider eller wanckar. 

Gudh råder ännu nordast etc. 

8. 

Vnner doch eij migh Swerige then priss 

igien at komma medh ähro, 

så unner migh gudh sit paradijss. 

Hwad will iagh högre begära! 

Gudh, frelsar min siäll nordast i fiellen uthur boijor! 

9. 

Sij, iagh faar åstad i herrans gudz nampn! 

Iagh låter migh gierna åt nöija 

Hwart uth thet bär, gudh blifwer min hampn. 

Mina owenner winna dock fögho. 

Gudh, förlossa min siäll, nordast i fiellen, uthur boijor! 

10. 

Nu farer dock wäll, I menniskior all, 

som migh hafwa welat uthhielpa! 

J faren och wäll, som önsker mitt faall 

och hielpen migh lenger nidhstielpa! 

Iagh önskar edher godt nordast i fiellen uthur boijor. 

11. 

Englar och herrar hafwa bedhet för migh 

sampt frugor och jungfrugor fromma. 

Mångh redheligh man hafwer winlagt sigh 

migh till gunst i Swerie at komma. 

Iagh föres lickwäll bort, men inthet till mörckrens boijor. 

12. 

Rätt stilla iagh måste toleligh, 

hwad på läggies, uthstånda. 

Iagh hoppas, gudz nåd hon öppar än sigh, 

som mig kan lossa utaff wåndha. 

Gud råder ännu nordast wid fiellen, uthi boijor. 

13. 

Jagh tackar min gud, iag hafwer eij giort 

mitt fosterlandt något till skadha. 

Min högsta orsak är allom wäll sport: 

för ett giffterrmåll moste iag badha. 

Ty föres iagh bort nordast till fiellen uthi boijor. 

14. 

Kiäre wenner och slecht, gifwer eder till roo! 

Migh är bäst timeligh lijdha; 

ty sedhan fåår iagh i himmelen boo. 

Iagh wil nu lijdha och bidha. 

Iagh föres nu bort etc. 

15. 

Jagh täncker, kan skie, her kommer then dag, 

min hustroo, hon önskar, hon woro 

i werlden eij till. Doch önskar eij iagh, 
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at någon the tidender båro 

från Danmarck till migh nordast etc. 

16. 

Effter mörckt wäder öppnar solen sigh 

och skiener i werlden så wijdha. 

Eij blifwer thet fängsle ewinnerligh! 

Hwij skall iagh doch sörga eller qwijdha! 

Iagh föres nu etc. 

17. 

Så befaller iag gud min öfwerheet kiär, 

ja, Swerie, mitt fosterlandt kiära, 

sampt liten och stoor, som ther inne är. 

Gudh will them alla beskära 

frögd, glädie, fridh och roo, och stoor tröst mig i mina boijor! 

18. 

Bidia will iagh bådhe gamull och ungh, 

them iag hafwer warit till hinders, 

förlåter min brist! Then börda giörs tung, 

som ökes och icke giörs minder. 

Och önscher migh godt nordast i fiellen uthi boijor. 

19. 

Alldrigh är daghen nossen så långh, 

till oss will iu afftonen falla. 

Then ene rättar then andrass gångh; 

wij äre doch menniskior alla. 

Iagh föres &c. 

20. 

Ropa högt, min siäll! Thet är nu tijdh. 

Lijt eij på menniskior flere! 

Haff jder och ångher, mott satanom strijdh! 

Troo ingen i werldena mera! 

Iag föres &c. 

21. 

Nu börias min sorgh. Nu gråter min wän. 

Nu lee mina fiender alla. 

Men min herre gudh, tu lefwer iu ähn! 

Tigh will iagh troligh påkalla. 

Tu frällser migh heem nordast från fiellen uthur boijor. 

 

Wächtarens Första Sång. Företalet. (1635–1640?) 

Jag låter andre Skrifwa 

Om Regn, Frost, Slagg och Sniö, 

Och hwad hwart åhr skal blifwa, 

På marcken Korn och Höö 

 

När god Tijdh blir på Humbla 

Om någon meera skal, 

Aff öhlet kunna tumbla, 

Jag meenar hugga fall, 

 

När gått är twätta stufwor, 

Nät gott är såå Lijnfröö, 

När godt är skiära Tufwor, 

Och sättia Häst på ströö, 

 

När godt är Oxen binda, 

At han är fet i Wåår, 

När godt är silke spinna 
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När godt är klippa Fåår, 

 

När godt är Håår affskära, 

Och låta åderslå, 

När godt är älskog bära, 

Och godt att beela gå, 

 

När godt är sig at Spegla, 

Och giöra Krusat Håår, 

När godt är uth at segla, 

At man stoor Winning fåår, 

 

När godt är Timber hugga, 

Och Barn affwännia små, 

När godt är effter glugga, 

Them som hwijthufda gåå 

 

När godt är Breeff at skrifwa 

At man må få godt Swar, 

När godt är Handel drifwa, 

At ähran blifwer qwar, 

 

När godt är giöra Kläder, 

At man ey frys ihiel, 

När godt är byggia Städer, 

Men meer törsz jag ey wäl 

 

Vptäckna hwad behöfwes 

Om mig ey giffz förloff 

Elliest kan skee bedröfwas 

Mången i mångens Hoff 

 

Ty the nu äre wana 

Effter een Röö Bookstaf 

Sin Wälfärd at vthspana 

Fast Narren löper traf 

 

Om slijkt må iag ey skrifwa 

The finnas elliest nog 

Som thenna Plogen drifwa 

Och lägga Lööff på Skog 

 

Dock om iag och Studerat 

Then konst från Tåå til topp 

Och hade callculerat 

Effter the Himblars lopp 

 

Och kunde rätt förnimma 

Och på the Stiernor see 

Hwad som hwar Dag och Timma 

På Jorden här skall skee 

 

Så wille iag nu leeta 

Hwad som meer tränger om 

Jag önskade få weta 

Hwad som handlas i Rom 

 

Hwad Turcken Judicerar 
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Nu om the Christnas Krijg 

Hwad Påwen intenderar 

Hwem mäst bedröfwar sig 

 

Bland Christna Potentater 

Them kriget ledze är 

Och hwad för slagz Soldater 

Äre wår Gud mäst käär 

 

Ty om iag kunde titta 

Planeters gång och Krafft 

Hwij skulle iag ey hitta 

På Jordens kraffte safft 

 

Ja, wore iag en Dränger 

Som nu äre en part 

Hwilkom i Hiertat henger 

Then höga  Wijszdoms art 

 

At the sig sielff inbilla 

Til wara mechta Klook 

Och aldrig fara willa 

Så haa the läst sin Book 

 

Så wille iag kungiöra 

Om thet och togo Lag 

Hwad man skulle få höra 

Nu innan åhr och Dag 

 

Och strax specificera 

Wisa Städer och Land 

At hwar man skulle höra 

Min Spådom wore sann 

 

I bredden iag ey wille 

På någon Allmanack 

Med mörcka orden snille 

Orsaka fåfängt snack 

 

Eller för någon rädas 

Men tala sanning fram 

Ty Lögnen böör försmädas 

Och falskheet lijda skam 

 

Men nu töör iag ey wåga 

Mot theras Wijsdom stoor 

Med mitt förstånd thet Låga 

Som i min hierna boor 

 

Och fast iag nu ock wille 

Aff thy gifwa ett Proff 

Skull mång doch thet ogilla 

och iag skull´ hetas groff 

 

Som mig torde fördrista 

Skrifwa om Solens Hoff 

Förr än thet Månen wiste 

och gåfwo mig förlof 
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The skulle kan skee kalla 

mig een sälsamb Prophet 

Och then seen mäst få ralla 

som minst aff saken weet 

 

Hälst om jag kunde drabba 

och något hitta på 

Moot theras Konst den snabba 

then ingen straffa må 

 

Ty wille jag wäl blifwa 

wid Jorden tyst och Still 

Och intet högre klijfwa 

än machten sträckia will 

 

Dock må the mig tillåta 

effter Poetens sätt 

At något litet ståta 

fast thet ey alt blijr rätt 

 

Jag och platt intet skrifwer 

moot then förgylta hoop 

Men wid Skogz Lunden blifwer 

bland Heerdars skall och roop. 

 

Och til Byiar och Städer 

til then gemena Mann 

Jag man enfaldigt qwäder 

och doch wäl mena kan. 

 

 

Wächtarens Första Sång (1635–1640?) 

1. 

O tröstrijke Sohl, 

som warnar för fall, 

fast meer än många Propheter, 

Som pryder Gudz stool, 

och lyser hans pall, 

En Kong för alla Planeter 

war nådig 

war rådig 

war blijdh, ey kall 

moot thet Land som Swerige heeter. 

2. 

Och hwad iagh ey weet, 

iag fråga jw fåår, 

plär gammalt ordspråk at wara, 

mån någon Planet 

är Afwundzman wår 

hwem rår om örlig och fara? 

med heeder 

iag beder 

til frågan swår, 

O Sool mig nådelig swara. 

3. 

Om Krig och Tumult 

hwart åhr ifrån åhr 
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Ther Stiernekijkare skrifwa 

om tomt och fult 

ähr Spåmannen oc råår 

som högt med tankar wil klijfwa 

men slijka 

the snijka 

vhr Bondans Låår 

thet han sin Barn borde gifwa. 

4. 

Sij then om Konst är bäst, 

och ära mest wärd, 

som alla warnar för wåda, 

men mig vndrar mäst: 

at andras ofärd 

mäst Stiernekijkare skåda 

Spåmannen 

för grannen 

kan wara lärd 

men hemma blinder at råda. 

5. 

Hwad androm skal skee 

thet seer han förut, 

men orätt sielfwan sig gissar 

han kan icke see 

hwem vth om hans knut 

wid truldom Konar hans diszar 

hwem pröfwar 

och röfwar 

hans boo och stuut 

och hwem på Fåren Hund hiszar. 

6. 

Sielff intet han weet 

hwad Hustrun hans giör 

tå han sielff sofwer och snarkar: 

doch seer hans Wijsheet 

hwem hädan först bör 

och huru Granans döör knarkar 

i wäder 

och städer 

så norr som sör 

seer han hwad lekrar oc Larkar. 

7. 

Ja, androm han kan, 

stoor Rijkedom spåå, 

och myckit säija och skrifwa: 

doch sielfwer måst’ han 

med tiggerij gå, 

och ynkelig spister offt’ blifwa, 

gif säcken, 

åt gäcken, 

gif önskor twå, 

när han tig eena will gifwa. 

8. 

En susande Bäck 

om nattetijd är, 

för sälskap rolig som Reesa, 

Een lijten skamfläck, 

stoor heeder afskär, 
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men lijten heeder, stor neesa, 

åt Månen, 

släpp Fånen, 

med sitt Gewär, 

Låt narrar roopa sig heesa. 

9. 

Låt tiena och stå, 

för äldre och äldst, 

Then ålder önskar sig mogen, 

om Sommartijd gåå, 

som Reseman hälst, 

när Solen gömes i skogen 

men Sqwaller, 

och Raller, 

then brukar snälst, 

som mäst för Maten är trogen. 

10. 

Ey älska then mäst, 

som siunga kan sött, 

men then som sanningen siunger, 

ty Brödet är bäst 

hoos sugelet Kiött, 

ey släcker Kryddaren hunger, 

iag meenar, 

moot Stenar, 

på Dunet blött, 

är trott för Kropper och Tunger. 

11. 

Tänck alt är ey sant, 

som sanning är lijkt, 

ey heller alt Gull som glimmar, 

ey fordras och pant, 

för thetta och slijkt, 

alt Lijf ey hafwer som stimmar, 

om Natten 

gåår skratten 

med sälskap rijkt, 

och sofwer sedan tolff Timmar. 

12. 

En wijs och een Gäck, 

ey hafwa sig kär, 

Ty lijka glädies åt Lijka, 

en giöddan maatsäck, 

then Bonde med bäär, 

som långtfrån Gården wil dijka, 

aff swecket 

och beeket 

ehwad man swär 

offt’ smittas barde och rijka. 

13. 

Hwar öfwe den Konst, 

som han hafwer lärdt, 

mång jern ey ansat i sender: 

Til frommans ogunst 

blijr Lögnaren ärdt, 

men långa Konunga hender, 

the knyta 

och bryta, 
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Lögn, List och flärd, 

och paddors Tungor och tenger. 

14. 

Och gammalt språk är: 

falskheeten hon slår, 

sin egen Herre på nacken, 

när Åsnan tungt bär, 

hon sielfwer jw rår, 

en gång at hwijla i backen, 

hand heetar 

been streetar, 

tungt Foten går, 

när man skal bära jerntacken. 

15. 

Ja Giszningar som, 

aff Spåmänner skee, 

om mootgång hunger och örlig, 

haf twijfwelsmål om 

them spåtta och spee, 

ty Gud them straffar vthförlig, 

Gudh fruchta, 

tigh tuchta, 

och Kring tig see 

så warder tijden tilbörlig. 

16. 

Om örlig och Krig, 

rår ingen Planet, 

Ey skylla Sool eller Måne, 

men skylla sielff sigh, 

then falska Prophet, 

som nu regerar mång Fåne, 

hin frände, 

vptände, 

osz Eelden heet, 

som fordom brände i Skåne. 

17. 

Jag seer en Aspect, 

hwars orsaak ey är, 

aff någon brinnande Stierna, 

men aff ett Defect, 

som tigas böör här, 

och man vttalte doch gerna 

Gudh nåde, 

Gudh råde, 

Och war osz när, 

som bäst kan wäria och werna. 

18. 

Widt öfwer wårt hopp, 

är Gud een Regent 

snart honom medel kan finnas, 

til Stiernornas lopp, 

kan hans Regement, 

ey någorlunda bebindas, 

men wreden, 

slår freden, 

hwar landzänd, 

ther man Gudz ord ey will minnas. 

19. 
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En Gyllende Tijd, 

i Werlden tå war, 

när man aff Falskheet ey sporde, 

när Sämian war blijd 

och Kärleken klaar, 

och ingen annan ondt giorde, 

nu qwijder, 

och strijder, 

mång Son och Faar 

ondt är at lefwa på jorden. 

20. 

Om Haat och Afwund 

the Brunno som Weed, 

och Watn Girigheet släckte, 

tå skontes mång Lund 

i Wettalla heed, 

men aldrigh Watn tilräckte, 

Frimodder, 

Torskodder, 

man med god frid, 

in til Ostindien sträckte. 

21. 

Ja Girigheet är 

til alt ondt en Root, 

som och Apostelen skrifwer, 

falskt witne som bär, 

står Sanning emoot, 

vhr Land Gudzfruchtan hon drifwer, 

allena 

then ena, 

til hand och foot, 

all fredh och sämia kulldrifwer. 

22. 

Then siälen har kär, 

förachtar alt gull, 

och söker altid Gudz ähra, 

fast werlden hon är, 

af ondska så full, 

at hon ey orkar mer bära, 

huem undrar, 

frid dundrar, 

och slår all kull, 

Ther een wil ensam alt skära. 

23 

Ty seer man at haat 

gemenligen fins, 

emillan Nabor och Fränder, 

offt’ sökes och maat, 

ther Kocken ey mins, 

at twätta, diskar och hender, 

för många, 

nu prånga, 

men knapt en bins, 

som twist bland Bröder vptänder. 

24. 

I Spinnelens wääf, 

snart fasna the små, 

men stoora flugor vthflyga, 
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månglistig en Räf, 

som Gåsen wil flåå, 

kan stilla krypa och smyga, 

ehr achten, 

ehr wachten, 

för fiender twå, 

i Länder fromma och blyga. 

25. 

I hafwen een troo, 

ett hopp och ett Doop, 

Nordländske Konungarijken, 

så byggen itt boo, 

och hållen i hoop, 

aldrig från enigheet wijken, 

med tijden, 

i qwijden, 

om Faat och Stoop, 

om j hwar andra beswijken. 

26. 

Ja, byggen ett Torn 

så högt under Skyy, 

at thet Kringskådar siöstranden, 

Rog , Hwete, och Korn, 

så släppen vhr Loy, 

at maat ey föres vhr Landen, 

förachten, 

then prachten, 

then Seden ny, 

som låckar Brödet vhr Landet. 

27. 

Ey gäller mehr pracht 

med Gångare Gråå, 

mod, Blod nu gäller, nu mandom, 

här gäller en Jacht 

med Brynian Blåå, 

och hwad som skerpes aff handom, 

ehr achten, 

ehr wachten, 

för fiender twå 

i som han hunger i Landom. 

 

28. 

Thet är en ond art’ 

med Pijper och pracht, 

hwar Affton föras til sänge, 

man kommer och snart 

på spodt och föracht, 

vthaff the ondas omgänge, 

war tuchtig, 

Gudfruchtigh, 

ther på är macht, 

om tu wilt lefwa wäl länge. 

29. 

Aff högmod och stååt, 

blijr ingen Man god 

men mången kommer på kneken, 

när Hanen blijr wåt, 

tå fäller han mod, 
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Långkåpan rijfwes i leeken 

offt’ hötes, 

och stötes 

vhr Näsan Blod, 

som närmast sitter wid Steeken. 

30. 

Hwij spitzar then Skägg, 

som orckar ey gåå, 

Hwij äre gamble Män kåta, 

hwij målas then Wägg 

som orkar ey ståå? 

Kan fergen något och båta? 

Bijet swärmer, 

Ull vermer, 

och Winteren grå, 

han skerper Droparna wååta. 

31. 

När Wädret blåås sött, 

och skogen ger lucht, 

och Åkren andas om natten: 

och Gräset är blött, 

och Blomstret smucht, 

då Dantzar lille Leekaten 

men kiölden 

geer bölden, 

och een kall frucht, 

och byter mösza för Hatten. 

32. 

Haf Werlden ey kär, 

hon swijker titt hopp, 

hon hafver mången vthblåttat, 

fast gammal hon är, 

hon hinner titt lopp, 

hon hafwer mången vthtrottat, 

högfärden 

och Werlden, 

som Siäl och Kropp, 

sig fast til samman har rättat 

33. 

Stoor synd then och giör, 

som tager i hand, 

thet Gud sielf biuder förkasta, 

en Öfwerheet böör 

förswara sitt land, 

och nödigt andras antasta, 

i högden 

är frögden, 

och fridligt stand, 

tijt böör hwar skynna och hasta. 

34. 

Och mindre Konst är, 

at slippa ett waad, 

än ther som strömmarna brinna, 

ey mindre konst är, 

förswara en Stad, 

än honom öfra och winna, 

then trafwe 

ey snafwe, 
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wid hwar steenraad, 

som öfwer Skogen wil hinna. 

35. 

Then siälen är wijs 

och väl wärd beröm, 

som söker Himmelska håfwor, 

mång söker sig prijs, 

med Fabel och dröm, 

och mång medh skiäncker och gåfwor, 

ty qwijdes 

och strijdes, 

på land och ström, 

och freden spännes i klåfwar. 

36. 

Om wåhren tå Gudh 

skop Himmel och jord, 

war tijden stilla och frommer, 

strax Brudgum och Brud 

förglömde Gudz ord, 

förgick then fägersta Sommar, 

märck orden 

på Jorden, 

är frid förgiord, 

Och aldrig stadig mehr kommer. 

37. 

Och werldennes wärk 

vthlupit strax är, 

nu är then sidste minuta, 

Ja, thetta väl märck: 

åt ändan alt bär, 

all ting nu trottna och luta, 

söök hyllest, 

gör fyllest, 

för titt beswär, 

nu är Terminen och vthe. 

38. 

Then Dag nu opgåår, 

i Affton förgås, 

och lyser inga städz mera, 

thet Åhr tu nu fåår, 

seen aldrig mehr fåås, 

Gudh råder om tijderna fleera, 

allena, 

then ena, 

Råår Låås och Båås, 

som alt kan eensam regera. 

 

 
 

Laurentij Wivallij Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torre och kalla Wåhr (1635–1640) 
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1. 

Een tor och kall Wåhr, gör Sommaren kort, 

 Och Wintrens föda fördrifwer, 

Gudh hielpe som råår, sij Wåhren går bort, 

 Och liten glädie oss gifwer, 

 Sool warma, förbarma, 

 Hoos Wädret tort, 

Nu Kölden Sommaren rifwer. 

2. 

Godt Maijeregn giff, låt dugga tätt neer, 

 låt warm Dagg Örterna fuchta, 

Oss torckan bortdriff, låt frostet eij meer 

 The späda Blomsteren tuchta: 

 War nådigh, war rådigh, 

 För them iagh beer, 

Som HERran tiena och fruchta. 

3. 

Låt Wäderet kolt, och torckan oblidh, 

 Eij twinga rosorna röda, 

Låt Åkeren stolt, eij läggias så nidh, 

 At han eij Bondan kan föda. 

 Bewara, från fahra, 

 I allan tijdh, 

Then späda Jordennes gröda. 

4. 

Låt  Himmelens Port, vthwidga sin gång, 

 Hielp Molnen högre vpstiga, 

Låt höra oss fort, skön Nächtergals sång, 

 Som Kölden twingar at tiga. 

 Låt siunga, the vnga, 

 Medh Stämmor mång: 

Låt Barnen dantza och niga. 

5. 

Låt dantza å radh, Folck stoora och små, 

 Låt feerla Sommarens Färlor. 

På Blomster och Bladh, låt tilra och stå, 

 The wååta Himmelska Pärlor, 

 Låt qwittra, låt tittra, 

 Steglisor små, 

Hoos granna Swänska Sädsärlor. 

6. 

Giff glädie och tröst, låt Lärkian eij döö, 

 Låt lefwa Sommarens Swaala. 

Hugswala hwart Bröst på Sweriges Öö, 

 Som nu mon sorgeligt taala. 

 Giff Sommar, Giff Blommer, 

 Giff gott grönt Höö,  

Låt Gööken roopa och gaala. 

7. 

Moot Gryningen bleek, moot dagningen blidh, 

 När Natt och Dagh sigh åthskilia, 

Låt höras mong leek, om Sommarens tid, 

 Diwr dantza, spela och gilja, 

 I Strömer, eij glömmer 

 Mong lax, mong Ijd, 

Mong Fisk tå hafwa sin wilia. 

8. 
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Gör Dagen osz lång, gör natten osz klaar, 

 Låt Duggrägn warma neerfalla, 

Och locka till Sång, then Fougel som haar, 

 Tyst warit Winteren kalla, 

 Låt klinga, låt springa, 

 Mongt Hion, mongt paar, 

Låt frögdas Menniskior alla. 

9.  

Gaak fruchtbar osz vp, gaak fruchtbaar oss neer, 

 Och helsa Byiar och Städer, 

Mong Åkermans kropp, tå gläder sig meer, 

 Som går i tunna Lijnklädher, 

 I Dalar, Trast taalar, 

 Och mong Munn leer, 

Och mong Trumetare qwäder. 

10. 

Ja, liufliga Sool, tu fattigh mans wän, 

 Som titt skeen ingom wilt spaara, 

Lysz vppå wårt Bool, medh Sommar igen, 

 Låt Köld och Torka bortfara, 

 Nu länchta, nu tränchta, 

 Qwinnor och Män, 

At gå i Soolskijnet klara. 

11. 

Gör Sorgen osz kort, bliff Åkermans wän, 

 Låt grönska Skogar och Daalar, 

Driff Torkan osz bort, giff wätskan som än, 

 Mong Bondes hierta hugswalar, 

 Låt siunga, mång Tunga, 

 Om Frögd igen, 

Som nu bedröfweligt taalar. 

12. 

Låt Skogen stå grön, låt Jorden få frucht, 

 See til at oss intet trängier, 

 Låt flächta en skön, och härligh een lucht, 

 Aff Skoghar, Åkrar, och Ängier, 

 Låt krantzas, låt dantzas, 

 Medh Frögd och Tucht, 

låt bäddas brokota Sänger. 

13. 

Låt Gräset blij blöt, och Blomsteren skön, 

 låt dantza lilla lekatten, 

låt flächta osz sött, widt vth vppå Siön, 

 Låt skönt wäär blåsa på Hatten, 

 På Ängen, giff Sängen, 

 I Gräset grön, 

Åth them som färdas om Natten. 

14. 

låt Embetzmän [hantverkare] få rätt bruka sin Hand, 

 Och trygg på reesa sigh gifwa, 

låt Köpmänner gå til Watn och land, 

 Tijt the hälst Handelen drifwa, 

 Aff Roosor, och Koosor, 

 Ibland all Stand, 

låt mongen frögdefull blifwa. 

15. 

lått dagen blij warm, mong Heerde tå står, 

 I mång grön lustigan skugga, 
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Och rester sin Arm, åth Getter och Fåår, 

 På Bäär och Äplen låt tugga, 

 Från Plogen, åth Skogen, 

 Så widt han nåår, 

låt Oxen titta och glugga. 

16. 

Släpp Boskapen wall, löös Oxen vr Bås, 

 Driff Fää och Fänadt åth Skogen, 

Låt öken för Stall, in vnder Gudz Låå, 

 Låt Bonden glädias widh Plogen, 

 Höst mustigh, gör lustigh, 

 Låt Säden fåås, 

Aff Åkren ymnigh och mogen. 

17. 

Låt grönskas hans Fåår, låt blomstras hans Äng, 

 Hielp fylla Bingarna blotta, 

När Bonden sielf rår, fåår Krigzman och säng, 

 At hwijla Lemmarna trötta, 

 Still Wreden, giff Freden, 

 Mong Pijga, mong Dräng, 

Tå glädias öfwer all måtta. 

18. 

På Blomster och Löff låt stimma the Bij, 

 Som dragha Honungen söta. 

Men lufften blijr döff, aff buller och skrij, 

 Ther sigh twå Krigzhärar möta, 

 Still Wreden, giff Freden, 

 Gudh statt osz bij, 

Som bäst kan Fienden stöta. 

19. 

Tu råder om Krigh, tu råder om alt, 

 Tu råår om Himmelens Fäste, 

Ty wil iagh och tigh, alt hafwa befalt, 

 Hielp osz til Foot och Häste, 

 Gör frodigt, frimodigt, 

 Hwad nu är kalt, 

Tu west allena wårt bäste. 

20. 

Wij hafwe, O Gudh, tigh syndat emoot, 

 Förlåt osz bristerna swåra, 

Wij wele titt Budh, med bättring och boot, 

 Nu fölia dagarna wåra, 

 Låt falla, medh alla, 

 Tin wredes Hoot, 

Och dämp alt hwad osz kan dåra. 

21. 

Dämp Wällusten neer, tin Gåfwor osz lär, 

 Altijdh rätt nyttia och bruka, 

Och ändtlig iagh beer, hielp theras beswär, 

 Som tuchtigt sina Bord duka, 

 Och hielpa, eij stiälpa, 

 Then Hand som bär, 

Een tom och söndrigan Krwka. 

22. 

Giff them ett godt Åhr, them lyste tin Sool, 

 Som Åhrsens tijder weet deela, 

Them Månen och gå, i Åhr som i Fiool, 

 At Ny och Nedan eij feela, 



67 

 

 The andra, til wandra, 

 Til tomma Bool, 

Som aldrig hielpa siukt heela. 
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Anders Sparman-Palmcron, 1609–1658 

Otto Sylwan, Svensk verskonst. Från Wivallius till Karlfeldt, Stockholm 1934, s. 22. 

 

Ur Sundhetzens Speghel, 1642. 
Om tabak, hwem hafwer bracht på Banen,  

hwad för Dygder thet medh sigh hafwer,  

hwem thet skal brwka eller ock ther medh affstå 

 
En Båtsman, som alltijdh i fuchtigh Lufft måst wara, 

Ther aff fast större lust och nytta mon förfara, 

Hans Näsa skorsteen är, han Pijpan har för köök, 

Ett bladh thet är hans steek, och dricken damb och röök. 
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Skogekär Bergbo, (Gustaf Rosenhane 1619–1684 ?) 
 

 
     Fyratijo små wijsor, 

Stockholm 1694 

 

 
 

1. Daphne ligger mig i sinnet 

(1.) 

Daphne ligger mig i sinnet,  

 som iag täncker på hwar stund, 

 älskar ock aff hiertans grund:  

hon är stadigt vthi minnet;  

 kan iag hännes kärlek få,  

 lycksam iagh migh skattar då. 

 (2.) 

Män iagh måste dät än dölia  

 och förtiga mitt beswär,  

 ändoch dät så långsampt ähr,  

om iag mitt förnufft skal fölia  

 som mig altijd säger: tijg,  

 när som kärlek drager mig.  

(3.) 

För än elden böriar brinna  

 lättelig han släckias kan,  

 växer och til tager han  

är han wärre til att winna.  

 Kärlek är ock lijka så 

swager förn han böriar på,  

(4.) 

Sädan är han wärre dämpa.  

 Watn gör där intet til  

 håller hwad man bruka wil, 

ingen konst och ingen lämpa.  

 Elden måste brinna uth,  

 thet blir intet annat slut.  

 

2. Allena iag dig begärar  

(1.) 
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Allena iag dig begärar 

 til älska natt och dag,  

nog är mig om du ährar  

 mig än med ditt behag.  

Står näplig dig til finna  

 en annan bättre wänn  

aff hwem du skulle winna  

 mehr affection igen.  

 

Kan iag mehr inthet låfwa,  

 mitt hierta lofwar iag.  

Hwad är för större gåfwa  

hwar til du har behag?  

Jag ringa nu mehr täncker  

 på andra, seer iag dig  

i från dän tijd iag skäncker  

 alt thet mitt ähr och mig. 

 

Slätt ingen mig behagar  

 i thenna werlden mehr,  

i alla mina dagar  

 ey annorlunda skeer.  

Jag älskar inga fleera,  

 en hafwer iagh uthwalt  

när hwem iagh blijr nu mehra  

 til thes mitt lijff är alt.  

 

Där emot så wil min sköna  

 mädh älskande igän  

min kärlek wäl belöna,  

 har ingen bättre wän.  

Förenas så wår willia,  

 wij sökte både ett,  

dän inthet kan åthskillia  

 hwad liufft är heller lett.  

 

 

3. Hwij skulle någon kärlek twinga 

Hwij skulle någon kärlek twinga  

 sigh i dätta stackars bröst,  

medh sigh intet annat bringa  

 än som eld föruthan tröst?  

Brunne dän för hwem iagh brinner  

 blefwe snart min klagan all.  

När iagh ingen kärlek finner,  

 hwij är dät iagh älska skal?  

 

Ditt håpp som ännu alt warar  

 råder altijd hålla fort,  

män lijkwäl du visligt sparar  

 bruka thet på annan ort.  

Där som du tilförne bodde  

 skal dig lyckas ditt begär,  

där skal du få, om du trodde,  

 dän som dig wil hafwa kär.  

 

Dän skal uthan twång och gärna  

 i ditt hierta tagas in,  
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dän som iagh digh wille ärna, 

 okänd reda är hon din.  

Och den lågan han skal räckia  

 och förr intet brinna uth  

en som dän iagh wil upwäckia  

 får hos henne sitt beslut.  

 

 

4. Ehuru stor dän sorgen war  

 

Ehuru stor dän sorgen war  

 som fordom iagh för kärlek bar  

 ledh iagh doch henom gärna  

fördänskuld som iagh hade kär,  

 och hölt så före at mit begär  

 war migh aff Himmelen ärna.  

 

Uthi min sorg var glädien min,  

 jagh sörgde och i samma sin  

 war iagh glad och bedröfwad,  

olycksam at iagh fången bleff,  

 men lycksam att Carillis breff  

 dät spelet kärlek öfwa.  

 

Mitt i min nöd sågh iagh uppå  

 dän frögden som iagh skulle få  

 hwar om migh hopp war gifwit.  

När iagh där inthet twifla om  

 dän täckelig migh förekom  

 som hade til kiärlek drifwit.  

 

Behageligt war alt iagh såg  

 hoos dän som migh i hiertat låg  

och täckt alt hwad dhe giorde.  

Aff hännes tal bleff iagh straxt kär,  

 at inthet liufligare är  

 jagh nu wäl säija torde.  

 

Thet söta löijet frögdar migh 

 som hänne gör så däijelig  

mädh hwijta marmors tänder  

inom dän rosenröda mund,  

 små kyssars liufligaste grund,  

 som kärlekz lågan tänder.  

 

5. Ähr dät ärna gör iagh gärna  

 

Ähr dät ärna gör iagh gärna  

 hwad iagh seer min lycka wil:  

at iagh ährar och begärar  

 dän migh kärlek drager til.  

 

Dy omsijder tijden lijder  

 mädan iagh än eensam är.  

Länge wällia, är sigh qwällia,  

 en will iagh nu hafwa kär.  

 

Dän iagh tänckte Amor skänckte  
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 åth migh inthet gifwen bleff.  

En migh körde,  en förstörde  

 alt hwad iagh i saken dreff.  

 

Hännes alla dygder falla  

 migh för swårt att räckna åp,  

och medh rätta slutar dätta:  

 hon war sielfwa dygdens kråp.  

 

Mehra ähra war begära  

 dän som och begärte migh;  

 när iagh sporde,  

hwad iagh giorde,  

 thet uptog hon täckelig.  

 

Migh betoge,  

 åth sigh droge  

hännes sköne ögons sken,  

 hwilkas lijke  

 finnas icke  

 uthan hoos allena een.  

 

6. Nu länge nog bedröfwad  

 

Nu länge nog bedröfwad  

 aff dänna flamans wee  

har iagh alt här til töfwat  

 och inthet låtit see,  

som iagh til förne giorde,  

 medh dänna sången min  

hwad för en eld iagh sporde  

 migh komma i hiärtat in.  

 

Nu måste iagh beskrifwa  

 dhe nys anlände skått,  

som til ny sårg migh drifwa,  

 dän iagh har nyligt fått.  

Min pänna migh hugswalar,  

 är inthet annat håp  

at iagh mäd hänne talar  

 som hiärtat tänder åp.  

 

Jagh säger dät för hänne  

 som ingen annan wet  

om iagh ej må bekänna  

 dät nye mitt förtret.  

Förtret må iagh dät kalla  

 skal iagh nu älska dän,  

dän hwem migh swårt skal falla   

 at kunna upptända än.  

 

Hon älskar nu, män häller  

 hade hon sin dåcka kiär  

så snart hon seer dät gäller  

at höra mitt begär.  

 Dät är lätt en behaga  

 män swårt få älska rätt,  

swårt frucht av kärlek taga  
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 män vänskap göras lätt.  

 

7. I wackra Nympher mijna  

 

I wackra Nympher mijna  

 som medh ehr upsyn blijd,  

alt dätt migh giorde pijna  

 uthi min ungdoms tijd.  

 

nu kunnen liufligt wända  

 uthi en säker frögd  

att sorgen har god ända  

 och iagh blir bätre nögd.  

 

Förr frucktad iagh bekänna  

 hwad brånad som iagh bar,  

en wällust är migh dänna  

 som för en plåga war,  

 

 

dy iagh mehr inthet väijer  

 ehr alltijd wara näst,  

min kärlek fritt uthsäijer  

 som iagh dän känner bäst.  

 

Nog har iagh kunnat spana  

 uth edert skrymterij,  

at dät är edher wana  

 til willia lefwa frij,  

 

så frij at kunna wåga  

 dän samma låta gå 

som för eder stor plåga  

 aff kärlek måst uthstå  

 

Jagh fast i dän betagen,  

 o hwad högmodigt sin 

I honom lijkwäl dragen  

 i största twiflan in 

  

Dän som I gören ähra  

 I älsken lijtet nog,  

och däm ehr ähre kära  

 I låtz ey komma ihog. 

 

8. Ack, at doch dät som liufligast är 

 

Ack, at doch dät som liufligast är 

 skal bitterhet medh sigh hafwa 

och lijkawist hafwas allestädz kär, 

 dät som kan lifwet förtaga.  

 

Skulle wij kärlek hafwa ännu,  

 at han måtte ey wara blinner 

Hwad gagnar han oβ tilsökia en brud 

 Dän blinda wet ey hvem han finner. 

 

Män iagh hafwer fått dät söta förgifft,  
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 iagh trodde thet ey skulle skada.  

Ach, kunne iag doch mäd dänna min skrifft  

 dän plåga för hänne beklaga. 

 

Iagh måtte kan hända winna dän nåd  

 at hon migh i tiänsten uptager,  

heller ock at hon aff wälbetänckt råd  

 migh släpper och inthet bedrager.  

 

Hon håller migh, män iagh wet icke hwij,  

 iagh kan icke tänckia på andra;  

dät är inthet annat än skrymterij,  

 dät wore nu tijd til at wandra.  

  

9. Så går dät i världen til 

 

Så går dät i wärlden til,  

 så är gammal seder,  

dän som något hafwa wil  

 han ock där om beder.  

 

Händer dät ock offta så,  

 mången dät begärer  

som han aldrig mehr kan få  

 hwem han tå ährar. 

 

Hugen offta större är  

 til dät som måst nekas  

och ett trägnare begär  

 til dät äy kan bewekas.  

 

Ja, dät är så wist och sant  

 pröfwar iagh och sannar  

sän migh kärlek öfwerwant  

 bättre än en annar. 

 

Hwarföre begärar iagh,  

 kan iagh låtat blifwa?  

Står thet dock i mitt behag 

 siälff at migh thet gifwa. 

  

Kan iagh icke säya migh?  

 älska inthet mehra 

Hon kan inthet binda digh.  

 Finnas icke flera? 

  

Hon är ung och frisk, ja skön 

 Ock så andra finnas.  

Hwad behöfwes bruka bön 

 the och elliest winnas. 

  

Kan iagh icke säya så:  

 iagh wil om du wille; 

om du icke wille då,  

 hwar och en sitt gille. 

 

Inthet wet iagh hwad dät är  

 som migh hembligt drager, 
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Är dät löyeligit beswär  

 som så stilla gnager. 

 

Sörier iagh och leer där åth  

 och wänder inthet åther.  

När som inthet gagnar gråt,  

 hwij är dät iagh gråter?  

 

Thet är iagh swarade migh  

 en liten gåsse blinder,  

för ögonen hade bundit sigh,  

 iagh är dän digh binder.  

 

På ryggen bar han koger full  

 medh små och hwassa pijlar,  

såmma aff bly och somma av gull,  

 och aldrig han sigh hwilar.  

 

 
 

10. Är du intet än bewågen  

 

Är du intet än bewågen  

 från dät hindret är uhr wägen  

 som wår kärlek stod emot?  

 Tror du någon än skal blifwa 

 som kan något hinder gifwa  

 effter dätta dödzens hot? 

  

Näy wij hafwa öfwer wunnit  

 alt hwad sigh mot oβ har funnit,  

 glädie nalckas nu hwar dagh.  

 Kärlek som än mehr förtiänar  

 dänna löhnen migh förlänar:  

 älskas effter mitt behag.  

 

I dän andra wärden finner  

 så snart han dijt upåth hinner  

 dän som han kär hafwa må.  

 Män wij älske här hwar andra,  

 ingen kan dät mehr för andra,  

 ingen ände blijr där på.  

 

Om här större wällust funnes  

 ibland all dän som oβ unnes  

 kunde du digh ångra än;  

 ty wår kärlek kan du niuta,  

 de framledna så för skiuta,  

 lefwer doch din bästa wän.  

 

11. Huru skall iagh kunna tro  

 

Huru skall iagh kunna tro  

 at min Amadon har mig kär  
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när han seer all min oro  

 hwar medh iagh än plågad är,  

seer migh sårgse och bedröfwa,  

 kan min kärlek inthe pröfwa.  

 

Elden är äy uthan rök  

 eller kärlek uthan wee.  

Din amant du så försöök,  

 kan du honom sårgse see.  

Män när han sig lustig ställer  

 kärlek hans äy myckit qwällier.  

 

Fruchtar iagh han inthet weet  

 dätt han siälff orsaken är  

til min ånger och förtreet,  

 tro iagh har en annan kär,  

eller kanskee han och täncker  

 at migh annan siukdom kräncker. 

 

Blekhet och en ängslan stoor  

 kärlekz siukdom föregå.  

West du ey hwar kärlek boor  

 honom du där sökia må  

seer du gråt och suckar wara  

 och dock ingen annan fara.  

 

Iagh är honom intet lijk  

 dy iagh är aff främmand börd,  

intet är iagh eller rik,  

 kanske är iagh ock förförd.  

Har iagh litet, tror hon mindre,  

 många kärlek wår nu hindra.  

 

Dän som älskar frucktar alt  

 och mäst dät han borde minst,  

sådan du ey hafwa skalt,  

 hon är digh til föga winst.  

När som hälst digh en behagar  

 lilla Guden alt annat lagar.  

 

Straxt din Amadon skutin bler  

 håller han tig wacker nogh,  

ingen skönare han seer,  

 kommer ingen ann ihogh,  

straxt han håller digh nog rijker,  

 ingen uthi härkomst lijker.  

 

Män ack huru kan dät skee 

 at han skulle älska migh 

Sällan får iagh honom see, 

 andra ser han dageligh. 

Dän mädh dygder är begåfwad 

 blifwer uthaff alla lofwad. 

 

Dät skeer hwad som ärnat är, 

 hwad som Amor wil går fort, 

lustigt blifwer ditt beswär 

 och dän sårg du digh har giort. 
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Är han ärnad inga andra 

 kan han intet långt wandra. 

 

12. På digh täncker iagh alla dagar 

 

På digh täncker iagh alla dagar,  

 natten hafwer iagh ingen roo.  

Män du wille dät aldrigh troo  

 at du migh alena behagar,  

tror iagh hafwer en annan kär  

 och at iagh digh sidst bedrager,  

tror iagh hafwer en annan kär  

 och at iag nu bundin är.  

 

Om du wiste all min pijna,  

 al min ängzlan och beswär,  

såge du sorgen som iagh bär,  

 om du såge tanckar mina,  

snart skulle du digh wända om  

 ifrån de mång suckar dijna,  

snart skulle du digh wända om,  

 säya: min Rosidon kom!  

 

Amor skulle oβ betala  

 wårt bekymmer och förtret  

mädh som största liuflighet  

 och oβ både så hugswala  

at wij finge sän hwar dagh  

 säkert mädh hwar annan tala,  

at wij finge sän hwar dagh  

 lefwa effter wårt behag.  

 

Altså twifla inthet mehra  

 Hwad försäkring fodras än  

Du har uthwalt digh en wän,  

 du behöfwer inga flera.  

Willia wij dän glädie see  

 som skal både contentera,  

willia wij dän glädie see  

 så låt dät doch nu snart skee.  

 

13. Hwij skal iagh så långa tijder  

 

Hwij skal iagh så långa tijder  

 Wara från digh Phillis min,  

om du effter mig äy bijdar  

 och så byter om ditt sin  

Hwad kan båta borta wara  

 är iagh i dän fahra.  

 

Hwad mehr kunde iagh begära  

 än iagh finge dock en gång  

dät migh kärlek wil beskära  

 lön för mina suckar mång?  

Hwad kan etc. 

 

Twärt emot om mig då hände  

 att iagh skullet icke få 
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dänna eld migh wist upbrände 

 som iagh för digh hafwa må  

Hwad kan etc. 

  

Thet är tijd at iagh migh wänder 

 Til dän så kiärkomne ort 

Och at iagh omsider länder  

 Dijt som iagh har längtat stort 

Hwad kan etc 

 

14. DÄt är nu tijd at iagh uptäcker min Kärlekz brand 

 

DÄt är nu tijd at iagh uptäcker min Kärlekz brand 

Ändoch iagh wet än inthet huru migh går i hand  

Män har Dorinde som iagh hörer än ingen kär 

Kan dät wäl hända, min förhåpning lyksam är. 

  

Ähr hon så skön och uthaff alla så högt berömd  

Och för sin Dygd och wackra seder så wärdig dömd 

Så må thet skee at hon ock nu snart rätt älska kan  

Doch är hon wärdhon mig och winner såm många wan.  

 

Män om hon weet än inthet aff rätt Kärlekz wee 

Huru skal iagh då hännes sinn och wilja see  

Om Kärlek är alena thet mästa som Kärlek gör  

Hwad wänter iagh om iagh then inthet omtala tör.  

 

Medh tijden mognas alt hwad växer aff Jordens frucht,  

Af gröna Stiälkar blifwa Blomor medh härlig lucht  

Så är en späd och Barnslig Kärlek i förstone swagh 

Män sigh ökar aff annars heta Dagh ifrån Dagh.  

 

15. Hwad och huru skal iagh siunga  

 

Hwad och huru skal iagh siunga  

 mädan wij så skillias åth  

 Orsak har iagh mehr til gråt  

och iagh finner at min tunga  

 har äy heller annan röst  

 när iagh siälff ähr uthan tröst.  

 

Eller kunde iagh migh trösta  

 medh dät att iagh ropar dig  

 mädan ingen hörer mig  

Om migh någon då förlöste  

 hade iagh wisst stort behag  

 til at siunga nat och dagh.  

 

Har iagh alla mina dagar  

 gifwit migh min Daphne kär  

 liufligt ähr migh dätt beswär.  

wet min kärlek sidst så lagar  

 at iagh dock får lön en gång,  

 kanske effter tijden lång.  

 

Här har iagh medh suckar många  

 under trän i skogen swal  

 uthi dänna gröna dal  
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klagat at iagh såm en fånge  

 så långt ifrån hänne war,  

 ingen gaff migh något swar.  

 

När migh ingen annan swarar,  

 svarar Echo till min sång,  

 män migh giorda åffta bång  

när hon tycktes uppänbara  

 hwad hon hade i sitt sin,  

 dän som giorde sårgen min.  

 

Når iagh sågh att tanckar mina  

 kunde inthet hiälpa meer  

 och at iagh än finge fleer  

ända iagh äy siälff min pina,  

 tänckte iagh dät är förtreet  

 min wän här aff intet weet.  

 

Genom hwem skal hon få weta,  

 hwem är dän dät säya kan  

 Migh håller hon äy för san;  

dät finge aldrig annat heta,  

 när iagh siälff bekänna skal,  

 än dhet wore skämtan all.  

  

Ser iagh på de andre alla,  

 ingen ibland dem iagh weet  

 hwilken iagh min hemblighet  

kunde säkerligh befalla.  

 Älliest föga tiänligt är  

 andra säya mitt begär.  

 

Hwad tröst kan iagh dock begära  

 om iagh siälff äy säya må  

 och törs ingen lijta på  

Skal migh dänna eld förtära  

 som migh plågar åhr från åhr,  

 som gör tijden migh så swår.  

 

16. Iagh tror wäl dät du migh sade 

Iagh tror wäl dät du migh sade,  

 har dät ock aff andra hört,  

 rycktet war kring staden fört 

för än du dätt kungjort hade,  

 nämblig hon är äy beskärd,  

 dän som iagh war mera wärd.  

 

Så weetn at migh inthet rörer  

 dät som iagh äy hindra kan;  

 alt hwad ödet tecknar an  

och i sitt Register förer  

 måste skee och måste fort,  

 ware litet eller stort. 

  

Där på iagh mitt håp då bygde,  

 om dhet är så hans behag  

 ingen mer begärer iagh.  

Tijden migh i trona trygde,  
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 längtan giorde migh dät wee, 

 wiste äy hwad kunde skee. 

  

Nu wäl weet iagh dhet förvissa,  

 ingen sårgh mer wäntan gör  

 effter dänne dagh som för;  

har dät äj behoff att gissa  

 til hwem han hälst wänder sigh  

 effter han äy älskar migh.  

 

Lijkwäl iagh hans dygd berömmer, 

 ährar alt ehwad hans ähr,  

 lijkwäl har iagh honom kär,  

lijkväl aldrig mehr förglömmer  

 huru stor dän kärlek war  

 som iagh förr til honom bar.  

 

Aldrig kan iagh annat tänckia,  

 aldrig kan iagh annat troo  

 än at Venus skall migh roo  

och snart hwila igän skänckia,  

 när dhen migh fråntagen är  

 som iagh hafwer hafft så kär.  

 

Huru länge kan dät dröya,  

 huru länge skall iagh såå  

 uthi qwal och ängslan ståå  

at migh inthet kan åthnöya  

 mädan iagh äy stadigt är  

 hoos dänna min hiärtans kär. 

  

Ingen lust föruthan henne  

 finner iagh i wärden mehr  

 at så framt dät icke skee  

dät iagh får migh straxt bekänna.  

 Älskar iagh då Thursis min,  

 lembnar Cloris wännen sin. 

 

 

17. När tijden synes blifwa migh lång  

 

När tijden synes blifwa migh lång  

 mitt lustige spel och liuflige sång  

 fördrifwer sårger och qwida,  

och så ledz gläder iagh både the  

mig höra, så wäl ock de som migh see,  

 will iagh uppå strängarna gnida.  

 

Dät finnes ingen så ädel rubin  

som lijknar en dråpe aff dätta wijn,  

 däm iagh uppå naglarna sätter,  

så röd och så skön, så söt i min mund,  

en sjuk där aff blefwe snart frisk och sund,  

 han dricke här aff så blifwer han bätter.  

 

Anskådar nu iagh dänne käraste skatt  

så önskar iagh straxt min jungfru god natt,  

 dän iagh ock äger alena.  
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Behagar hon ingen mhera än migh,  

skal hon ingen kärare finna åth sigh,  

 så länge iagh äger den ena.  

 

 

18. Hylas och Cydalys 

 

Hylas och Cydalys 

H. Hwi rå{d}nar du så myckit nu  

 ehwad iag seer dig göra ? 

 At blifwa röd för heta glöd  

 ähr inthet nytt at höra.  

 

C. Eeld som du weet ähr altijdh heet  

 och dän dätt hiärta bränner in til migh går  

 at iagh ock får en brånad som iagh känner.  

 

H. Ähr dät så stort at du har sport  

 migh snart i från digh sändas? 

 Frucktar du äj min kärlek där medh ändas?  

 

C. Dät kunde skee, min käraste:  

 hwar är nu tro på jorden äy wore iagh  

 dän första i dagh såm så är glömder worden.  

 

H. Näy ingen ting om wärden kringh 

 förmår migh där til drifwa att iag min wän,  

 älskade igän, mehr skulle öfwergifwa.  

 

C. Om iagh äy må där twifla på  

 Will iagh nu dät begära: tänk Hylas min  

 alt trohet din är digh til en stor ähra.  

 

H. Allenast är, min hiärtans kär,  

 din kärlek som migh drager migh äj förglöm  

 At mitt beröm är at iagh digh behagar.  

 

 

19. Om iagh inthet kan beweka  

 

Om iagh inthet kan beweka  

 Fillis at hon älskar migh,  

när hon seer the kinder bleka  

 och min hy förandra sigh,  

Cloris må då wara wärd  

 hwad Fillis äj war beskärd.  

 

Nogh har migh dän eld beswärat,  

 nogh har han nu länge bränt.  

Andra må iagh frit begära,  

 när iagh en så länge har tiänt.  

När en inthet will som iagh,  

 fölier då hwar sitt behag.  

 

Hwem skulle icke älska häller  

 dän som älskar sigh igän  

än som dän sigh omilt ställer  

 emot en så trogen wän.  
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Kärlekz wärde kärlek är,  

 wil du älskas haff en kär.  

 

Cloris söker migh alena,  

 hänne wil iagh hafwa kär,  

eller hwem kan dätt förmena  

 när wår kärlek sådan är.  

Hänne til min sidsta stundh  

 älskar iagh aff hiärtans grund.  

 

 
 

20. All min kärlek ähr förswunnin 

All min kärlek ähr förswunnin,  

 åter är iagh worden frij,  

storgod Venus öfwervunnin  

 medh sin mackt och tyrannij.  

Genom andra Gudars krafft  

 ähr ock hännes sån nidlagder,  

bågan i hans ägen hand  

 bran up af min kärlekz brand.  

 

Hwad är dät migh mehr kan drifwa  

 til at sökia gunst hoos dig  

Skulle iagh äy öfwergifwa  

 dän som så förgäter migh  

Skulle iagh äy älska dän  

 som migh söker och migh ährar  

Skulle iagh begära än  

 en så trög kalsinad wän.  

 

Näy min Fillis, om du menar  

 at iagh kunde ingen mer  

älska uthan digh alena  

 du fast digh bedragen seer.  

Ingen kärlek är så stor  

 at han skulle längre wara  

hoos migh, om du dätta tror,  

 än han lijka hoos digh bor. 

  

Ett gott råd wil iagh digh gifwa,  

 håppas du dät tager an:  

wil du nånsin älskad blifwa,  

 älska du ock siälff en an.  

Ingen lust i wärden ähr  

 som rätt liknas kan widh dänna!  

At Två ha whar annan kiär,  

 inthet wackrare ähr här.  

 

 

21. Så kan hända at iagh finner  
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Så kan hända at iagh finner  

 lijkväl en gångh på min högd  

 medh migh uthi största frögd  

dän för hwem mitt hiärta brinner,  

 så kan hända, dy hwem weet,  

 sådant under ähr för skedt. 

  

Ähr tilförne dät som tycktes  

 mehra olijkt lik wäl hänt,  

 dät man aldrigh hade wänt.  

Åffta de som mer förtrycktes  

 blefwe lijkwäl ährad meer.  

 Sälsampt lyckas spel man seer.  

 

Nu är åther liws uprunnit  

 mitt i tiåcka måln och sky,  

 mörckret måste undan fly  

när dätt är aff solen vunnit.  

 Ingen natt, fölgde icke dagh,  

 så är aldra äldsta lagh.  

 

22. Willen i ehr dät inbilla  

 

Willen i ehr dät inbilla  

 at iagh hafwer eder kär,  

 eder ägen skuld dät ähr,  

Thirsis, om i fahren willa.  

 

Dy aff intet kan dät dömmas  

 at iagh en skulle älska mehr  

 än de andra som iagh seer  

och i bland oβ nu berömas. 

  

Däm gör iagh alt lijka ähra  

 aff en wanligh höflighet,  

 ingen dock i synnerhet,  

alla ära lijka kära.  

 

Män ack hwad ähr dätt iagh talar  

 Andra tanckar iagh straxt får  

 så snart Thirsis ifrån migh går.  

hwem är då som migh hugswalar.  

 

Iagh må häller migh bekänna  

 och nu ropen in igän.  

 Hwij skall iagh låta döliat än  

och så både twå oβ bränna.  

 

23. När iagh, Amarillis kära  

 

När iagh, Amarillis kära,  

 will begära  

at hon kommer, tröstar migh,  

medh sin ord hon migh hugswalar  

 och tiltalar  

i alltijd behagelig.  

 

Dy däns hiärta är wist stenar,  
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 som iagh menar,  

dän som ingen kärlek har;  

dän som flyr för dän sigh ährer  

 aldrigh kärer,  

aldrigh nåntin skutin war.  

 

Hon är inthet så oblijder  

 at hon lijder  

dät iagh fåfängt älska skal  

och för hännes skuld så wara  

 uthi fahra,  

komma ock där medh på fall.  

 

Hänne måste iagh då ähra  

 och hembära  

tack och heder uthan mått,  

hänne för all andra prijsa,  

 tiänst bewijsa,  

hänne will iagh göra gått.  

 

24. Så går dät ännu til  

 

Så går dät ännu til,  

dän mehr får mehra will;  

 medh kärlek ähr ock så:  

 mehra önska och myckit få.  

hwem är man ser förnögd  

medh söta kärlekz frögd. 

  

Man mister ögon sin,  

weet lell aff kärlekz pijn;  

 män mister mål och röst,  

 har kärlek i sitt bröst;  

dän ähr som inthet hör  

aff kärlekz sårger dör. 

  

En gammal är och grå  

til kärlek har åtrå,  

 dän som har mycket fått  

 säger dät är så gått  

at han måste hafwa mehr  

för än han lägges nehr.  

 

25. Ehwarest iagh hälst wara må  

 

Ehwarest iagh hälst wara må  

 i wärden ingen mehra  

skal migh här effter plåga så  

 och migh mehr så fixera.  

Ack huru blind min kärlek war,  

 wäl är dät han bleff äy uppenbar.  

 

Iagh är min boyor worden frij,  

 mitt fängelse förluppin,  

de band som iagh lågh bundin i  

 är iagh nu undan sluppin.  

Ack huru blind min kärlek war,  

 wäl är thet han bleff äy uppenbar. 
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Tråtz Kärlek och Cupidos mackt,  

 tråtz eder Mor Gudinna,  

dy Pallas har ehr nederlagt  

 dän i förmente winna.  

Ack huru blind {min kärlek war,  

 wäl är thet han bleff äy uppenbar.} 

 

Män ack, hwad känner iagh för skått,  

 hwad kommer migh i sinne  

Hwad hafwer iagh i hiärtat fått  

 Hwad gör där Fillis inne 

Ack huru blind min kärlek war,  

 män ack, hwi är han ännu qwar? 

 

26. Hwad andra plägar draga  

 

Hwad andra plägar draga  

 til hafwa någon kär  

kan inthet iagh behaga  

 ehwad dät då hälst är. 

  

Dy myckit godz och gårdar  

 och myckit silfwer, guld  

iagh alt så litet wårdar.  

 ähr där för ingen huld. 

  

Iagh seer äj effter andra  

 som hållas wara skön,  

äj kunde migh för andra  

 än siälfwa Skönhetz bön.  

 

Hon är migh alt allena.  

 hög, godh, wijs, skön och rijk,  

iagh finner dänna ena  

 bland tusend ingen lijk. 

  

En fattig är nog rijker  

 för dän som hänne har kär  

om ingen skönhet lijker  

 medh dän som älskad ähr. 

  

Dy kärlek öfwerhölier  

 ehwad där fins för fel,  

eller ock en del så dölier  

 at dän äj synas hel.  

 

Dock kan ey kärlek mehra  

 förhindra så mitt sin  

iagh skulle falskt werdera  

 för hans skuld pijgan min.  

 

27. Om kärlek kunde wägas och mätas medh wist mått 

 

Om kärlek kunde wägas och mätas medh wist mått,  

så wet iagh wäl du hafwer så mycken kärlek fått  

 at iagh har punden flera än andra hafwa lod;  

min del iagh fick på byte, han war i sanning god.  
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Först böriade iagh älska i mine späde åhr,  

war sädan aldrigh ledig för dänna syslan swår,  

 iagh byter intet åffta, män älskar altijd en  

och när iagh dänna mister är Amor inthet seen  

 

at föra migh i sinne en annan i ställe igän;  

dät har han länge brukat och brukar hwar dag än.  

 Dy säger iagh: til älska så är iagh stadig nog,  

män ont ähr dät att taga ett trä för en hel skog.  

 

28. När min aldra bäste wän 

 

När min aldra bäste wän 

Sylvia kommer igän,  

 som iagh länge har bijda,  

glädie iagh då igän får,  

all min ängzlan då bårtgår  

 som iagh måste lijda.  

 

Solen, hade mist sitt sken  

och gjort folcken mycket men,  

 börjar åther skijna,  

gifwer däm ett bättre modh  

och upfriskar hug och blodh  

 medh dhe strimmor sina.  

 

Natten måste undan fly  

medh sin mörka måln och sky,  

 dagen hänne drijfwer,  

inga stårmar höras mehr,  

slagrängn man äj eller seer,  

 solen när oβ blifwer.  

 

Rättså vederqwecker migh  

när Sylvia mildelig  

 sina ögon klara  

hijt åth wänder medh sin glans  

hwar medh ingen skönhet fans  

 kunna liknad wara.  

 

The fördrijfwa alt mitt wee,  

frögda alt dät som dhe see,  

 göra gladt mitt sinne  

at mehr ingen frucktans köld,  

som har länge legat döld,  

 blifwer qwar där inne.  

  

29. Om dät wore så min willia  

 

Om dät wore så min willia  

at din kärlek från migh skillia  

 hade iagh ey älskat dig.  

Hyllaron, will du än fråga  

hwem iagh wil som digh skal äga 

 Du alen behagar migh.  

 

Länge har iagh digh begära, 
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Cydalis min enda kära,  

 länge har iagh wäntat swar.  

Du dock fåfängt tijger stilla,  

män nu säj mig om du wille  

 at wij både blifwa ett par  

 

Kärlek alle ting omwänder,  

så är dät migh gådt i händer,  

 iagh är worden annan man.  

 Kastat swärdet från min sijda,  

Cydalis will annors strijda, 

Mars han flydde, Venus vann.  

 

Om iagh någon kärlek hade  

som iagh uppå hiärtat lade  

 måtte han då dölias än.  

Först må du digh upenbara,  

sädan kan iagh bättre swara.  

 Hwad will iagh medh annan wän  

 

 
 

 

30. Om du, skönaste Caliste 

 

Om du, skönaste Caliste,  

all min troo och kärlek wiste  

 älskade du migh igän,  

män för någon hembligh fara  

må iagh intet uppenbara  

 at iagh är din trogne wän. 

  

Mädan dät så åffta händer  

at ens råd och stålta fränder  

 sättia sigh mot hwad man will,  

kunde de ock dätt ogilla,  

dät du siälff dock gärna wille.  

 Ack, ge intet låff där til. 

  

Håller iagh då dätt för bätter  

at du digh äj mot dem sätter  

 och aff kärlek intet weet,  

hålla de dock dät för ringa  

fast än iagh digh kunde bringa  

 in til någon kärligheet. 

  

Män hwad kan iagh än besluta  

och migh sielfwer så uthskiuta  

 för iagh har din mening sport.  

Fast du några än försakar  

du omsijder en bejakar.  

 hwem wet hwem blijr wärdigh giord?  

 

Månge kunna aff kärlek brinna,  
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en allena kan digh winna,  

 dät är mycket lyckans spel.  

Om iagh digh lijkwäl beweker,  

hwad kan skada släckten neker  

 Kärlek wår blijr lijka hel. 

 

31. Hwem är dän iagh skulle mer  

 

Hwem är dän iagh skulle mer  

 än min Alidor behaga  

ibland alle däm iagh ser  

 uthaff kärlek sigh beklaga?  

Ingen seer iagh såsom hon  

 söka hälst hwad iagh begärar,  

 ingen eller migh mehr ährar,  

ingen migh mehr älska kan. 

  

Hwad är dät dhe påcka på  

 Sina månge fränder höga,  

sina många godz ock så,  

 de migh dock förnöja föga.  

Ringa woro då min gunst  

 om hon där medh köpas kunde,  

 om migh något annat bunde  

uthan en rätt kärlekz brunst. 

  

Inthet älskar iagh dän dygd  

 som ens förra fäder hade,  

män dän samma til en blygd  

 om han intet där til lade.  

Dät är alt en fåfängh tingh.  

 En rätt kärlek må man mehra  

än alt annat här wärdera  

hwad man finner wärden kring. 

 

32. Mädan iagh dän käre wäns behagh  

 

Mädan iagh dän käre wäns behagh  

 så långan tijdh och stadeligh  

hafwer nu sökt fast både natt och dagh,  

täncker hon där inthet myckit på  

 och inthet tror hwad ängslan stoor  

iagh uthi wara må  

 och hwad för eld uthi mitt hiärta boor. 

  

Men iagh weet hon leer där åffta åth  

 och säger migh hwad hielper digh  

en sådan sårgh och sådan fåfängh gråt?  

dy du kan nogh finna digh en wän  

 som skulle digh så hierteligh  

som du siälff älska igän.  

 Hwij kan du då inthet förgäta migh ? 

  

Näy, dätt är inthet uthi min mackt  

 at kunna så ifrån tigh gå  

och glömma bårt hwad migh en gångh är sagt!  

Dät är nogh at ingen här aff weet  

 på dätt at du, sköne jungfrw,  
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icke skal medh förtreet  

 see dän du kan inthet behaga ännu.  

  

33. Nu är alt stilla tyst, och alt folck såfwer här  

 

Nu är alt stilla tyst, och alt folck såfwer här,  

till sin ro solen ock nyligh nidgången ähr.  

 at på en liten stund stiernorna måge skijna,  

 och månan låta see i skuggan strimmor sina.  

 

Nu är alt lungt och swalt, du täcke affton stund!  

Du sköne åhrsens tijdh, du wackre gröne lund!  

 Så gärna går iagh hijt på dänna tijd alena  

 dät ingen uthaff wet och ingen skulle mena.  

 

O Kärlek, hwad är dät du drijfwer mig alt till  

Iagh går och inthet weet hwart du migh hafwa will,  

 dy dätt är inthet mehr hwad som iagh siälff må willa.  

 Ack at iagh kunde dock en gångh uhr dänna willa!  

 

Echo ? migh swarar du? Är du som talar där? Ähr.  

Är du som säger mig at iagh så illa är? Ähr.  

 Nu wäl, så säg mig mer hwad migh skal ske och hända,  

 om iag min kärlek skal  ifrån Sylvia wända? wända. 

 

Ja, wända är gått råd om iagh så wända kan  

och om iagh kunde straxt migh wända til en an.  

 hwem annan? Ingen ähr som migh kan så förnöya  

 och alt mitt hiärta och hug til älska mehra böya.  

 

Hwem annan? Näj, dät här är inthet mig så lätt. lätt.  

Så weet du mer än iag men dät wore inthet rätt. rätt. 

 At lemna Sylvia, mitt sinne så förandra  

 från dän som har mig kär och älskar inga andra. andra. 

 

Hwad? är dät andra? nog? män tig nu Echo, tigh! tijg! 

Iagh önskar inthet mehr här om skal säyas migh.  

 Du olycksamma dagh, med rätt iag må förbannan,  

 då mig sägz Sylvia skall hafwa kiär en annan. annan.  

 

Ack, at iagh sluppe en gång, Kärlek, ditt tyranij 

Hwem hiälper migh där til at iagh må wara frij?  

 Näy, Echo, iagh förmår slätt inthet, heller ringa,  

 om icke andra migh uhr dänna plågan bringa. bringa.  

 

Hwad skal iagh göra då har hon en annan wän? wän.  

Så har hon nog aff en. män skal iagh wänta än? än.  

 Män hwem? Carite? säy! iagh tror om du will säya!  

 För andras kärlek skal iagh migh då ackta och wäya? wäya.  

 

34. När iagh uppå dän tijden täncker  

 

När iagh uppå dän tijden täncker  

 at iagh Silvias fången war  

diupt i förtwiflan widh nidsäncker  

 dän gamble kärlek än är qwar.  

Hwarföre må iagh inthet finna  

 til någon annan mehr behag,  
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hälst mädan iagh wäl kan besinna  

 at dätta håp ey tager lagh.  

 

Amor, som migh begynna lärde,  

 lär migh ock en gång wända igän,  

och när du inthet dän beskärde,  

 så giff migh dock en annan wän  

Uthsläck dän gamble eld medh alla,  

 uptänd en ny är digh så täckt,  

dy ingen kan migh i hugen falla  

 ähr äj dän förra heel uthsläckt. 

  

Dätt är nu nog och alt förlänge  

 at hafwa efter hänne wänt,  

Gudh läte dät mehr icke trängia  

 at lefwa än till hänne uptändt  

Hwad skulle migh Sylvia qwälia.  

 Hon hörer snart en annan til.  

Hwarföre får iagh icke wälia  

en annan dän migh älska will.  

 

 

35. Ähr frijheet allestädes godh  

 

Ähr frijheet allestädes godh  

och som iagh höör i kärlek aldra bäst  

will iagh aff wäl bepröfwat modh  

här lämna dän iagh hafwer älskat mäst.  

Nogh ähr dätt sant hon war migh kär,  

män inthett at hon ännu ähr. 

  

The måste alle såsom iagh  

lijkwäl en gång miβhaga stadigheet,  

och kan snart komma i behagh  

dät som them war tilförne mäst förtret.  

De tänckia altijdh få igän  

så godh om de få icke bättre wän. 

  

Hwi skulle iagh behaga mehr  

Clorinde. när hon inthet föllier migh,  

än Fillis dän iagh altijdh seer  

för mitt behagh så högt beswära sigh 

Män kunde iagh få hänne igän  

så finge iagh kanske en bätre wän.  

 

36. Dän wil Amor wist fördärfwa 

 

Dän wil Amor wist fördärfwa 

 som han låther hafwa kär  

 en aff hwem så mödsampt är  

kunna någon gunst förwärfwa, 

 

Ty dän elden som han tänder 

 släcker ingen när han wil 

 dätt hör samma GUden til  

släckian dän som honom sänder.  

 

Wij wete inthet hwad wij göra  



91 

 

 när wij älske i medler tijdh  

 GUden säger altijd: lijdh 

Honom gite wij äj höra.  

 

Hans råd will du inthet ackta,  

 dit rådh duger ingen tingh,  

 din hug löper wärlden kring,  

menar digh för Kärlek wackta.  

 

Såsom skuggan han digh föllier.  

 Älska hwem du älska will 

 dän han har digh ärnat til  

blifwer din fast han dät dölier. 

 

37. Låt migh dock finna, sköne Gudinna 

 

Låt migh dock finna, sköne Gudinna,  

 din gunst emot migh,  

dy tröster inga migh andra bringa.  

 Är icke iagh olyckeligh.  

 

Digh rättligh kalla Amanter alla  

 en moder blijdh.  

De skutne äre aff din son käre  

 dem hielper du i rättan tijdh.  

 

Orätt han lagar. skall iagh behaga  

 och älska dän  

som inthet känner dän eld migh bränner  

 och inthet älska weet igän 

  

Till Siukdom dänna wil iagh bekänna  

 finnes ingen bot 

dätt iagh kan mena uthan allena  

 du som migh friar för dätt hoot.  

 

Hwad är du klagar, hwad föredrager  

 du för ett tal?  

En jungfrw finnes som äj kan winnas  

 medh tine sucker och medh dit qwal?  

 

Du min son lilla är du nu stilla,  

 tag Bogan hijt!  

Du ännu hwilar äre inga pijlar 

 gör du digh nu mehr ingen flijt.  

 

Så låt mig weta hwad hon skal heta  

 och hwar hon är  

Nogh will iagh laga han skal inthet klaga  

 at Jungfrun hans är icke kär.  

 

Lycksamma tijder nu är migh blijder 

 min lycka igän 

Willia the låfwa migh sådan gåfwa,  

 Min enda aldra bäste wän.  

 

Gudinnan ährer iagh som begärer  

 Thet mildeligh  
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Som migh dät gifwer därföre blifwer  

 iagh hennes träl Ewinnerligh.  

 

Iagh wil förfara om wärcket swarar  

 Lilla Gudens ord,  

Wil migh bekänna och går till hänne,  

 Där medh så är min lycka giord.  

 

38. Owiss hwad min lycka blifwer  

 

Owiss hwad min lycka blifwer  

 tröstar migh ett litet håp,  

 fruchtan wäcker i migh åp  

Bäfwan som til miβtröst drifwer.  

 Reda kommer när till Land  

Mitt Skepp, stilla lygn omwänder,  

 At iagh om sigh stårm uptänder,  

 Rädes män tin hampna Strand.  

 

War medh ringa blåst til göra;  

 Wädret, som migh dreff så när 

 hade ju fölgt mitt begär  

Kunde migh i hampnen föra.  

 Ack hwad för en motgång stoor 

Dän min lycka i hand är gifwen,  

 Aff hwem hon skal sees beskrifwen 

 Inthet ännu tijd nog troor? 

  

Hwad må wäntan dän betyda  

 Sluta Gudarna dock snart,  

 Fast dät är än deras art  

Willia ingens trängtan lijda,  

 Aff frij willia och minst tänckt  

dän nåd ärnad är förläna  

 Däm som ingen ting förtiäna,  

 När de hafwa oβ alting skänckt.  

 

Min Siäl ännu tåligt bijda,  

Din Gudinna i wördningh hålt,  

 Dy din twiflan har dät wålt.  

Låter hon digh något lijda  

 Sidst du lijkwäl håppas skalt  

Du aff henne lycksam blifwer;  

 medh dän ähran hon digh gifwer 

Gifwer hon digh annat alt.  

 

39. O sköne tijdh, som ähr så kort  

 

O sköne tijdh, som ähr så kort  

och kommer först rät som du drager bårt,  

du glade wår, du Åhretz ungdoms tijd  

 och mårgon blijd,  

Om du så hastigh äst,  

när du oβ synes wara alsom bäst,  

Wore bätter inthet komma  

Medh alt ditt Gräβ och Blomma  

 Oβ frögda mäst.  
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Hwij önske wij dock Wintren all  

om du så snart oβ öfwer gifwa skal  

Hwad fåfäng ting all wår förhopning är  

 och wårt begär  

En ånger lemnas qwar  

Aff alt dät som aff oβ begärat war  

då wij see til baka  

dän lust wij hafwa smaka  

 Som är så snar.  

 

Så snart man seer affhugne stå  

Dhe månge Gräβ och månge Örther små,  

Then prydnan som du hela marcken gaff  

 Hon hugges aff,  

då straxt så wette wij  

at åhrsens fägring som wij leffde ij  

och dän bästa tijden  

Reda ähr framliden  

 Och slätt förbij.  

 

Då går sin koos dagh effter dagh  

Dän varme Sol, alt mehr och mehra swag  

Medh strimmor sijn, så länge at man mehr  

 Hänne inthet ser 

då säger hösten til  

At han ock med sin köld snart komma wil,  

At the Nättren kalla  

Låta fruchten falla  

 Kringh marcken will.  

 

Hwii lyckte ij o foglar små 

dän lustige sångh som ij begynte på  

Hwij göre ij här effter dän så kårt  

 och flyge bårt  

Hwij är ock du så snar  

Du söte blomsters lucht tillförne war  

Wisna löfwen gröna,  

Falla blomstren sköna,  

 Hwadh blifwer dock qwar 

 

Emädan alt förandrar sigh 

Medh åhrsens tijdh kan det ock hända tig,  

Gryseip min, fördenskuld tänk dig om  

 i tijdh och kom,  

lät icke än en wår  

digh andra gången fylla åtta åhr.  

Dät skal digh beweka  

medh migh willia leka  

 så snart du får.  

 

40. När iagh en gångh medh stort förtret 

 

När iagh en gångh medh stort förtret 

I min enslighet  

Alena lågh  

Bedröfweligt och ingen hoos migh såg 

täncke iagh hwij skal iagh så mycket lijda  

och länge bijda  
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och inthet än  

Jämpte migh see min aldrabäste wän. 

 

Fåfängt är dät så wara frij,  

Tijden går förbij.  

Nu finner iagh  

At lefwa så dät tager intet lagh.  

Hwarföre skulle iagh mig siälff bedröfwa  

och längre töfwa  

och inthet än  

See jämpte migh min aldrabästa wän. 

 

Ledsampt är dät at ligga så,  

bättre wara twå  

som taga i famn  

och göra sigh hwarannan något gagn.  

Hwarföre skal iagh draga til dät sidsta 

och tijden mista  

och inthet än  

See jämpte migh min aldrabäste wän.  

 

 

   
 

 

 
Wenerid, 

Stockholm 1680 

 

. . Eij altidh hugg och slag, i ädle gode Göter 

förunner wärior roo och skölder hwijle tijdh 

så länge Frigg´ och Thor få talas widh om fridh 

och ingen medh gewär i fältet eder möter 

 

och ingen eder land i wredes modh omstöter 

Gudinnan öfwa will ehr ungdom i en stridh 

som stillare är och söt och både können blidh 

til thez ehr någon ann medh andra wapen höter 

 

See här hwadh kärlekz macht har en bewekt at skrifwa 

Thet har iag dragit fram och rifwit uhr hans hand 

Han hade ämnat thet åth en allenast gifwa 

 

Jagh gör thet almänt om the wijda Norda Land 
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Behaga i thet så få i änn något mehr 

som iagh hos honom dölt, wäl wärt at läsas seer. 

 

 

1. SÅ hastigt blef iagh skadd aff lilla Gudens pijlar 

som öfwar så medh eld som jern sitt tyrannij, 

medh hemlige försåt och små bedrägerij, 

som medh sitt skiutande sigh aldrigh nånten hwijlar. 

 

som färdas widt omkring som blix så många mijlar, 

Oskyldigh wardt iagh såår men ach! hwar stog du då 

j skogen skiutegud när du mig råkar så, 

Hwad winst hwadför beröm at du så häfftigt ijlar, 

 

rätt som en annan skytt i wåra skogar willa 

försåtlig löper kring, och slår de säkre diur 

med en förfalskat sång, kan deras öron snilla 

 

kring buskar skiul och trä, sig skickar uppå lur 

rätså där ställer fram, och denna redskap grymma 

Hwar kan man hafwa frijd, hwart kan man undan rymma. 

 

2. DJg wil iag älska än, i alla mina dagar 

och hafwer hafft dig kiär, från det iag dig först sågh, 

Eij skönare eller rijk eij högre eller lågh, 

sig wara hwem dät wil, mig någon mehr behagar, 

 

Får iag eij Veneridz gunst, om Gudh så äntelig lagar, 

så älskar iag likwäl fast iag eij älskad är 

Du äst allena min, alen ästu mig kär 

dy skillias wi, eij åth, til des oß död förswagar, 

 

och den ehwem det är, åth hwem du är beskärd, 

Tag kärleek utaf mig, iag wil den med dig dela 

om iag förringa är och du nu mehra wärd 

 

Om honom ingen ting, må eij hans kiärleek fela 

men feltes kiärleek, tänk på mig ännu som brinner 

tänck at du ingen ann, som älskar mera finner. 

 

3. SOm du mig hafwer nu tilfyllest låtit weta 

hwad kärleek du har hafft och med hwad stadigheet 

så wil iag säya dig om du förr intet weet 

hwem som min jungfru är och hwad hon månde heta, 

 

Den iag har älskat förstj föruthan länge leta 

war sköne Venerid, den har iag älskat sist, 

och aldrig hafwer seen af annan kiärleek wist 

ändoch at ingen mig har kunnat mehr förtreta. 

 

Det hade henne bort, som hwar och en skal dömma 

behag’ och hålla af så trogen stadig wän 

men har hon Amendon kär, så måst’ hon mig förglömma 

 

Jag weet och tror lijkwäl at det är intet än 

Det wari som det wil min Venerid älskar iag 

hon hon behagar mig in til min sista dag. 
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4. GÖr kärleek alt sitt fålk i sina kånster lärde 

då lyksam war den dag, och lyksam war den stund 

på hwem han med mig och uprättar sitt förbund 

och i sitt gyllen nät mig aldraförst besnärde, 

 

men åter twert emot, när iag rätt kiärleekz wärde, 

betäncker klagar jag och aff mitt hiertas grund 

nu säger i min sorg at skadligt war det fund 

at kiärleek mig så greep, och kom med mig i färde, 

 

Om han nu orsak är til sorg och så til frögd 

bewisar wara sant, aff skadan blir man wijs. 

och effter det så är at wisdom har ett prijs 

 

som ey wärderas kan så är iag wälförnögd 

at iag med sorg och frögd har sådan skatt förtiänt 

med älskandet har iag, ey annan lyka wänt. 

 

5. J nat när kiärleek mig i sömpnen wil påminna 

at dagen som war när det war min Veneridz dag, 

och at då gifwa band, war en sedwanlig lag, 

jag hörde säija mig hwem wil den bundne binna. 

 

Men du kärkomne dag det nampn har kunnat winna; 

som nampnetz täckligheet, all andras öfwergår, 

så ware klarheet din för dagar detta åhr, 

är du tilsagd det nampn, är intet högr’ at finna; 

 

Mång gångor har iag dig sedt öfwer werlden lysa, 

från det iag fängzlad blef mång gångor der til än 

har Venerid sedt, du kommer alt igen. 

 

När man af wintrens köld, begynner til at frysa, 

du förer androm köld, mig altijd brånad ny 

at tänckia på dens nampn som iag ser för mig fly. 

 

6. DEt weet än ingen hwem, iag älskar icke heller 

min aldrakiärste sielf, at hon så älskad är, 

Hon tror det ey, och då iag henne mäst begär, 

mig åffta främmande och som en okänd ställer, 

 

Hwarföre gör iag det, mig sielf i strömmen fäller, 

så stilla’ at iag och, mig ey bekänna törs 

Hwem är i siönöd stadd, där drunknar och förgörs 

och ropar intet hiälp, men wil der blifwa heller, 

 

Hwad är för djur så spackt, som tyst sigh låter fängzla. 

Skal iag och dras så tyst hwi har iag och en mund, 

Är det en liuflig ting, för hwem skal iag mig ängzla. 

 

Förnufftet swarar mig bekänd dig ingalund, 

ännu är intet tijdh, wist är det älska dygd. 

men det som ärnat är, åth andra, älska, blygd. 

 

7. HWad achtade iag det du log’, åth min begäran 

Had’ du mig intet kiär, när iag kär hade dig, 

Jag undrad intet på du öfwergåfwe mig, 

at hafwa hafft dig kiär, nog woro mig den ähran. 
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Men at iag älskar och, skal intet dig beswära, 

du west du äst doch wärd, at hwar och en det giör. 

Så undra intet på, at iag det göra tör, 

Min willia är mig frij hwem kan mig den afskära, 

 

Lijkwäl är jungfruers art, derföre willia wäya 

at folk må icke stort af deras kiärleek säya 

så wet at ingen wet iag skulle dig begära, 

 

och wet, du icke siälf at säya det för wist, 

dy kumme än der om en twiflan eller twist, 

så kan iag säya ney iag har ey hafft den ähran. 

 

8. KAn en Blind kärleek ey der ingen dygd är wara 

Som siälf är idel dygd, så undra intet på, 

At han så mången man, så säker låter gå 

Den han ey pröfwa wärd sin sötheetz macht förfara, 

 

Den gifwer sig til krigz som litet achtar fara, 

Til konster den som har gått minn’ och högt förstånd. 

Hwar mäter krafften sin när han wil tag’ ett stånd. 

Den ondom sällan kan sig älskog uppenbara, 

 

Dy finnes någon til den som sig låter winna 

Af afwund eller haat, af ondska, slem begär, 

Af falskheet otro list, och hwad mer odygd är, 

 

Hoos de kan intet rum wår rene kiärleek finna. 

Det är ett trä som wil planteras i god jord, 

Men sätz dett annorstädz, är fåfäng möda giordh. 

 

9. HWem säger at een dröm, har intet til betyda 

Doch hafwer mången sagt hwad dem skulle händ’ och ske, 

Som wij wid undran stor af andra hör’ och se 

Dy andan waring giör hälst dem som honom lyda. 

 

Men aldrig har iag drömt, det så lätt til uthtyda, 

Så lefwandes så bart sigh kunde migh förte, 

Som denna natt, hwar aff är inthe at göra spe, 

Men mehr med några rijm den händelsen bepryda, 

 

Jag såg min Venerid mång ord med henne fälte, 

Wij komme til ett rum där några speglar stå. 

At hon sig der uti beskåda wille då 

 

Bad jag, och sade än när hon sig der widh stälte, 

Betrachta thet nu siälf, se til om iagh har skiäl 

At iag så länge är, en sådan skönheetz träl. 

 

10. SÅ syntes mig hon tog, min hatt i sijna händer 

Och gick så där med uth des millan sökte iag. 

Det såg hon ropa mig, fick hatten sade tag. 

Och så milt leendes sig sachtlig från mig wänder, 

 

Ett frijheetz tecken är en Hatt, dy när det händer; 

At trälar frijheet gifs så är thet gammal lag, 

At gifw’ en Hatt så tror iag och hon får behag 
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Omsijder frälsa mig och mig min frijheet sänder. 

 

Men hurudan frijheet, at iag ey älskar mehra, 

Få det iag älskat har, det förra kan ey skee, 

Det är otrolig ting så widt iag än kan see, 

 

Doch tyckte mig iag fick sist gunste teken flera. 

Och troor ännu som förr, så hård är ingen skön 

Som blötes ey af en rätt älskars trägne bön. 

 

11. HWem tror doch hwad för sorg, hwad ängzlan och hwad fara 

Mig förer nu uppå den swarta långa nat, 

Som tager mig ifrån min ädle högste skatt, 

Mitt ende tijdfördriff Veneridz ögon klara, 

 

Är solen sin koos måst under jorden wara, 

Och månan lembnad qwar til hennes skugga satt, 

Är bårta och min sol och skuggen får ey fatt 

J ängzlan lemnas iag den iag wil uppenbara, 

 

När wij i mörkret gå wår ögon intet gagna, 

Wij staple hijt och dijt och falla åffta kull. 

Så går iag alt för ett när mig äre borttagna, 

 

Strimmorna af min Sol, al ting mig synes full 

Af nattzens bisterheet, i mörkret tänker iag 

Min Venerid på dig til des det blifwer dag. 

 

12. SE nu är Natten lång, och dagarna fast kårta 

Gåår Solen up en Stund kring wärfd med måln och sky 

Hon föllier skougen åth, rätt som hon wille fly, 

Sig låter sällan see, är långa tijden bårta. 

 

Gör månan något ljust det warar intet länge, 

Och mäst om nattetijd nu full nu åter ny 

Nu mindre än som half nu silfwer nu som bly, 

Och åffta när han skijn i wägen målnen hängia 

 

De andra himmels ljus än mindre nog förmå. 

De äre månge doch långt bårt, och alle små. 

Så at och deras sken kan intet til oß hinna 

 

Emedan det så är hwars skeen migh lyser då 

At iag ey altför ett i mörkret måste gå 

Min Veneridz ögons lius som klarast för mig brinna. 

 

13. MJn aldrabäste wän, för alla mina wänner 

Min liuffligeste tröst bland all tröst iag kan få. 

Min aldrastörste lust, för all lust mig ske må. 

Du aldrakäraste för alla dem iag känner, 

 

Du fromhedtz Spegel klar hwars klarheet mig nu bränner 

Som för alt Qwinnokön, kan som exempel gå 

Som ähra tuckt och blygd och kyskheet täncker på, 

Som effter ingen man sig omak görandz ränner. 

 

Det wärdige beröm och låf som du förtjänar 

För sådan dygd den kan här ingen gifwa dig 
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Om ey Gudinnor och bärgz mör synnerlig 

 

Vplysning och förstånd af gunst där tu förläna 

Men gifwes sådan gunst det måtte ske i tijdh 

Jag soge Venerid berömd i werlden wijdh. 

 

14. SOm en frisk mårgonroos nys uth spridd och uprunnen 

Med färior och med lucht, och prächtig skönheet stor 

Förnöyer sinnen all uti sin stålte flor 

At ingen blomma lijk på marken warder funnen 

 

Aff hwilken målarkånst och macht är öfwer wunnen, 

Ey eller fiädren at beskrifwa sig förtror, 

Dem fattas färior, konst så läng hon trifs och gror 

Tu des at hennes safft, är torkad och förswunnen. 

 

Ey eller finnes låf beröm och prijs och ähra, 

Tilfyllest som sig bör at låfwa denna roos. 

De aldrahögste och för ring’ åth henne ähra. 

 

Dy kommer nu och seer för än hon går sin koos. 

Hwad målning henne lijk ståår sedan at begära 

Hwem henne känna wil der måste wara hoos. 

 

15. DV trogneste Amant som tiugo åhr tillijka 

Din Jungfru älskat har, enäär hon war än qwar, 

Och ännu tije åhr från det hon skilder war, 

Det finnes ingen mehr i stadigheet din lijka. 

 

Du hade ingen lön i kiärleekz Guden rijke 

För all din hulde tiänst allenast mödan baar 

Och sällan litet nog fick du af henne swar 

Lijkwäl du kunde ey ifrån din sköna wijka 

 

War hon den kyskeste som du det sielf bekänner 

Må iagh bekänna det du war den trognaste 

Som lågand kärleekz eld hoos både könen bränner, 

 

För alle älskogz par war det det ädleste 

Och wärt at hwar och een uthaf hans rijm det känner 

Jgenom hwilke det är det lyksameste. 

 

16. NÄr ändas doch min sorg, när skal min kärleek ändas 

Mång dag och mången natt, mång månad ändat är 

Nu ändas detta åhr, och dig har iag än kiär 

All ting så när som du min kärleek kan omwändas 

 

Är älska doch en dygd, och af hans flam uptändas 

Hwem wil då skylla mig? är fåfängt det beswär 

Förgäfwes trängtan min onyttigt mitt begär 

Så wänter iag här på mig Veneridz dom må sändas 

 

Jag weet wäl när iag nu begynnar på nyt åhr 

At iag tu gammal sorg en ny förökning fåhr 

Ju längre och ju mehr iag älskar Venerid sköna 

 

Antingen hon wil wäl eller och migh illa löna 

Och andre gåår förbij så många kring mig gå 
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Men ey är i min macht den ena uhr sinnet slå. 

 

17. HWar finner iagh en Skogh dijt inthet Fålk kan komma 

Hwar får iagh mig ett Skjul der Solen migh ey seer, 

Nu är migh werlden leed iagh söker inthet mehr, 

Än Rum som äre mörk afsijdes öde toma. 

 

Får iagh min önskan ey den liufligeste blomma 

Hwadh gör iagh längre här nu åhr och tijder fleer 

Om hon migh ingen gunst och willigheet beteer. 

Hwadh? hafwa Jungfrur kiär, som icke ähre fromma? 

 

Jagh hafwer åffta sagt migh ingen skal behaga 

Mehr än Venerid min, men huru skal iagh då 

När man på wägen är at henne från migh taga? 

 

Behaga ingen mehr när hon tagz migh ifrå? 

Mißtankar ähre det, den någon hafwer kär 

Gemenligt rädd och full medh fåfäng fruchtan är. 

 

18. DV lilla Hålma min alle små Hålmars ähra 

Som drager til tigh alt rät som een stark Magneet 

Hwadh man på jorden rund berömt och nyttigt weet 

At allehanda Folk på digh få bo begära 

 

Widh allehanda Kånst sigh rijkeligh at nära 

Från Städer och från Land, som til den bästa beet 

Flys hijt at lefwa wäl och uthan alt förtreet 

Hijt kommer alt hwadh Haf och Mälare kan bära, 

 

Kringwärfd ästu medh Ström och Watn friskt och salt 

Medh Båtar Skutor Skep om lagd på alla sijder 

Hwar fins en sådan Hålm man leeta öfwer alt 

 

J warand’ heller och uthi de forna tijder 

Hwar fins en Venerid så dygdigh och så skön 

J något annat Land på någon holme grön. 

 

19. ATt iagh medh sådan Sorg, och heta Suckar många 

Med tungt uthtröttat Bröst, och swjdande Ögon wåt 

Så har föruthan Sömpn, och åffta och medh gråt 

Medh ångest och medh qwal nu legat Nättren långa 

 

Dhet weet du intet af, som har dhe tankar wrånga 

At man skal aldrigh tro, dhe kärleekz-fullas låth 

Kalsinte Venerid, som wor thet intet åth 

Du som medh bara lust, dem kan så lätligh fånga 

 

Om mine tårars flodh ditt hierta kunde blöta 

Så grete iagh än mehr, och kund’ ey annat sköta 

Men stålte Venerid du måst’ och billigt lee 

När du det gäkerij, och fåfängian får see, 

 

 

20. KJärlek är intet skiämpt, han synes medh oß leka 

Men leeken wändes snart i alfwar för man weet 

Och pröfwer aldramäst wårt modh och manligheet 

Han sargar sinn och hugh och gör oß kinder bleka, 
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Han kan de Gambla och så wäl som Vnga weka 

Och som en unger Kropp behöfwer gammalt weet, 

En gammal lijka så han wore mehra heet 

At Frigga lusten sin ey måtte honom neka 

 

Det är det första prof hwar genom wij bewijsa 

Wår Mandom hwem som det, wäl hafwer genom gått, 

Så bör man honom först för een försökt man prijsa 

 

Han har det wärste slagh, som fins aff Krigh uthstått, 

Dhe äre mästedels få dhe som så starke finnas 

At dhe ey fälla modh när dhe af Kärleek winnas. 

 

21. JAgh tycker för migh siälf, beröm och ära wara 

At för en Jungfru skuld så mycket ont uthstå 

Så ähre likwäl dhe fast inge eller få 

Som tyckiat sammalund och Kärleek min förswara 

 

Hwij skal han säya the, så läng’ en Kosa fara 

Så många finnes til at slå sin hugh uppå 

Och skull’ han älska een at han Ju altijdh då 

Så älskade medh mått at den wor uthan fara 

 

Hoos dhem som tala så än mindre järna finnes 

Dhen är ey wärdigh giord at pröfwa Kärleekz macht 

Som menar dhet at han af sitt förstånd kan winnas 

 

Ney ney dhe wiseste har han och nederlagt 

Dhen ingalunda wil medh goda, skal medh hoot, 

Och twång i Dantzen gå hwadh hielper streta moot. 

 

22. ALt är fåfängligheet, som Skugga och som Wäder 

ALt är fåfängligheet, som Skugga och som Wäder 

Dhet kommer alt och gåår och blifwer inthet qwart 

Och när det warer bäst, så är dhet gjort så snart 

Förswinner alt som Röök och flyger bårt som Fjäder 

 

Dhet hielper lijka stort man gråter eller qwäder. 

Dy tijden har ändå en alt för hastig fart 

Förswinner när han är som bäst man weet ey hwart 

Då man en fåfäng Sorg för fåfäng ting tilstäder. 

 

Fördenskul war tilfredz mitt Hierta lät digh nöya 

Hwadh tijden hafwa wil må digh ey synes dröya 

Skal iagh i ensligheeet min ungdom genom gå 

 

Är bättre glädie frögd än sorg at tänkia på 

Dhen har och glömska giort som hafwer giort wårt minne 

Kan hända Venerid går, een gång vhr mitt Sinne. 

 

23. JAgh skulle gå min koos fick ey mehr Kärleek öfwa 

JAgh skulle gå min koos fick ey mehr Kärleek öfwa 

Men största mödan war at säya då godh Natt 

Ðhet ordet war förswårt eller och förgätit platt 

Jagh kunde ey säyat uth som iagh då war bedröfwa 

 

Medh kärligh blygdsamheet som kyske Jungfrur pröfwa 
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Slog hon sin ögon nijdh och rånade så flatt 

Som hade af ett sting henn’s Hierta want skatt 

Och tycktes säya migh iagh beder ännu töfwa 

 

Jagh hafwer sedan tänckt så många tusend gångor 

Begärade hon det hwi blef iagh icke qwar 

Dhen medh sin upsyn blidh migh binder så och fångar, 

 

Förmåtte hon dhet ey at iagh då lydigh war 

Dhet kan en annan gång emot min willia skee 

Jagh wille wara qwar hon skull’ ey gärna see. 

 

24. OM sena Afftonstund när Solen sigh nedhsänkte 

 

OM sena Afftonstund när Solen sigh nedhsänkte 

J Skogen hände dhet iagh länge önskat har 

At iagh kungöra fick, den Kärleek som iagh bar 

Til Venerid och hwadh iagh där wijdare medh tänckte 

 

Vptänd när iagh nu sågh dhe sköna ögon blänkte 

Hon kunde wäl förstå hwadh min begäran war 

Och medh stoor höfligheet gaf migh der på til swar 

Jagh mått ey twifla om förgäfwes iagh migh kränckte 

 

Lycksam kärkomne dagh bland andra dagar alla 

Som komma åhret om O at iagh mången gång 

Än finge sådan Roo om Affton stunden kalla 

 

När iagh om dagan har hafft aff min heta twång 

Men effter dhet iagh seer hon migh ey nödigt hörer 

Så går iagh dristigt fram dijt Kiärleek min migh förer. 

 

25. DV tror at Elden min fulkomligen uthsläckes 

DV tror at Elden min fulkomligen uthsläckes 

När hon syns inthet til och lyser intet mehr 

Men wore inthet til hwadh Venerid ey sehr 

Så had’ iagh ingen eld doch om det henne täckes 

 

Aff Jjs ell’r och af Snö en lågand’ Eld upwäckes 

Då brinner Natt och Dagh hwar leedh uppå migh är 

Då pickar det och slår då bryter här och där 

Jagh plågas mehr än sjuk och af mång skått förskräckes 

 

Men Läkiare säya migh så kranker inthet wara 

Migh gifwa föga tröst, dhe skämpt’ och lee dher åth 

Och swara allenast dhet ja ja dhet blir wäl gått 

 

En sådan siuk den kan ey hafwa mycken fara 

Så är min Kärleekz Eld at ingen släckia kan 

Föruthan Venerid min, will hon sigh tagat an. 

 

26. JAgh wänter Solens skeen skal upgå och migh lysa 

JAgh wänter Solens skeen skal upgå och migh lysa 

Migh som den kalla Natt i denna mörka dal 

Har ensligh gått omkring medh bittert modh och qwal 

Och måste medh förtret tunn’ klädder darra och frysa 

 

Här ingen finnes som migh måtte kunna hysa 
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Jagh hörer ingen röst och inthet Fålketz taal 

Allenast sången af een osöfd Nächtergaal 

Han ror migh litet nogh som dher widh måste rysa 

 

Men see iagh tror dher gryr ty östermålnen glittra 

Snara Wäktefoglar små på Qwistorna nu qwittra 

Nu bruka dagsens lius stät up och lägh straxt bårt 

 

Din Sorg, du får alt dhet du önskar innan kort 

Så lyktas lijka wist dhen mörka Natten långa 

Så lycktas en gång och, beswären dijna många. 

 

27. DHet är en lijten tijdh som iagh än måste bijda 

DHet är en lijten tijdh som iagh än måste bijda 

För än mitt långa håpp fulkomnat blifwa kan 

Och sedan skal iagh få den rätta frögden san 

För hwilken länge iagh måst hafwer mycket lijda 

 

Nu kommer snart den dagh som medh sin ankomst blijda 

Betalar alt förtreet den siste på mitt wee 

Dhen första på min frögd, då skal iagh när migh see 

Dhen som alena migh hugswalar widh sin sijda 

 

Skal någon kunna få dhet öden migh wil ärna 

Kan iagh än fruchta migh när hon migh inthet seer 

Och at iagh lijka så umgås medh andra gärna 

 

At iagh och icke är i hennes tankar mehr 

Men hwadh förhinder är som Frigga ey kan förandra 

Hon gör lät dhet som syns omöyeligt för andra. 

 

28. SÅ löper doch mitt Skep med foglig wind och wäder 

SÅ löper doch mitt Skep med foglig wind och wäder 

Jn i en säker Hampn och hafwer öfwergåt 

All Hafzens fara Storm som dhet har utheståt 

Och känner nu igen sin Fäders Bygd och Städer 

 

Dhet kastar Ankar uth dhet trötta Folket träder 

Så småningen til landz som det har en gång nått 

Och låter föra up hwadh dhet har medh sigh fått 

Och byter gladligh om dhe wåta i tårra kläder 

 

Nu fruchtas ingen nödh nu tages Seglen neder 

Och Skeppet stilla ståår och drifwes ingen wart 

Och ligger för sin Stadh medh prydna stoor och heder 

 

Wißerligh gifwer Gudh en så begärligh fart 

Vthgången blir wäl godh om iagh kan tåligt bijda 

Fast iagh för Venerid min, än något måste lijda. 

 

29. HWem kan som dhet är wärt din deyligheet beskrifwa 

HWem kan som dhet är wärt din deyligheet beskrifwa 

Dy såsom Solens sken wår ögon blinda gör 

Om någon alt för ett anskoda henne tör 

Rätt så när wij digh ser wår Sinne blinde blifwa 

 

När wij digh hafwa sedt oß måste fångne gifwa 

Men dhen tin skönheet wil beprijsa som sigh bör 



104 

 

Til sådant inthet waan medh Rijm at göra förr, 

Han skal snart blifwa war en hemligh Eld sigh drifwa 

 

Sin käre Wäns beröm han inthet wil förtijga 

Och tror dher i bestå sin egen ähr’ och Prijs 

At inthet giörs behoff mehr något dher til läggies 

 

Men kan doch hans förstånd så högt och wijt ey stijga 

Från dhet honom Kärleek want hwad tienligt sät och wijs 

Står mehr til finna up altså förtijges bägges. 

 

30. BEhagelighe dagh för åhrsens dagar alla 

BEhagelighe dagh för åhrsens dagar alla 

Som ibland wackre Nampn dhet wakreste wist bär 

Du lyser nu igen på jorden klar och skär 

Dhen för min Käres skul iagh plää min högtidh kalla 

 

Du stiger iämbligh up moot Wintrens tijden kalla 

Så är dhet billigt och dhen dagen hålla kär 

Så wäl som henne sielf och alt hwadh hennes är 

Och låta, dhen begå förswårt migh inthet falla 

 

Ett Band förhindrar migh dhet iagh kan ingen binna 

Som gambla seden är men måtte iagh digh winna 

Så wille iagh digh snart sielff binda medh min Fampn 

 

O at dhet kunde skee för Solen är kringgången 

Och förr än dhenna dagh igen kommer första gången 

Dhen dagh som är beprydd med Veneridz wackre nampn. 

 

31. NÄr Målnen Mark och skoger widt uthbreda 

NÄr Målnen Mark och skoger widt uthbreda 

Dhet hwijta täcke dhe medh Kölden hafwa giort 

Hwar medh dhe många små och klena Diur ha mort 

Som Solen gunstigh war dhen ähra dhe så wreda 

 

Nu Spännes Hästar i och Slädar göras reda 

Dhe åka hwar om an dhet går och mehra fort 

Än när dhet war så diupt man hade snart ey tort 

Sigh wåga i Slasket uth på Wägar blöt och leda 

 

Alt så förandrar sigh alting så när som iagh 

Som så Åhr ifrån Åhr Stund Tima Natt och Dagh 

Åstundar hennes gunst dhen som iagh nu begärar 

 

See Jorden åldrigh är så många tusend åhr 

Så åffta läteligh doch sin förandring får 

Men uthan återhåld migh städz’ een Sorg beswärar. 

 

32. DHen blinda Guden gör dhem blinda som han skiuter 

DHen blinda Guden gör dhem blinda som han skiuter 

På dhet at alle dhe som i hans Rijke boo 

Vthi en lydna blind rät tiena huld’ och troo 

At han på sådant wijs behåller dhem och niuter 

 

Alt är osynhlgit när han ögons krafft tilsluter 

Och styrer Landet sitt der medh i bättre roo 

På honom som en Gudh dhe sättia all sin troo 
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När han bland Fålket sitt sin liufligheet uthgiuter 

 

Dhet är en Ewigh Natt i denna Gudens Rijke 

Dhe löpa hwarom an i mörkret hijt och dijt 

Seer HErren inthet siälf Tienarna honom lijke 

 

Till ingen kan man mehr än sigh sielf sättia hijt 

Och sådant tilstånd är för dhem som Kiärleek winner 

Til dhes igen hans macht medh annan macht förswinner. 

 

33. FAst iagh digh sällan seer och effter digh ey frågar 

FAst iagh digh sällan seer och effter digh ey frågar 

Min hiertans bäste Wän så är doch om du tror 

Dhen Kärleek iagh til digh har burit lijka stoor 

Och bränner lijka fort och lijka högt än lågar 

 

Han släckes inthet uth men Natt och Dagh migh plågar 

Hwadh i en annan wärd dhet Folk som dher i bor 

Dhet pröfwer iagh nu här migh intet annat ror 

Hwadh iagh för hennes skuld försöker eller wågar 

 

Du hafwer migh een deel af rummet låtit see 

Hwar i dhen onde hoop som straffas lijder wee 

Lät migh och nu dhen frögd för än iagh dör bepröfwa 

 

Dhen som dhe gode få migh inthet mehr bedröfwa 

Är iagh doch ibland dhem, som lefwa än widh lijff 

Ehwadh dhem lefwandes, är nödigt, migh och gijff. 

 

34. SÅ har nu Marken mist sin Sommar klädning gröna 

SÅ har nu Marken mist sin Sommar klädning gröna 

Seer grått skröpligt uth, och skäms at hon är bar 

Och Träna nakne stå dhem frostet röfwat haar 

Alt hwadh dhen warma Wår dhem pläger medh bekröna 

 

En wåt kylachtigh Höst medh stårm sigh låter röna 

J stället tager an sin fierde partz förswar 

Aff hete Sommaren thet honom skickat war 

Dy han nu flyr sin koos til Söderländren sköna 

 

Nu kortas liuset aff nu wäxer mörkret til 

Och Solen wänt sigh bårt seer oß nu mehr tilbaka 

Mothfotarena och dhem hon ey kan försaka 

 

Alt effter gammal sedh, hon nu besökia will 

När marken åhret Trää och Sool förandra sigh 

Allena Kärleek min är oföranderligh. 

 

35. HWem kan wår Kärleekz låpp emothstå och förmena 

HWem kan wår Kärleekz låpp emothstå och förmena 

En Dör är yppen giord som slutin war igen 

Hwadh kan iagh genom gå som ey är gångit än 

Har döden hulpit til oß både at förena 

 

Nu är du i min Fampn nu är iagh din allena 

Nu är min troheet lönt, dhen oß war moth är hän 

Lät digh behaga dhem som lefwa, mehr än dhen 

Dhet kan din nyie Sorg och ängzligheet bäst lena 
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Så kom min Venerid kom om dhet är ärnat så 

At wij medh bättre band bebind’ oß både twå 

Lät dhet fulkomnas snart hwadh Gudh wil medh oß göra 

 

Jagh weet han står oß bij iagh märker dhet hwar dagh 

Wår Kärleek ingen kan mehr mothstå och förstöra 

Han fodrar wårt begär och dher til har behagh. 

 

 

36. ETt lijtet stycke Malm sigh om mitt finger böyer 

ETt lijtet stycke Malm sigh om mitt finger böyer 

Dhet hwarken för sin wickt ell’r och dhes arbete skuld 

Kan wara mehra wärt än som ett annat Guld 

Lijkwäl är ingen ting iagh moth dhes wärde uphöyer 

 

Hwadh är på dhenna jord som aldra minst sigh röyer 

Offt aldrakärast är, dy hwadh som uthaf Muld 

Aff samman klimpat ståfft först skapat uthan skuld 

Alt fåfängt är och skal förgåås ehwadh dhet dröyer 

 

Mehr är at hålla aff dhet hwadh som ewigt är 

Mehr skal beröm och dygd medh rätta hållas kär 

Och hwadh mehr man ey seer, altså hwadh Gullet döljer 

 

Allenast ett blåt Nampn dhet skattar iagh fast mehr 

Än alt dhet Silf och Guld som jorden ännu hölier 

Eller dhet som man här upgräfwit reda seer. 

 

37. Djupt nederst i en Dahl dher berg på alle sijder 

Djupt nederst i en Dahl dher berg på alle sijder 

All Wädretz macht förtog dijt näpligh Solens skeen 

Vth öfwer skattar högh, migh hinte göra meen 

Dhet war alt stilla lungt, en swalk’ och skugga blijder 

 

Ett Watns sachta flodh emellan Stenar strijder 

Som medh smått buller kom ifrån Källådran seen 

Dher sprang ey fieran från som Silfwer skär och reen 

Nu blandas hon ihoop nu annor wärtz sigh wrijder 

 

Dher war een lijten slätt så stoor som niugt behöffdes 

At dhe små Bergfålk dher anställa kund’ een Dantz 

Medh Eker Lind och Lön i ordning som sigh höffdes 

 

War dhen alt kring om täpt rätt som een runder Krantz 

Allena iagh dher satt och tänckt allena på 

Huru iagh Venerid min doch eengång kunde få. 

 

38. DHer iagh allena satt i Dalen och migh förde 

DHer iagh allena satt i Dalen och migh förde 

Til sinnes Sorgen min, sågh iagh små foglar mång 

På qwistar alt omkring som hölle liufligh sång, 

Kanske och dhem een Sorg för Hökars wåld dijt körde 

 

Och dheras frije lust på andra rum förstörde 

Jagh tänckte widh migh sielf hwem kan dhem göra bång 

Som flyga snält och fritt i lufften uthan twång 

Ach wore iagh som ij, om Gudh min önskan hörde 
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Straxt stälte migh min flycht dijt som iagh inthet kan 

Medh dhenna Kroppen gå medh frögd iagh kunde wara 

Hoos dhen iagh älskar och då gofwe iagh migh an 

 

Til dhen iagh hade lust migh medh som fogel para 

Jagh kunde wäxla om när lusten inthet räckte 

Och fogle troheet min sigh widar’ icke sträckte. 

 

39. DY Gudar pläga förr så mångens Hamn ombyta 

DY Gudar pläga förr så mångens Hamn ombyta 

Som dhem behagar hälst til allehanda Djur 

Förwandlade dhe platt ens skapnad och natur 

Att inthet lembnas qwart dhem står fritt lagen bryta 

 

Som dhe haa stadgat sielf dhet ingen må förtryta 

Och at een Jungfru skön een heel fulkomligh Man 

J Källor gröna Trä och Grääs man offta fan 

Såleds förwänd i Steen, i Bäckar små som flyta 

 

Dhet händer inthet mehr, dhe Kroppen så förandra 

Men Hiertat offta nogh, man nu förandrat seer 

Som Amor tächtes bäst ell’r och dhe Gudar andra 

 

Dhet bljr i Steen och Järn förwäxlat ännu mehr 

Mjn Jungfrus Hierta war uthi een Steen förwänt 

Nu är dhet åter Kött af kärligheet uptänt. 

 

40. NOg kan migh hända dhet at iagh til Jungfrur andra 

NOg kan migh hända dhet at iagh til Jungfrur andra 

För dheras höfligheet och dygder som iagh seer 

Aff Kärleek blir uptänd iagh älskar lijkwäl meer 

Dhen bårta är än dhem och kan migh ey förandra 

 

Een skildnat är dhet än ehwart uth iagh må wandra 

Medh dhen iagh wistas och medh dhen leker och leer 

Och får til gammal Eld, ibland små lågar fleer 

Dhe här förgås men dhen, kan ingen uppå klandra 

 

Medh Kroppen är iagh när i hoop med Hand och Mund 

Men Hiertat långt ifrån; hwem kan een Kyß förneka 

Hwem kan uthslå een Dantz och inthet willia leeka 

 

Så är lijkwäl min Hugh, långt bårt i samma stund 

Ett band här bundit är een ouplöslig knut 

Dhen Alexanders Swärd, ey skulle reda uth. 

 

41. SÅ länge som dhen Sorg än warar dhen iagh drager 

SÅ länge som dhen Sorg än warar dhen iagh drager 

Så gör iagh inthet Rijm som icke sorgligt är 

Men i som älskia dhen aff hwem i hållas kär 

Ehr tienar frögde Sång och ey at man sigh klagar 

 

Lyksammer är dhen wist som een kär Wän behagar 

Behagas och igen men ach, hwadh för beswär 

Hwadh för een hiertans Sorg och wee dhen altijdh bär 

Som älskar fåfängt alt ehwadh han gör och lagar 
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Lycksampt lycksampt paar hwadh tusenhanda frögd 

Vpfinner Kärleek ehr i lycksamme Wänner 

Som sådan liufligh tijdh fördrifwen wäl förnögd 

 

När både lijka Eld tillijka eder bränner 

At hwar kan när han wil dhen andras flamma lindra 

Men min Eld ingen will och iagh sielf kan ey hindra. 

 

42. ALt Gräs nu wisnar bårt och gröna Löfwen falna 

ALt Gräs nu wisnar bårt och gröna Löfwen falna 

Man seer mehr ingen Ört och ingen wacker Roos 

Alt är snart rutnat bort all fägring är sin koos 

Och Sommaren är all man känner lufften swalna 

 

Så drager lusten bårt dhe wijda Skogar smalna 

Och dhen förr Sorg har hafft blir hon nu dubbelt hoos 

Han blir aff sådan tijdh nu tyngre än dhet troos 

At starcke och dheraff förswagade gå walna 

 

Och iag som hafwer sielf dhen ganske Sommars tijdh 

För Kiärleek lijdit wee hur’ ökes nu min plåga 

Ja är hon dher til wredh som war migh förr så blijdh 

 

Försmächtar iagh än mehr af dhenna här min låga 

Dhet går migh nogh emoth på all sätt iagh försökes 

Mitt Håpp förswinner bårt mißtröstan migh förökes. 

 

43. JAgh achtar ringa alt, dhet andra högt werdera 

JAgh achtar ringa alt, dhet andra högt werdera 

Ja tycker ingen ting wärd mehr at hafwas kär 

Än een för hwars behagh iagh här på Orten är 

Och skulle, wor hon dödh, här inthet blifwa mehra 

 

Om Menniskan är giord at hon sigh skal förmehra 

Jgenom Kärleek dhen een til dhen andra bär 

Är ach dhen största lust naturen gaf oß här 

At se dhet uthaf twå tilwäxa många flera 

 

Är hon dher til så skön, har iagh så älskat länge 

Och älskar hon och migh, hwadh wil iagh achta mehr 

Än winna hennes gunst, och at få kärt umgänge 

 

Om Himmelen och sielf til Maka dhen förser 

Så må iagh säya fritt hwadh kan migh mehra fattas 

Hur’ litet alle ting i Werlden af migh skattas. 

 

44. SKall nu med sådan Sorg den trogne Kärleek ändas 

SKall nu med sådan Sorg den trogne Kärleek ändas 

Som medh beröm och lust iagh trodde ändas migh 

Om hon seenheten min vptaar förtreteligh 

Så at wij både Twå ifrån hwar annan wändas 

 

Hoos henne har iagh wänt wist skull’ een gång uptändas 

Een annan lijka Eld än dhen nu yppar sigh 

Men iagh i medler tijdh har älskat stadeligh 

Och wänt’ af pijlars Gudh skull’ henn’ och pijlar sändas 

 

Nu är hon stackars Möö af brånad wäl betagen 
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Olijka men til dhen som är dhet inthet wärd 

Doch kan iagh dhetta tro, är hon nu så bedragen 

 

Om dhet så äntligh är må iagh wäl säya O wärd! 

Huru Blind du wara må huru galit går dhet til! 

Huru råder Oförstånd: huru fahr nu hwar man will  

 

45. DV weet allena bäst hwadh plåga wee och pijna 

DV weet allena bäst hwadh plåga wee och pijna 

Migh gör een hemligh Eld dhen som migh dageligh 

Förtärer och likwäl ännu fördölier sigh 

Mitt Hierta blifwer kål och aska lemmar mijna 

 

Således måste iagh bårttorkas och förtwijna 

För din skul Jungfru kär för din skul Nymphe min 

Jagh seer digh reesa uth, iagh seer digh komma in 

Och altijdh fölie medh dhe leke Systrar dijna 

 

Men inthet seer iagh nu upkomma dagen kära 

Dhen iagh så läng’ har wänt på hwilken du dhet band 

Som du har bundit skall uplösa och affskära 

 

Mitt Hierta göra fritt och binda mehr min hand 

Du weet allena bäst af dhenna hemligheet 

Min Venerid gör nu du migh inthet mehr förtret. 

 

46. JAgh följer dhen migh flyr och dhen iagh inthet hinner 

JAgh följer dhen migh flyr och dhen iagh inthet hinner 

Föracht är min förtienst och Kärleek är min skuld 

Dhet gifwes migh til lön at hafwa want huld 

Betalningen är dhen stadigheeten winner 

 

Jagh hade annat wänt och annat är iagh finner 

Dhen ähran är min Tröst at för min Jungfrus skuld 

Haa åffrat Hiertat mitt til deß dhet warder Muld 

Dhet aff een Hemligh Eld i klara lågan brinner 

 

Täck’ ähre mine Band behageligh min plåga 

Ett liufligt fängelse kärkommit är mitt wee 

Jagh winner dhet han will, men älska wil iagh wåga 

 

Til dhes iagh tijdzens macht och min försyn kan see 

Sigh månge fins emoth och se dhet inthet gärna 

Så skeer doch lijkwäl dhet som himmelen wil ärna. 

 

47. NV blifwer Marken grön, på Trän see man nu blomma 

NV blifwer Marken grön, på Trän see man nu blomma 

Små Foglar komma igen och flyga par och par 

Nu blifwer lufften skär och Dagen lång och klar 

Ty är nu hwar man gladh at Sommaren wil komma 

 

Han bärer mången fram lust nytta frögd och fromma 

Som hafwa lijdit nödh så länge Winteren war 

Men ingen frögd för migh han ännu medh sigh bar 

Så länge mina Rijm motte än stå och toma 

 

En har iagh inthet fått och kan så medh dhe andra 

En lijten hugnad få aff dhenna åhrsens tijdh 
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Ehwart iagh resar hän i hwadh Land iagh må wandra 

 

Jagh ingen får så kär i hela bygden wijdh 

Dy går iagh här medh Sorg migh så åfft’ allena 

Och täncker tijdh och Stund allena på dhen ena. 

 

48. MJgh sades hennes dagh som iagh har kär tilstunda 

MJgh sades hennes dagh som iagh har kär tilstunda 

Dhen iagh altijdh i lust och glädie har begått 

För dhet så käre Nampn dhen dagen hade fått 

Så skal han swarar iagh nu fijras sammalunda 

 

En tage straxt up wijn som bäst man kan åstunda 

En annan kalla hijt mitt förra sälskap gått 

Medh hwilket iagh dhen dagh förr har fördrifwa mått 

Jagh kan een gammal Sedh försumma ingalunda 

 

Men doch hwadh hoppas iagh at kunna frögd anrätta 

Vthi ett sådant Stånd; hwadh orsak är til frögd 

Hon hörer inthet migh för hwars skuld iagh alt dhetta 

 

Nu täncker ställa an, min eld är inthet rögd 

Hwadh gagnar alt min lust dher af hon inthet weet 

Som högsta lusten är, O alt fåfängligheet, 

 

49. ALt är i Sömpn nidlagt och hwijlar sigh nu stilla 

ALt är i Sömpn nidlagt och hwijlar sigh nu stilla 

All små djur, foglar, all dhe liggia i sin Roo 

Och äre hwar och en nu krupin i sitt boo 

Allena Friggas Son kan dheras sömpn förspilla 

 

Som både Natt och Dagh fort fahr at göra illa 

J mörkret wakar han, när man dhet ey skull’ tro 

At man i inthet rum kan nu mehr säker boo 

Ett under är at een skal alla kunna willa 

 

Hwad Natt hwad Sömpn kan mig från tijne pijlar wäria 

Du grymme Skiute Gudh otijdige Tyran 

Är någon annan grym, så gör han plågan kort 

 

Och släpper åther dhem som han kan hastigt häria 

Men tigh hwem Fången bler, undslippa ingen kan 

Fast all ting är sin koos drar du doch icke bort. 

 

50. DHet kalla många leek som iagh har kallat plåga 

DHet kalla många leek som iagh har kallat plåga 

Den som har minst försökt han skal mäst lee dher åth 

Och än bewekias mehr til löye aff ens gråt 

Och tro at ingen nödh är til aff Kärleekz låga 

 

Dhen inthet långt har rest och ingen ting tordz wåga 

Och inthet mehra hört än som sin Moders lååt 

Som wille såsom han, medh sine wänner sååt 

Omgickz at man och mehr skull’ effter inthet fråga 

 

Dhe wänner ähre kär som näst omkring migh boo 

Föräldrar lijka så och dhe migh unna gått 

Jagh ährar alle dhem som sigh til migh förtroo 
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Men större Kärleek är dhen som iagh hafwer fått 

Til en, än allan dhen iagh hafwer för dhe andra. 

 

51. DHe som i Skogarna, gå hijt och dijt och smyga 

DHe som i Skogarna, gå hijt och dijt och smyga 

Nu achta sina fä, nu sökia effter djur 

Dhe finna dher och hwar dher som dhe gå på lur 

Fru Friggas store macht och kunna bäst betyga 

 

At alle lefwande som löpa, kräla, flyga 

Aff allehanda art, aff alla slagz natur 

Så store såsom små och ringa Creatur 

Dhe blanda sigh ihoop, fritt och för ingen blyga 

 

Wij föllia annan lagh och dhet som Frigga råder 

At göra uthan Synd så åffta som een will 

Wij kunna i många åhr ey een gång komma til 

 

Doch sökia medh all flijt, dhet andra könetz nåder 

Men huru kunnen ij; Herdar och Skyttar wandra 

At Kärleek icke skal Eer göra som dhe andra. 

 

 

52. LYksame Hatt som migh dhen ädle gåfwan bärer 

LYksame Hatt som migh dhen ädle gåfwan bärer 

Hwem moth sin willia dhen digh inthet kände gaff 

Så mycket lyksam mehr du synas migh dher aff 

Som du är owärd dhet digh lyckan sielf förährer 

 

Hwadh prydnad hwad beröm är dhet iagh mehr begärer 

Ändoch föruthan migh dhen ingen weet och seer 

Dhet kommer aldrigh tijdh dhet du migh gagnar mehr 

Dhet lyckan digh een skiänk lijk dhenna här beskärer 

 

War du för migh i pant bar du migh pant igän 

Du löses straxt doch ståår dhen andra olöst än 

Gafz han hwem skyller digh för tyfnad at du dölde 

 

Togz du af dhen digh gaff, hwadh rådde iagh du fick 

Och iagh har ursächt nogh at iagh så undan hölde 

Nu gladh och mehr än gladh at dhet så alt tilgick. 

 

53. JAgh hade wänt til löön för mine plågor många 

JAgh hade wänt til löön för mine plågor många 

At få dhen sökte gunst uthi så månge åhr 

Men dhet iagh wänte minst är dhet som iagh nu fåhr 

Til lön för min förtienst i all dhen tijden långa 

 

Jagh sökte blifwa frij, och tages nu til fånga 

Medh löye lönas gråt, och Kärleek medh förtreet 

Min troheet medh föracht medh harm min stadigheet 

Hwem hade kunnat tro, at migh så skulle gånga 

 

Jagh wänte at min Eld, medh watn skulle släckias 

Och icke at han mehr medh ny Eld må upwäckias 

Och huru wäl dhet är allenast aska igen 
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Så slåknar lijka wist dhen flamman inthet än 

När hon nu alt förtärd, och slätt uthbrunnin är 

Då först befrijas iagh at hafwa Venerid kär. 

 

54. HWadh du migh säger straxt med lijka ord iagh swarar 

HWadh du migh säger straxt med lijka ord iagh swarar 

Jagh älskar säger du, iagh älskar swarar iagh 

Du säger iagh är din, är dhet så ditt behagh 

Så är iagh din och så, så länge lifwet warar 

 

Men iagh bör säyat först, om icke iagh befarar 

At du hwars enda gunst iagh söker dagh från dagh 

Skal hafwa dher til dhet iagh fruchtar högst mißhagh 

Hwarföre rädd, iagh än, migh inthet uppenbarar 

 

Och inthet dhet til at betänckia något mehr 

Och twifla om min hugh och wälia ibland flehr 

Men til at sökia än mehr annan lycka först 

 

Förr än iagh beder dhen iagh skattar aldrastörst 

Som är at Kärleek din medh goden rätt förtiena 

Dy hwem kan wänta löön som icke först will tiena. 

 

55. HWad ursprung hafwa doch, dhe suckar som iag hörer 

HWad ursprung hafwa doch, dhe suckar som iag hörer 

Hälst när iagh hoos digh är min hiertans enda Tröst 

Hwij seer iagh lyfftas up så offta dijna Bröst 

Nu medan ingen Sorg som iagh aff weet dhem rörer 

 

Hwadh är dhet för ett qwal din ungdombs lust förstörer 

Jagh kunde spöria dhet, om iagh doch hör din röst 

Kanske du worde och då dher uthaff förlöst 

Är icke iagh som digh i sådan ängzlan förer 

 

At iagh digh älskar thet du är så wiß uppå 

Kan inthet qwälia digh, om iagh dhet icke giorde 

Dhet mindre qwälia kan een annan är dhet då 

 

Om du dhet och så wist för migh bekännat torde 

Ehwadh dhet är din Sorg är min och suckar dijna 

Dhe hafwa dragit fram än många flera mijna. 

 

56. O Sömpn, dhe sorgses tröst dhe olyksames lijsa 

O Sömpn, dhe sorgses tröst dhe olyksames lijsa 

Dhen mörke Nattens Wän dhe tröttas enda roo 

Arbetarenas löön, nyttigste ting i boo 

Ögonens läkedom digh måste alla prijsa 

 

Dy ähre uthan digh fåkunnige dhe wijsa 

Och swage starke Män dy inthet kan man troo 

På jorden uthan digh, här trijfwas wäl och groo 

Om icke du oß wil bewägen digh bewijsa 

 

Kan du O Sötesömpn uphålla tanckars lopp 

Sluth mine ögon til och hwijla tröttan Kropp 

Digh liufligaste Sömpn iagh önskar nu allena 

 

Alt annat lyckan må aff mitt begär förmena 
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Kom och inwefwa alt, medh digh i glömskan din 

Fast än iagh Sofwer så, är Venerid doch min. 

 

57. SÅ wist som aff een Gudh een Jordens båll regeras 

SÅ wist som aff een Gudh een Jordens båll regeras 

Som höge Solens slant han rädes inthet fall 

Som wij här alle gå på markens gröne pall 

Så wist är iagh allena din och inge fleras 

 

Troo inthet at iagh kan mehr någon tijdh moveras 

Aff någon ting nu är ell’r och som komma skal 

Så at min kyske Eld han kunde blifwa all 

Och til min siste Stund sigh icke städz förmehras 

 

Rätt som ett Hierta är allenast i een Kropp 

Har iagh ey mehra än een Kiärleek och ett håpp 

Skal någon hafwas kär är nogh haa een allena 

 

Hwadh wäntes mehr dhet iagh, har icke aff dhen eena 

Gudh har först skapat Twå och sågh dhet wara nogh 

Fördhenskul ingefleer i Paradis intogh. 

 

58. ÄNdoch medh lijtet Hopp iagh i förhopning blifwer 

ÄNdoch medh lijtet Hopp iagh i förhopning blifwer 

Och stadigt wänther än emedan iagh kan see 

Att ey omöyeligt är min önskan kunna skee 

Och at min Engel godh, min saak dhet mästa drifwer 

 

Jagh tager i godh acht dhe tecken han migh gifwer 

Och finner dher aff tröst emoth all Sorg och wee 

Och wänter på dhen nådh han låfwar migh betee 

Medh rätta honom dhet altsammans iagh tilskrifwer 

 

Aff all min hiertans hugh, iagh älskar som migh böör 

Dhen aldra bästa wän som migh dhet samma göör 

Ehuru stålt hon är ehuru iagh är ringa 

 

Föruthan henne doch behaga migh mehr inga 

J wakan och i sömpn för mine ögon är 

Dhenna Gudinnan min som iagh nu hafwer kär. 

 

59. NÄr alle hafwa roo och alt som tryggiast såfwa, 

NÄr alle hafwa roo och alt som tryggiast såfwa, 

Och mörkret alle ting betäckt dhen tysta Natt, 

Får iagh doch ingen Sömpn i mina ögon fatt, 

Dhen, willa tysta Natt och stilheet inthet låfwa. 

 

Hwij hafwer, tänckte iagh, och icke fått dhen gåfwa 

Som andra gifwin är, så länge iagh dher satt, 

J Sängen at mitt håpp, til sofwa lyckas platt, 

At icke war igen i mine ögon dåfwa. 

 

Är Sömpn een Gudh som migh dhe gamble wijse säya, 

Bör honom ingens Sorg och diupa tanckar wäya 

Men heller driwa bårt uhr wägen för sigh alt, 

 

Som honom står emoth, men inthet pruth nu galt 

För än migh rådnan fann aff mårgon och migh badh 
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När Venerid stogh up iagh skulle wara gladh. 

 

60. FÖrargelige Dröm som nu mitt Hierta qwälier 

FÖrargelige Dröm som nu mitt Hierta qwälier 

Som står emoth mitt Hopp och hindrar all min Roo 

Än kan iagh inthet see hwadh iagh om digh skal troo 

Och hwadh uthtydning hälst iagh uthaff digh uthwällier 

 

Olyckor fara och alt ont du migh förtälier 

Då iagh dher twert emoth har orsak mehr til troo 

Vthaff min skönes gunst, migh böra hafwa Roo 

Och inthet achta dhet hwadh nytt man om digh sälier 

 

Men hwadh är Jungfrurs gunst hwem kan hon säker göra 

Ett Wäder är hon lijk som sigh förandrar snart 

Kan hända när iagh minst dhet troor så får iagh höra 

 

At gunsten omwänd är, hwadh håpp är sedan qwart 

Aff skönheet wäl bestogh min Kärleek men doch mehr 

Aff gunst, och mehr är dhet, iagh känner än iagh seer. 

 

61. VThaf dhen samma Eld, som Kärleek min uptände 

VThaf dhen samma Eld, som Kärleek min uptände 

Och gjorde migh straxt Blind som alle plägar skee 

Bleff iagh uplyst dher hoos at kunna för åth see 

Medh Sinnetz ögon dhet som migh alt sedan hände 

 

Jagh spådde hwadh min Eld skull’ hafwa för een ände 

Och råkade nogh på då iagh alt dhetta wee 

Bekymmer Fruchtan Sorg Håpp och Bedröfwelse 

Sågh kommande för än iagh något aff dhem kände 

 

Jagh sågh at ingen mehr än som allena een 

Dhen för migh som en hus och blinkrand’ stierna skeen 

Medh Engla skönheet sin förmåtte dhetta göra 

 

Men ingen annan mehr mitt fasta sinne röra 

At Venerid nidkom lijk Himmelske Gudinnor 

Til pryda jorden rund, och Könet aff des Qwinnor. 

 

62. AF sådan skönheet kan, dhen stadigeste röras 

AF sådan skönheet kan, dhen stadigeste röras 

Men andra wändas om och dem som Kärlekz macht 

Haa aldrigh pröfwat förr är fåfäng allan wacht 

Dhe måste lijka som medh starcka Strömmen föras 

 

Jgenom öronen går dhen som ey kan höras 

Och dhen som inthet seer, medh andra ögons krafft 

Har dhem sigh stå emot för dhet dhe see nidlagt 

Som een Kullfälter skogh dhe falla och förstöras 

 

Dhen sköne Venerid, framgår och seer sigh kring 

Som Wårens warma Sool hon frögdar alle ting 

När kalla Jjsen wänd i liuma watn rinner 

 

Och effter hwijta Snön sigh gröna Gräset finner 

Medh een så liufligh Lucht, widh Foglars söte Sång 

Stormwädret är sin koos, dhen klara Dagen lång. 
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63. SE hwadh för jämnan Wägh har stilla fråstet bäddat 

SE hwadh för jämnan Wägh har stilla fråstet bäddat 

På kylte watns rygg, dher hwarken knaglat Steen 

Ey heller tröger Sand, gör slädans meder meen 

Som resa öfwer Jjs, skull’ elliest hafwa räddat 

 

När han så glansk och blå har alla Strander bräddat 

Till ingen lijten Båth fins yppen Siö och reen 

Aff Strömmar uthan Taak, finnes nu mehr icke een 

Och icke mehra een som ey medh Jjs är gräddat 

 

Slät fota Släden går rätt som för Segel fram 

Snön stöter som en Fors på främsta Karmens stam 

Sittiandes stilla gör iagh wedh en håi långt stycke 

 

Ändoch iagh fåfäng syns så gör iagh lijkwäl mycke 

När iagh migh skyndar dijt som Venerid min är 

Då är all möda lätt och liufligt alt beswär. 

 

 

64. DHet bleff migh sagt at dhen som nu mitt hierta äger 

DHet bleff migh sagt at dhen som nu mitt hierta äger 

J Staden kommen war, hwadh glädje iagh då fann 

Tilfyllest ingen skrifft tilkänna gifwa kan 

Så wäl som ingen tror hwadh iagh om Kärlek säger 

 

Allenast när iagh siälf hoos migh dhet öfwer wäger 

Migh som tilförne Sorg har åffta tastat an 

Som fruchtan tränchtan håpp, och Kärlek åffta wan 

Migh som all sinnes macht noghsamt beweckia pläger 

 

Så seer iagh wäl hwadh wåld, sigh glädien ägnar till 

Huru mächtigh han och är, ty genast iagh förglömde 

All annor Menskligh bewekelse som will 

 

Förstöra sinnetz Låpp och ingen mehr qwar gömde 

Aff glädie Hiertat flögh och Bloden rände kring 

Är icke glädien och en underligh en Ting. 

 

65. GÖr här en ända på at min Eld måtte släckias 

GÖr här en ända på at min Eld måtte släckias 

När iagh nu inthet längre mehr uthhärda kan 

En Gudh här skulle sielf, hwadh mehr een dödligh man 

Aff sådan långsam brand och lågande förskräckias 

 

Hwadh skal iagh aff min Roo så idkeligh vpwäckias 

Hålt up och skona nu tänd ingen ny Eld an 

Så mycket mehr än dhen, som förra åhren bran 

Lätt honom slockna uth Kärlek dhet må digh täckias 

 

Hwadh är mehr brinna aff, så lätt dher blifwa widh 

Och effter Krigh giff dhem som dhet behöfwa Fridh 

Du som tilförne Sedh, at flyttia kring och wandra 

 

Nu lempna migh och flytt een gång och så til andra 

När alle andra ting här hafwa theras ända 

Så wänd och du igen altijdh ny Eld at tända. 
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66. JAgh bran hwad dhet iag såg och när iagh henne hörde 

JAgh bran hwad dhet iag såg och när iagh henne hörde 

Jagh bran och när iagh först henne i handen togh 

Och mehra när iagh sågh at hon så kärligt logh 

Och ännu mehr när hon migh i sin kammar förde 

 

Då blefw’ all sinnen medh hierta och modh förstörde 

Hwadh halp dhet at iagh migh än likwäl undan drogh 

När iagh migh wunnen sågh och kände hafwa nogh 

Förgäfwes alt dhen tijdh kärleek dhet dref och körde 

 

Medh ögon händer mund, medh upsyn handtagh fång 

medh seder medh gestalt medh sittiande medh gång 

vptände han dhen eld som iagh i hwar lem finner 

 

at iagh i flamman står och heel och hållen brinner 

Min’ ögon hierta bröst min heela kropp är tänd 

hwars lijke näppligh war i förra tijder känd. 

 

67. EN Jungfru gaff migh tröst, een Gammal bad mig bijda 

EN Jungfru gaff migh tröst, een Gammal bad mig bijda 

Hon rådde hålla fort men han at wänd’ igen 

Hon sade älska nu, men han wänt lithet än 

Således hafwer iagh en långtijdh sedt framskrijda 

 

Hwad hon migh styrckte till, then Gubben mig affskräckte 

Hwadh hon berömbde dhet befan han inthet gått 

Jagh tänckte länge nogh har nu dhet walet stått 

Hwem weet om dhe få låf in til hwadh tijdh dhet räckte 

 

Så snart dhet märktes iagh dhen enas rådh antogh 

Dhen andra inthet långt dher effter sigh undrogh 

Allenast wille iagh förnimm’ aff dhem tillijka 

 

Hwadh migh till giöra stogh ell’r och till at undwijka 

Men dhet bleff inthet aff för än Venerid hon kom 

Då wände Gubben rådh och sina tanckar om. 

 

68. FÖrst drömmar, tänckte iagh och sedan speel upwäckia 

FÖrst drömmar, tänckte iagh och sedan speel upwäckia 

Om iagh nu sompnar mehr får iagh igen min dröm 

Och inthet är dhet tijdh dherföre honom glöm 

Och tänd ey brånan up, dhen du har tänckt få släckia 

 

Men waker iagh så fins nogh tijden medh at stäckia 

Föruthan hennes Roos och deyligheetz beröm 

Dhet icke som een Strijdh och ouphörligh Ström 

Må längre kunna än föruthan watn räckia 

 

Doch hon är wärd beröm, och aff migh låfwas bör 

När iagh för hennes skuld, mehr inthet annat gör 

Hwem är så skön, hwem är begåfwad medh dhe Seder 

 

Som dhen migh fångat har i Nympher ibland Eder 

J säye alla thet som iagh at hon Ehr öfwergår 

Och at hon wist är wärd, dhen ähra hon aff migh får. 
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69. DHet war ännu mäst mörkt, sig Natten widt uthsträckte 

DHet war ännu mäst mörkt, sig Natten widt uthsträckte 

Än lågh Aurora qwar i Sängen hoos sin Wän 

Och inthet än tilredz at komma fram igen 

Doch fick man något see aff skenet hon upwächte 

 

För uth, dhen wägh hon går och Målnen för sigh brächte 

När iagh i fulla Sömpn, och Roo migh hwijlar än 

Allena om iagh tror allena medan dhen 

Eldguden kring migh är, Kärleken som migh täkte 

 

J Sömpnen åter nu, som förr, migh förekom 

Dhen som iagh widh migh sielf om Dagen talar om 

Migh tyckte hon war min, at iagh min önskan hade 

 

At iagh henn’ i min Fampn i Sängen hoos migh lade 

Då äfwen aff ett Liud, som iagh dher höra fick 

Blef iag upwäckt at snart, båd’ Sömpn och dröm förgick. 

 

70. OM iagh dhet hade trodt iagh skulle åther bringas 

OM iagh dhet hade trodt iagh skulle åther bringas 

J ook igen, när iagh så läng’ har want frij 

Så hade iagh undflytt dhe rummen hwar uthi 

Jagh fordom tijdh til en sann Träldom kunde twingas 

 

Medh hastigt flyttiande då hade kunnat tingas 

Frijheet och säkerheet men nu bårtföras wij 

På samma sätt och medh ett slijk bedrägerij 

Och see allenast eens hiälpande heller ingas 

 

Min sköne Venerid om ingen är än funnin 

Föruthan digh aff hwem iagh så är häfftigt bunnin 

Har Kärlek ingen macht medh migh om icke han 

 

Digh brukade dher till och elliest inthet kan 

Så war nu mild och lät din dygd som älskas skina 

Och lös migh uhr mitt Ook och ifrån banden mina. 

 

71. MEdh henne önskar iagh få lefwa mine dagar 

MEdh henne önskar iagh få lefwa mine dagar 

Så länge iagh här är och at iagh lempna må 

Tillijka henn’ och alt dhet som iagh skillies frå 

Dy uthan henne migh mehr ingen ting behagar 

 

Dhe orden komma fram så offta iagh migh klagar 

Ehwad iagh gör och hwadh som hälst iagh tänker på 

Dhe föllia på mitt taal, hell’r och thet föregå 

Och på mitt suckande, hwar, medh iagh migh förswagar 

 

Emedan iagh medh Håpp doch uthan Tröst så länge 

Har sökt och tänkt uppå, dhet önskade umgänge 

Wist är ett fåfängt Håp dhet yttersta förtreet 

 

För alt förtret som man, hoos oß affsäya weet 

Mißtröst och Tröst i hoop och uthan någon roo 

Dhen dhet ey har försökt han kan dhet inthet troo. 

 

72. NÄr iagh nu uthan Sömpn uthi så månge Nätter 
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NÄr iagh nu uthan Sömpn uthi så månge Nätter 

Medh swåra suckar och medh trägen ängzligheet 

Min olycksame tijdh, fördrifwer medh förtreet 

J miströst om dhet skal mehr kunna blifwa bätter 

 

Gör liggandet migh trött at iagh migh heller sätter 

J Sängen offta up dher iagh min långsamheet 

Medh ingen annan ting i mörkret lindra weet 

Aff tänckiande så wäl som wakande migh mätter 

 

Hwadh skal iagh tänckia mehr? hwad komma ihugh, förslå 

Begära längta ifrån, mißtrösta håppas på 

Alt har iagh reda hafft och omwänt i mitt sinne 

 

Dhet kommer inthet in, som ey har warit inne 

Så wänter iagh dhen dagh som fölier något skeer 

Hwar aff en annan Natt migh gifwer tanckar fleer. 

 

73. SÅ wist som dhet är een allena migh beweker 

SÅ wist som dhet är een allena migh beweker 

Tu älska ingen mehr så och allenast een 

Och ensam Kärlek är aff hwem iagh lijder meen 

All annan iagh uthslår uhr hiertat och förnekar 

 

Dhen tu olåfligh lust och kättia speel och leker 

Wil råda, är migh leedh, min Kärleek han är reen 

Dhen andra dher uthaf een Skugga eller skeen 

Som har upsatt sitt måhl, i wällust och i smeker 

 

Aff dygd och behagh, är migh min Eld beskärd 

Han lärer älska dhen som fins dhet wara wärd 

Och sökia så förtienst hoos den som kan åthskillia 

 

Sine Älskares begär godh eller elack willia 

Ty är dhet wällust nogh at wara hullin kär 

J bara älskandet dhen rena lusten är. 

 

 

 

74. HWadh tecken seer dig an hwadh för en omild Stierna 

HWadh tecken seer dig an hwadh för en omild Stierna 

Så åffta uhr din Fampn, thar dine Wänner bort 

Och nu så offta gör din bästa glädie kort 

Må hon så mycken Sorg och stadigh mothgång ärna 

 

Skal du mehr aldrigh see dhen du förr sågh så gärna 

Men aldrigh hindrar han nu mehr umgänget wårt 

Thet ödet war migh blidt som syntes digh så hårt 

Emoth wår Kärleek mehr förmåhr han inthet spierna 

 

Ty war tilfridz at the ähre ey alla döda 

Som haa digh mehra kär än sielf sitt egit Lijf 

Mitt uthi ängen grön thar du föruthan möda 

 

Ett Blomster när du wilt nu straxt all Sorg fördrijf 

Så snart thet åther spörs skiön Venerid är frij, 

För samblas älskare, som kring en Blomma, bij. 
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75. SÅ snart the swarta moln med dimman tiok förswinna 

SÅ snart the swarta moln med dimman tiok förswinna 

Och lemna lufften reen och Himmelen all klar 

Då frögdas thet igen som för bedröfwat war 

När inthet Solsens ljus them kunde stängia hinna 

 

Så mycket mehra täckt och gladt the skenen brinna 

Then tijdh emellan migh och then iagh älskat har 

Thet hennes ögons skeen förhindrad’ något war 

Då war och så alt mörkt och skumt uthi mitt sinne 

 

Så war iagh och medh Sorg och ängzlan så beswärad 

Och för thet mörkret så aff all min hugh förfärad 

At iagh had’ jnthet mehr til önsk’ än få igen 

 

The sköne ögons sken, uthaf min bäste wän, 

Ty Venerid är min Sool som wederqwecker alt 

Lijf gjfwer, wärmer, röör, thet watnat är, och kalt. 

 

76. FÖrgäfwes är mitt Håpp och fåfängt at mehr waka 

FÖrgäfwes är mitt Håpp och fåfängt at mehr waka 

Then är sin koos som iagh har hafft för alla kär 

Then som min Kärleek war then som war mitt begär 

Eens annors blir hon nu, nu snart ens annors Maka 

 

Hwij har iagh dålt tu thetz bon skulle migh försaka 

Och inthet sagt åth then migh hielpt’ uhr mitt beswär 

Aff hwilkens skönheetz pracht iagh så betagen är 

Har iagh thet bittra bland medh sötma kunnat smaka 

 

Och Kärleek inthet hafft odöld til Kärleekz löön 

Ty til at hafwas kär beweker ingen böön 

Thet kommer i ens hugh emoth förnufft och sinne 

 

Och wijsdom uthe är när Kärleken är inne 

Kanske iagh älskat har förgäfwes uthan lön 

Men thet är sant iagh har och brukat ingen bön. 

 

77. DHen stränge nye Lagh migh Kärleek föreskrifwer 

DHen stränge nye Lagh migh Kärleek föreskrifwer 

At länge hålla tyst och tijga mitt beswär 

För all’ allenast nu then största orsak är 

Thet iagh så trögt och sent migh honom undergifwer 

 

Hwarföre må iagh ey fritt säya thet iagh blifwer 

Ath henne mehr och mehr och dagligh mehra kär 

Och ingen henne lijk i dygder finner här 

Jagh täncker för än han migh så til tystheet drifwer 

 

Emoth hans macht och wåld iagh heller strijda will 

Och hände sedan alt hwadh lyckan lägger till 

En sådan Engels träl och thetz uthan ingas 

 

Men hwadh skal iagh aff wåld til frijheet född så twingas 

Ney ney min Son om du wilt säkert lyda migh 

(Sang migh en hemligh Röst) uthärda, bijda, tigh. 

 

78. TJll diupa söte Sömpn gör inthet fyllest blunda 
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TJll diupa söte Sömpn gör inthet fyllest blunda 

Rätt som och uthan blund Sömpn inthet wara kan 

Naturligh som han bör fulkommeligh och san 

Men dhen som något är på hiertat til åstunda 

 

Tu fruchta håppas på til älska til begrunda 

Lättwinga Tanckarna sin flyckt då taga an 

Bredryggia jorden kring så widt som Solens grann 

Så diupt som Hafzens grund så högt som himblar runda 

 

Doch komma igen in till käras sedde Hampn 

Ehuru mörkt thet är ehuru och långt bårt 

Och föran medh sigh i sin älskar’s Säng och Fampn 

 

Jgenom mång fald Muur lång wägar såsom kårtt 

Och iagh när iagh nu kan slätt ingen ting mehr röna 

Så seer iagh lijkwäl grant i Tanckarna min sköna. 

 

79. ETt Blåmster nys upwäxt och friskt har mig bedragit 

ETt Blåmster nys upwäxt och friskt har mig bedragit 

Medh fägring sin, ther thet ibland the andra ståår 

At iagh thet til at see ther dagligh kring om gåår 

Och ingen annan lust har iagh een tijdh migh tagit 

 

Til ingen serdels saak medh något alfwar slagit 

Ju mehra iagh thet seer ju mehr thet skönheet får 

Och mehr och bättre lucht som up i lufften går 

Som har nu widt omkring dhen Orten helt intagit 

 

Thet synes inthet, aff så högh och lifligh färia, 

Så wackra täcke bladh så prächtigh uprätt stam, 

Om thet doch kunde stå at från förwisning wäria 

 

Thet giör all andra Gräs och liufligh örter skam 

Ty ingen Roos, Viol, Lillia ell’r annan blomma 

Kan mehra dher emoth til någon lijkheet komma. 

 

80. DÅ sade iagh thet war een sött och lustigh plåga 

DÅ sade iagh thet war een sött och lustigh plåga 

Tu thetz at iagh förnam, hwadh olijk Kärleek war 

Then som man inthet gör när man will uppenbar 

Men sedan badh iagh Gudh migh hielp’ uhr sådan låga 

 

Hwadh? Älska then iagh weet dher effter inthet fråga 

Then som min Sorg för leek, och Eld för löye taar 

At heller migh een lijk och tienligh Kärleek drar 

Dhen både iagh och dhen som iagh haar kär kan åga 

 

Som wore så wäl migh som then iagh älskar täck 

O Frigga henne doch så wäl som migh upwäck 

Dhen swaga Elden tänd i mehra synligh flamma 

 

At hon må lysa klart och gifwa mindre röök 

Hwadh skadar Venerid thet? har iagh och fått dhen samma 

Du töl så wäl som iagh, at hafwan doch försök. 

 

81. OM man bör älska thet som man wärdt älskas finner 

OM man bör älska thet som man wärdt älskas finner 
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Så är dhen wärd som migh til älskande förmår 

Hon som än dagh från dagh mehr och mehr fägring får 

J all ting mehra lijk the Himmelske Gudinnor 

 

Än the som födas här the dödeliga Qwinnor 

All Qwinligh deyeligheet then samma öfwergår 

Bland Jungfrur som een Sool för sina Stiernor står 

Aff flera strimors glans och större klarheet brinner 

 

Och hafwer mehra dygd allena än the alla 

Them wij medh fåfängt Nampn här dygdesamme kalla 

Een prydnad i wårt Land, ett under i wår tijdh 

 

Dhen hwilken ingen kan här neder liknas widh 

Som sköne Solen är i Himlens höge Saal 

Är Venerid hoos oß här, på jordens låga Daal. 

 

82. BEfriad uhr the Näät och swåre träldoms Banden 

BEfriad uhr the Näät och swåre träldoms Banden 

Hwar i iagh under digh O Venus bundin lågh 

Tu Hand och Foot besnärd i dijne gyllendtågh 

Seer iagh min hugh nu wänd upåth the högre Landen 

 

Som Bärgmör uthi boo undsluppen från den handen 

Som hölt migh mellan Håpp och fruchtan som på wågh 

At iagh migh up och ner om hwälfwas dagligh sågh 

Nu up i wädret wägd nu sänkter nidh på sanden 

 

En annan Gudoms krafft min penna hemligt drager 

Och medh en wärckan blijdh mitt Sinne lätt intager 

Jagh siunger inthet lätt hwadh Venus hafwa will 

 

Men nu fast heller thet Apollo säger till 

För honom mehr till redz i alt dhet han befaller 

För honom och Venerid iagh wunnen nederfaller. 

 

83. NV är mitt Håpp så swagt at iagh thet hwarcken hörer 

NV är mitt Håpp så swagt at iagh thet hwarcken hörer 

Ey heller seer och thet förbundet som war sagt 

Aff öde giort och migh sampt henne förelagt 

Weet ingen om thet står hell’r hwem som thet förstörer 

 

Jagh wänter likwäl än och migh alzinthet rörer 

Vthur then wägen dijt iagh seer migh wara bracht 

Och länge hullin qwar aff någon hemligh macht 

Som dragen föregår ledsager och migh förer 

 

Thet beder iagh och aff digh som migh ledsagar så 

Och gör din flijt att migh må altijdh lycksampt gå 

Jagh beder, nu en gång omsijder uppenbara 

 

Hwem dhen som ärnas migh till älska måtte wara 

Om iagh som nu är lijkt, then inthet älska får 

Som iagh begärat har, uthi så månge åhr. 

 

84. ETt kärligt dufwe paar sigh medh een Kys förenar 

ETt kärligt dufwe paar sigh medh een Kys förenar 

Och såsom hwadh aff them then ena hafwa will 
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Then andra inthet kan mothstå och neka till 

Medh Hierta och medh Mund thet ingen them förmenar 

 

Altså bör uthaf oß hwem Amor så wäl menar 

Hwars annors önskan straxt upfyll’ och göra gill 

Ty är så hans behagh hwem törs så wara will 

At tygeln slita aff och så medh oket skena 

 

Om så aff Munnar twå allenast een Mund blifwer 

Så fåhr en såsom sin, then Kys then andra gifwer 

Hwadh oß och göra bör aff thessa Foglar lär 

 

The minna tigh thet på min enda hiertans kär 

Kan uthi Brösten tu allen ett Hierta wara 

Vthan then enas Lijf, then andras är i fara. 

 

85. MJtt i een Trägård står dhet Bärget iagh förärte 

MJtt i een Trägård står dhet Bärget iagh förärte 

Dhe Mör som hafwa bodt, på bärget Helicon 

Så frampt the til dhen sång migh dichtar Venus son 

Min Nymphe til beröm sin nådh och hielp beskärte 

 

Om dhe migh hennes Roos tilbörligt sjunga lärte 

Jagh gofw’ och Gården medh tilbruka som ett låån 

Men inthet äga då dhe wore dher ifrån 

Jgenom andra, dhe at brukan ey begärte: 

 

Dhen Gården lustigh är för alla i hela nägden 

Och prydnan dher uthi är wackra bärget rundt 

På Berget inthet sees så prydeligt aff lägden 

 

Som Venerid när hon är aff Kärleek migh dher undt 

Seer henne sielfw’ i Möör, i nije Systrar wijse 

At i tu hennes prijs, migh edre Konster wijse. 

 

86. DHen du medh längtan stoor har måst så länge bijda 

DHen du medh längtan stoor har måst så länge bijda 

Dhen inthet wiste förr hwadh Kärleek har för macht 

Hon är nu om du tror och Kärleek underlagt 

Hon wänder til digh nu dhe sina ögon blijda 

 

Om dhen du förr har drömt sigh läggia widh din sijda 

Hon drömmer nu om digh dhet samm’ aff samma krafft 

Digh för sin wällust all, hon håller i samma acht 

Så kan sigh lyckan snart, wil Kärleek, wända och wrijda 

 

Som snara Foglen går igenom lufften tunna 

Nu fram nu samma wägh, som blixt tilbaka igen 

Som snälla Hiortar up och neder springa kunna 

 

På Bergen dijt dher dhe begynte komma än 

Alt så är lyckans låpp i werlden aff och an 

Dhen som aff samma kön och sinne wara kan. 

 

87. JFrån dhen tijdh at Gudh af beenet Qwinnan gjorde 

JFrån dhen tijdh at Gudh af beenet Qwinnan gjorde 

Bleff Mannen som aff jord och ståfft war skapad blind 

Dhet än medh gode skiäl beklagar jorden trind 
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Dy Qwinnans list och mod och skönheet man straxt sporde 

 

Hwad hon mot Gudh mot Man mot Ormen wåga torde 

War hon til finna på och dichta mehr geswind 

Än til at löpa snäl och rask och wigh een hind 

Hwar medh hon råder mehr medh man än henne borde 

 

Om Hustrun thet så will, tror man at swart är hwitt 

Och åther hwijt, är swart igen i sinnet sitt 

Dy Kärleek biuder så dhen Kärleekz Guden blinda 

 

Som kan oß göra lös och när han will oß binda 

Hon älskar inthe då när man henn’ älska dömmer 

Men när hon syns at hon, alt älskande förglömmer. 

 

88. HWem har doch först begynt dhen gamble Seden lede 

HWem har doch först begynt dhen gamble Seden lede 

At binda ett skygt hwitt så långt för ögon nedh 

På Jungfrur när dhe Sorg at bära hafwa sedh 

Och wij dhem klädde så i någon jordfärd lede 

 

Oß låta inthet se för hwem dhe sigh berede 

För dhem som föregå ell’r effter uthi ledh 

Man weet ey hwem är gladh bedröfwad eller wredh 

Dhet syntes migh förtret at gå så långt ett skede 

 

At iagh fick inthet see, aff Jungfru som iagh förde 

Dy gaf iagh Amor skuld hwi han som hade migh 

Nu parat så ihoop han tillät at iagh hörde 

 

Men inthet at iagh sågh hur’ Sorgen skickar sigh 

Hwad hans macht och hoos dhem sigh höllia så må wara 

Som inthet mehra än til Munden ähre bara. 

 

89. NÄr inthet mehr än Mund är bar dhet and’ i skugga 

NÄr inthet mehr än Mund är bar dhet and’ i skugga 

Är fråga om Kärleek må då bruka någon pijl 

Ell’r om han såfwer då och sigh så länge hwijl 

Hwar medh han sarga kan medh sticka eller hugga 

 

Ach ach iagh weet dhet alt är Mund än mindr’ än mugga 

Geer sigh all skönheet dijt medh hast från många mijl 

Såsom flygand språng hon kommer medh ett ijl 

Ändoch man näplig kan in under täcket glugga 

 

Hon förer färian medh aff rödeste Coraller 

Och fogar henne inn uthi sin marmor hwijt 

Längd, stackleek, smalheet, widd, strax lijka skön digh faller 

 

All din begäran hugh och tanckar wändas dijt 

Som kärlek skönheet drar, iag mins wäl hwad mig skedde 

När iagh een gång i Sorg min Venerid så ledde. 

 

90. NÄr will du hålla up du watn fulla göya 

NÄr will du hålla up du watn fulla göya 

At småla nidh så tätt dhen lätta kalla snö 

Och inthet smältan up medh wärma däfwa tö 

Du lägger inthet aff dhen burna hwijta slöya 
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Hwadh skyler du dhet du will inthet ännu röya 

At icke skole gro the snö betäkte frö 

At icke wäxer Grääs som gifwa diuren höö 

Så snart dhet flächtar liumt och wädret böriar töga 

 

Hwadh äst du rädd för mars för dhet at han är heet 

Så är iagh och män kall är Veneridh som man weet 

Doch lijkwäl ähre wij så gärna hoos hwar andra 

 

Nu låter hon sin wärd dhen trumpna Wintren wandra 

Och kommer medh migh snart til Sommaren til gäst 

Som har oß hwar sin Krantz aff lager löf hoopfäst. 

 

91. OM alle the af Sorg, för Kärleek skuld, förfalna 

OM alle the af Sorg, för Kärleek skuld, förfalna 

Och af sin trängtan swår så blek’ och magre gå 

Bekände af hwadh soot, och hwij the ginge så 

Vp täcktes månge the i siukdom säyes falna 

 

Dhen säger iagh är sjuk af fråsa och nu smalna 

Så Händren såsom been en annan skyller på 

Een Flus at han är tiåk, och hielpes både twå 

Om hetan som är tänd i Hiertat kunde kalna 

 

Han gör nu blek nu rödh, nu sulten och nu feet 

Dhen sjuka altijdh mehr än Läkiarn dher om weet 

Men will ey wara läkt, ty ledh är honom hälsa 

 

Och sjukdom mehra täckt iagh fan thet hoos min kära 

Som iagh har kunnat lätt, ifrån sin fråßa frälsa 

Men hon will’ heller än, aff lust sin Kärleek bära. 

 

92. HOn kom all klädd i hwitt, in widh dhen låge stranden 

HOn kom all klädd i hwitt, in widh dhen låge stranden 

J föllie aff andra tre och sökte watnet swalt 

Der som thet war mäst lungt och grunt och rent och smalt 

Dher som thet war mäst klart uthöfwer skära Sanden 

 

Som är kring Mälars haf, til the lustfulla Landen 

The had’ en löge platz, i Såmmar wärman walt 

Nu til ett tijdh fördrif hwar annan öfwertalt 

Medh Klädren up til Knä hwar annan höll’ i Handen 

 

Snart lades Klädren af, snart sqwalpa the och praska 

The lilliehwijta Lår och Been nu wältras om 

Så säkr’ at ingen sågh och kunde them förraska 

 

När iagh af Skogen täät wäl höld, när in til kom 

Och thet ey kunde förr medh theras willia ske 

Nu fick aff lyckans gunst altsammans noga see. 

 

93. OM mehr är thet man bart för ögonen får ställa 

OM mehr är thet man bart för ögonen får ställa 

Än thet som synas hölt, hwij höllias föttren been 

Och mehr medh sijda tygh, hos sköne hwar och en 

Som til at tända up mehr Kärleek kunde gälla 
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Och sköne achtas mehr och älskeligh och sälla 

Man weet doch theras lust the ähre icke steen 

Fast någon af them är til at sigh blåtta seen 

För andra, men för sigh, ähr’ alla dher till snälla 

 

Hwem kunde hafwa kär Veneridz snöhwijta händer 

The trinna fingrar och dhen edle skapnadz pracht 

Så wek och len och wijgh ehwart uth hon then wänder 

 

Så fulle medh behagh wor’ altijdh hanskar på 

Ty inthet uthaf Skinn Guld Silke heller Lijn 

Kan på digh pryda mehr än ägen barheet dijn. 

 

94. FÖr än iagh skulle digh min Käreste förgäta 

FÖr än iagh skulle digh min Käreste förgäta 

Förr blefwe Himmel jord och jorden himmel ny 

För flöge watnet kring och summe måln och sky 

För wändes alla Berg, i jämpna falor släta 

 

Och all slätt mark i Steen, all krokot Trä i räta 

Och alle Gräs i Trä alt Guld thet worde Bly 

Alt silfwer til hwit Kalk, hårt Järn til blöta dy 

För än iagh Venerid skull’ uthur minnet läta 

 

Förr fölle up åth tungt och neder åth alt lätt 

För blefwe Elden kall och ijsen bränd’ aff heta 

Om Såmmarn låge han på, om Wintren smältes slätt 

 

Och brukades för wedh, man skulle stycken leta 

Vhr Siön at giöra Eld dher medh enär man fröse 

Och sakades ihoop dher som dhe fluto löse. 

 

95. Dv sorge redskap kan du mehr digh låta bruka 

Dv sorge redskap kan du mehr digh låta bruka 

Til föda ängzlan min du som för war til redz 

Til drifwa henne bårt, sielf lätt, ästu till fredz 

At föras i twing hand och til at tiena siucka 

 

Nu will man ha digh styf, för wille man digh miucka 

Men war förnögd medh hwadh som man uthaf digh bedz 

Så at du inthet mehr, widh ont än gått än ledz 

Sorgfärian du som iagh, sielf sårgen måste upsluka 

 

Men håppas frögd igen och lät digh ey beswära 

At tekna up thet taal iagh til min hiertans kära 

Hafft hafwer widh migh sielf i waken och i dröm 

 

Och thet iagh dhenna natt har drömt ey heller glöm 

Hon kom som tycktes migh och nu bekände fritt 

Hon hade helt om wänt til kärleek sinnet sitt. 

 

96. NOgh nogh, min kära nogh, har du nu låtit gälla 

NOgh nogh, min kära nogh, har du nu låtit gälla 

Din skönheet och din dygd nogh har du wißa prof 

Aff långa troheet min hwadh giörs digh mehr behof 

At migh emellan hop och ängzlig twiflan ställa 

 

Om min förtjänst du kant nu reda domen fälla 
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Och taga nu din fart, rätt fram föruthan loff 

At icke wäntan din må warda alt för groff 

Och du ey heta mehr dhen sköna Vänesälla 

 

Lätt wäxa löfwen små och blomstren spricka uth 

Lät åkrarna besåås och hiordarna fritt beta 

Kom ifrån Bygden hem din resa nu besluth 

 

Til dhetz at dhen är medh som bästa wän skal heta 

J Staden willa wij så stadigt oß för ena 

At du ey resa må på Landet mehr allena. 

 

97. Thet är nog at min mund tilsluten än fördölier 

Thet är nog at min mund tilsluten än fördölier 

den oro och den strijdh, som är om hiertat kring 

The i fördålde rum fördålde många ting 

män du O arme hand, du säkrare fullföllier 

 

Min sorg medh pennan dijn och inthet öfwer höllier 

ty fast du skrifwer up så månge lönligh ting 

så blir alt lönligt än och bundit som en ring 

på diupa botns grund den watnet städze skölier 

 

Så länge iagh så will, paperet weet alena 

ehwadh du west aff migh wij androm thetz förmena 

at weta hwadh förtros tigh uthi hemligheet 

 

Til göma tusend år, och är mehr ewigheet? 

Men ach hwadh är för tiänst, iagh aff tigh skal begära 

at witna om then eld, du skrifwer migh förtära? 

 

98. HWadh större lydna wil du stränge aff migh hafwa 

HWadh större lydna wil du stränge aff migh hafwa 

Jagh gör hwadh du begär och när migh är befalt 

Jagh kommer heller går och tijger så medh alt 

Din willia är min lagh den du wil för migh stafwa 

 

Den hugen har iagh tänckt migh föllia skal til grafwa 

Du twiflar säger du om til migh wänta skalt 

Och synes digh nu mehr mitt sinne wordet kalt 

Bland dem du förr digh seer, som nedan aff en Lafwa 

 

War altijdh blidh så kan du finna migh mehr trägen 

Lät ingen rynkia sees, wara på ännet ditt 

Så skal du hwar dagh få din lust uthaf din ägen 

 

En lijten rynkia nog, förmår tro migh thet fritt 

Den älskar, är så full medh fruchtan och medh håpp 

Som hafwet fult medh wågh när wädret tändes up. 

 

99. HWadh för en ledsam sed så mycket älska tijga 

HWadh för en ledsam sed så mycket älska tijga 

Och hafwa all ting lönt, O Jungfruer edert feel 

Är thet mehr än beröm ehr lust är aldrigh heel 

Widh alt förmycket dölt hwadh för en art til kriga 

 

Och inthet läta se hwem winner hwem ger swiga 

Jagh måste blunna, see och gißa til en deel 
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Hwadh Wenerid är wahn til bruka för ett spel 

Och huru högt en Kånst til giöra blind kan stiga 

 

Nu spörier iagh ett ord thet hon i sömpn har fält 

Nu aff thet hon har drömt, och sagt sin trogne tärna 

Det warder då och då, migh stiälandes förtält 

 

At iagh får weta aff hwadh hemligt hon pläg ärna. 

Hon älskar likwäl och då när hon säger ney, 

Hwadh lust har du där i, min käreste migh säy 

 

100. HWadh Rosenrödt är thet the marmor hwita Kinder 

HWadh Rosenrödt är thet the marmor hwita Kinder 

Så åffta färia om när du migh hoos digh seer 

När du bedröfwad äst så wäl som när du leer 

Hwij talar du ey fritt hwadh kan du ha förhinder 

 

Är doch din brand så stor som min och icke minder 

Så het men mehra döld när min han lågar mehr 

Hwar aff i stad för röst din rådna sigh beter 

Och Tungan liufligh förr nu tårr aff hetan brinder 

 

Den lilla Gudens macht wil du medh all flijt dölia 

Och kan thet til een deel men icke längre än 

The gläntzend ögons sken små ögnelåken hölia 

 

Men han som där i bor straxt röyer digh igen 

Lät oß min Venerid här effter uppenbarligh 

Wår kärlek bruka fritt ty han är inthet fahrligh.  
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Andreas Arvidi, 1620–1673 
(alt. Andreas Arosiander, se Wrangel 1888, s. 5. Troligen är visorna varken skrivna av Arvidi eller Arosiander) 

       

Andr. Ar., Någre sköne lustige och Liuflige wijsor, then frögdefulle Ungdom til lust och behag, affskreffne och 

Componerade nästförledne Åhren, mästeparten aff Andr. Ar., Strängnäs 1642. 

KB, Före 1700. Vitt. Sv. F1700/1854 

 

1. Amor sin skarpe pijlar och skått   (Ståhle 1975, s. 391, not 212: mindre troligt att 

     den är författad av Arvidi. Ej i Olsson 1978. 

     Jersild 1975: traditionell) 

1. 

Amor sin skarpe pijlar och skått 

sänder mit hierta in,  

och qwälier thet både dagh och natt,  

ty görs migh wee och pijn,  

Hiertat ängslas och qwijder,  

alt för en hiertans käre,  

Kringhwerfft är thet på alla sijdor,  

aff Veneris grymma häär. 

2.  

Nu kan thet eij blifwa widh bättre mod, 

förr än thet hafwer fått,  

then hiertans Lillia och Roos så godh,  

Som thet haar effterståt, 

Om migh skedde och hände,  

Then olycksaligheet stoor,  

Snart skulle then sorgh i glädhie sigh wände,  

Som uthi mitt hierta boor. 

3. 

Nu Jungfrw skäär,  

Och hiertans kär, 

Tin godheet migh betee,  

Bliff tu min som iagh tin är,  

Hielp migh aff sorgh och wee, 

Ty som hiorten längtar,  

Efffter then friske Flodh,  

Så och mitt hierta trängtar,  

Effter tigh Lillia godh. 

4. 

O Rosenbladh, O hiertans kär, 

Låt migh snart wetta få, 

Hurudana tin willie är, 

Som iagh mon efftergå, 

Lägg bort alt haat thenne tijdh, 

Och migh besee tijn gunst, 

Ach tu min Roos war wänligh och blijdh, 

Låt ey arbetas om sunst. 

5. 

I Werlden haar iagh spassera, 

Sedt Edel Jungfwr mång, 

Men ingen så brafwera, 

Medh Grawiteet och gång, 

Medh degeligh öghon tw, 

Medh skönt och fager Håår, 

Christ gifwe tu wore min Brudh, 

Thet iagh fast effter står. 

6. 

600 andra migh ey så, 
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behagha som tu alleen, 

O huru lycksam iagh wara må, 

Om iagh tigh Jungfrw reen, 

Bekomma och winna kan, 

Til min Hiertans wän, 

Christ gifwe iagh wore tin Man, 

O tu mijn Lilliegreen.  

7. 

40. Jungfrwr, ja än fleer, 

fast iagh såghe för migh stå, 

Wore tu doch myckit förmeer, 

Än the alla wara må, 

Tigh wore ingen lijk, 

Så deijeligh och fijn, 

vthi Öghon och Ansichte titt, 

Som klara Solen tu skijn. 

8. 

Seer iagh migh på gröne änger, 

Ther alsköns Jungfrwr stå, 

J liuflighit vmgänge, 

tigh ingen mon öfwergå, 

Tu äst then Edel Steen, 

Och then sköne Christall, 

Then iagh älskar och ährar alleen, 

 För Guld och Silfer alleen. 

9. 

Älska therföre migh igen, 

O tu mijn hiertans kär,  

Som iagh gör, gör tu och min Wän, 

Älska migh fierr och när, 

Om tu wille migh slå ihiäl, 

Eller göra annat beswär, 

för tin skul wil iagh then oskäl, 

Toleligh lijdha här. 

10. 

Men wiste tu huru innerligh, 

Kärleken twingar migh, 

Wist skulle tu barmherteligh 

Förhålla och ställa tigh, 

Wist skulle tu ock så 

Then kärleek begrunde, 

Som iagh til tigh bära må, 

Altijdh margelunde. 

11. 

Therföre om iagh tigh behaghas, 

Så bedher iagh hierteligh, 

Låt ingen tigh bedragha, 

Uthan war migh wenligh, 

Om Gudh haar thet så lagha, 

Til prijs sitt heliga namn, 

Ty är mång Åhr och Daghar, 

Förr än iagh blijr tin man, 

12. 

Säll och lycksaligh tå är iagh, 

Ibland then Jordisk häär, 

När thet kommer til then dagh, 

Jagh winner tigh hiertans kär, 

Til min hiertans Wän, 
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och til min käre Brudh 

Til hwilket migh fattigh ungerswen  

Förhielpe Herren Gudh. 

13. 

Ach at thet wore redha giordt, 

Och vthrättat thet alt, 

Som iagh wille skulle gå fort, 

Förvthan alt förfall, 

Ach tu min Jungfrw fijn, 

Behåld man migh wäl fast, 

Rotat vthi titt hiertans Skrijn, 

Och achta ey klaffares last. 

14. 

Thet samma wil iagh tigh igen, 

Bewijsa min Ollieqwist, 

In til döden är iagh tin Wän, 

Jagh talar vthan sweek och list, 

Ade mijn Lilliegreen, 

Ade min wän så blijdh, 

Til mång godh Natt är iagh ey seen, 

Thenna wijsa skänckia tigh, 

15. 

Nu wil iagh tigh Gudh befalla, 

Bådhe til Lijff och Siäl 

Ade min Roos ibland alla, 

Gudg tigh bewara wäl, 

Och låte tigh i floor, 

Förrän tu lägs på Båår, 

Medh hiertans frögd och glädie stoor, 

Lefwa i mång åhr. 

16. 

Här medh tigh min Wijsa thenna, 

Och liuflige Älskogz sång, 

Medh lust, frögd och gamman endar, 

thenne här tidh och gång, 

Ade min hiertans kär, 

Ade min Lillieroos, 

Gud läte oβ i werlen här, 

Få lefwa hwar andra hoos. 

 

 

 

2. Hemligh sorgh uthi migh boor, Ja min jämmer är så stoor  (Ståhle, s. 391, not 21; med något fri 

  tolkning har visan ett akrostikon.  

  Olsson, s. 83, attribuerad till Arvidi 

  med frågetecken) 

1. 

Hemligh sorgh uthi migh boor, 

Ja min jämmer är så stoor, 

At iagh måste klagha, 

Ty min wän iagh hadhe kär, 

Wil sigh ey förbarma meer, 

vthan från migh dragha. 

2. 

Nu kom här min ende skatt, 

At iagh ey aldeles platt, 

Ifrån tigh blijr skutin, 

Ty tu är dock all min tröst, 
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then är och uthi mitt Bröst, 

myckit hårdt inslutin. 

3. 

Ach tu aldrekäreste fijn, 

Bliff min tröst och Medicin, 

Ty tu migh kan hielpa, 

Medh tin rödhe Mun subtijl, 

Kan tu hielpa om tu wil, 

Och ey neder stiälpa. 

4. 

Signill som een Roos vpran, 

Kärleken henne dok påfan, 

ty hoon sigh vpbrende, 

När hon sågh Habor sin wän, 

Then hon älskade alleen, 

Ynkeligh vphängdes. 

5. 

Icke war hon så obstinat, 

Som tu äst min enda skatt, 

Lätt tigh dock beweeka, 

Bliff tu min som iagh är tin, 

Fräls migh från all Smertz och Pijn, 

At iagh med tigh må leeka. 

6. 

Rym ey bort tu sköne Damm, 

uthan tagh migh i tin Fampn, 

Och migh dock hugswala, 

Ty iagh är aff sorger här, 

Betaghen at iagh eyij meer, 

Nu ther om kan tala. 

7. 

Ey kan iagh länger tigha nu, 

Swarade then sköne Jungfrw, 

Uthan iagh migh tigh gifwer, 

In til thes then hårde dödh, 

Görer bleek min Kinder rödh, 

Stadigt tin Wän blifwer. 

8. 

Cupido medh sin glödandhe pijl, 

 then han framsköt rnedh it ijl, 

träffte i hennes bryste, 

 at hoon mig strax medh sin handh, 

ryckte in utj sin fampn, 

 och mig teligen kyste. 

9. 

Finge iagh dock större tröst, 

 bekomma utj mit bröst, 

thet dock waar bedröffwat, 

 ty iag tenckte margelundh, 

at thet skulle i all stundh, 

 mig bliffwa bortröffwat. 

10. 

Så hialpstu migh från smärtz och pijn 

 therföre ästu kiärasten min, 

allena tu på iordhen 

 hwar iag är i werlden här, 

ästu dock min hiärtans kiär, 

 tu äst mig giffwen worden. 
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11. 

Hadhe tu eij medh liuffligheet, 

 betedt then stoora kiärligheet, 

then tu migh bewiste, 

 hadhe iag elendeligh, 

moste skilias ifrån tigh, 

 thet mig dock aldrig lyste. 

12. 

Nu faar wäll och waar min wän, 

 thet samma hoosz migh igen, 

skall tu stadigt förnimma, 

 Gudh giffue then skiöna Corall, 

myckin frögd utj sin Saal, 

 Adieu skiöna Gudinna. 

  Finis. 

 

 

Samma visa ur Älfska visboken, 47 b (21.), med viss avvikande text. 
 

1. 

Jämmer stoor vthi migh boor, 

 ia min ängslan är så stoor, 

at iagh moste klaga, 

 then min wän iagh hadhe kiär, 

will sigh eij förbarma mehr, 

 vthan från mig dragha. 

2. 

Ach kom här min enda skat, 

 at jag eij aldelesz plat, 

aff tig bliffwer förskutin, 

 ty tu är dock all min tröst, 

then ther är utj mit bröst, 

 myckit hårdt inslutin. 

3. 

Ach kom här aldrakiäraste min, 

 blijff min tröst och Medicin, 

ty tu migh kan hiälpa, 

 medh tin rödha mun Subtill, 

Kan tu hiälpa om tu will, 

 och eij nederstiälpa. 

4. 

Signill som een roosz vpran, 

 kiërleken henne dok påfan, 

ty hoon sigh vpbrändhe, 

 när hoon sågh Habor sin wän, 

then hoon älskadhe alleen, 

 ynkelig vphängdesz. 

5. 

Nu waar hoon eij så Obstinat, 

 som tu äst min enda skat, 

lät tigh dock beweeka, 

 waar tu min som iag är tin, 

frelsz mig ifrån smärtz och pijn, 

 at iag medh tig må leeka. 

6. 

Och rym eij bort tu skiöna Dam. 

 uthan tagh mig i tin fampn, 

och mig dock hogswala, 
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 ty iag är aff sorgen häär, 

betagen at iag eij mehr, 

 nu ther om kan taala. 

7. 

Lengre iag eij kan förtija nu, 

 Swaradhe den skiöna Jungfru, 

och mig jag tigh giffwer, 

 in till desz den hårda dödh, 

giörer bleek min kinder rödh, 

 stadigt tin wän förbliffwer. 

8. 

Cupido medh sin glödandhe pijl, 

 then han framsköt rnedh it ijl, 

träffte i hennes bryste, 

 at hoon mig strax medh sin handh, 

ryckte in utj sin fampn, 

 och mig teligen kyste. 

9. 

Finge iagh dock större tröst, 

 bekomma utj mit bröst, 

thet dock waar bedröffwat, 

 ty iag tenckte margelundh, 

at thet skulle i all stundh, 

 mig bliffwa bortröffwat. 

10. 

Så hialpstu migh från smärtz och pijn 

 therföre ästu kiärasten min, 

allena tu på iordhen 

 hwar iag är i werlden här, 

ästu dock min hiärtans kiär, 

 tu äst mig giffwen worden. 

11. 

Hadhe tu eij medh liuffligheet, 

 betedt then stoora kiärligheet, 

then tu migh bewiste, 

 hadhe iag elendeligh, 

moste skilias ifrån tigh, 

 thet mig dock aldrig lijste. 

12. 

Nu faar wäll och waar min wän, 

 thet samma hoosz migh igen, 

skall tu stadigt förnimma, 

 Gudh giffue then skiöna Corall, 

myckin frögd utj sin Saal, 

 Adieu skiöna Gudinna. 

  Finis. 

 

 

3. Om tigh blifwer medhdelat här    

      Ståhle, s. 391, not 21; med en

      något fri tolkning har visan ett 

      akrostikon. Ej upptagen i Ols

      son. 

1. 

Om tigh blifwer medhdelat här, 

Audiens effter mitt begär, 

Jagh tigh nu try Glas dricker til, 

Käre Brodher om tu swara wil, 
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Min wän, haff lustigt Sin, 

The Glas äre ey mång’, 

Them skal tu bekomma käre Broder min, 

Låt tijdhen tigh ey wara lång. 

2. 

Lustigh Coratzij Spelemän, 

Spela en Dantz wäl lustigt än, 

Ty iagh helsar min Brodher kär, 

medh 3. Glas som tu seer här, 

Sij här käre brodher iagh gör beskedh, 

Som theet medh rätta slagh bör, 

Jagh bedher tu wille så göra medh, 

Iagh glaset i fridh Munfer. 

3. 

Viva käre Brodher, haff stoor tack, 

Tu præsenterar migh een skön saak, 

Beskedh och rätt iagh göra will, 

Ty thet hörer en skrift Buβ til, 

Viva Coratzio Spelemän, 

medh lust wij frögdas här, 

En lustigh Dantz oβ fattas än, 

Slå om gör thet rätt är, 

4. 

Fördöllier ey Munferer all, 

Hwem rådha weet i thetta fall, 

Hwar wij skole een Jungfrw få, 

Then lustigt kan i Dantzen gå, 

Viva här kommer een Jungfrw fijn, 

Then iagh medh frögd upfan, 

Kommer snart fram käre Syster min, 

Träder lustigt i Dantzen an. 

5. 

Slår Munferer alla tillijk, 

Dricker Bröder lustigt medh migh, 

Ty Qwällen kommer snart igen, 

Hwar täckes sökia til sin godh wän, 

Doch williom wij först ihughkomma här, 

Och önska hwar och en, 

Hwar dricker thens Skål som han haer kär, 

Ingen bortglömmer sin wän. 

 

 

4. Medh frögd, lust, glädie och gamman    Upptagen i Olsson, s. 88, men 

      ej attribuerad till Arvidi. 

1. 

Medh frögd, lust, glädie och gamman, 

The små Foglar altijdh, 

Sjunga och qwittra tilsamman, 

J thenne Sommartijdh, 

The Örter och Lillior gröna, 

Blomstras i Marcken sköna, 

All ting glädias ther widh. 

2. 

Charitas then Örten sköna, 

Blomstras doch ingalund, 

J Skogar och Lunder gröna, 

Men j mijn hiertans grund, 

Än hon rotar så wijda, 



135 

 

Ach thenne sorgh och qwijdha, 

Görs migh alt förlång. 

3. 

När som iagh wil begrunda, 

Och skådha til medh flijt, 

Befinner iagh sammanlunda, 

Een Ört ther brede widh. 

Jw längre, jw kärare är hon nembd, 

Mitt hierta hafwer hon hårdt beklämbd, 

Thet klaghar iagh margelund. 

4. 

Jagh wil nu kungöra, 

Hwij iagh i hiertat bär, 

The örter som j här höra, 

Thet wäller en Jungfrw skär, 

Een Lillia och Roos öfwer alla, 

Må iagh henne wisserligh kalla, 

För alla är hon migh kär. 

5. 

Ach tu min hiertans kära, 

Min roos och bäste wän, 

Låt och titt hierta bära, 

Een Ört för migh igen, 

Förgät ey hennes Nampn, 

Min Jungfrw tagher then örten an, 

För en hiertans godh wän. 

6. 

Then stund iagh är i lijfwe, 

Ehwar iagh wara kan, 

Skal altijdh hoos edher blifwa, 

Mitt hierta förwist och sann, 

Jagh wil ey siunga meera, 

Faar wäl mijn hiertans kära, 

Förgäter migh ingalund.  

 

 

5. Huru kan iagh så hiertelig    Ståhle, s. 391, not 21; med en något fri tolkning 

     har visan ett akrostikon. Upptagen i Olsson, s. 

     71, men ej attribuerad till Arvidi. 

1. 

Huru kan iagh så hiertelig, 

Medh frögd och glädie anställa migh, 

När iagh tigh skådar mijn Lilliegreen, 

Til lust och frögd är iagh ey seen. 

2. 

Åtrå och längtan plågha mitt sinn, 

När iagh seer tin rödha Kinn, 

Tijn fägerheet ock liuflige taal, 

Gör migh vthi mitt hierta qwal. 

3. 

Siuk är iagh Ällskoghs twång, 

Ty Veneris Pijlar göra migh bång, 

Thet gör migh sorgh och hiertans meen, 

At iagh skal så länge lefwa alleen. 

4. 

Ach at iagh hadhe Fuglars art, 

Så skulle iagh til tigh fullsnart, 

Flygha vthöfwer Land och Flodh, 
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At iagh kunde stilla mitt sorgfulla modh. 

5. 

Nachtergals sång han klingar wäl, 

För ene gladha och roligha Siäl, 

Men titt subtiligh och liuflige snack, 

Hafwer större behagh och taack. 

6. 

Ingen Timma går förbij, 

Medh mindre Cupidinis tyrannij, 

Plåghar migh fast med trugh och haat, 

Doch ästu allena mijn högste skatt. 

7. 

Ther tu ey till kärlighe Sin, 

Låter påskijna medh orden tin, 

Medh sielfwa wärket bewijsar ock så, 

Mitt hierta aff qwijdha spricka må. 

8. 

När som iagh skal til hwijlo gå, 

Och när iagh skal aff Sängen vpstå, 

Seer iagh titt prydning och sköna Gestalt, 

Then iagh för andra hafwer vthwaldt. 

9. 

Sätter iagh migh een sysla i hand, 

Reeser iagh öfwer Watn och Land, 

Så ästu allena min tröst, 

Som ligger vthi ende mitt hierta och Bröst. 

10. 

Ach tu min alldraendeste tröst, 

Tin stoore fägring och liuflighe röst, 

Tin Rosenfärgade Kinder och så, 

Hafwa giordt migh thenne åtråå. 

11. 

Näppligen hade iagh kunnat troo, 

At iagh skulle få een sådan oroo, 

Vtaff någons Jungfrws behagh, 

Som iagh nu haar bådhe Natt och Dagh. 

12. 

Sardanapalus war en Konungsman, 

Honom lell kärleken öfwerwan, 

Han satte sigh nedh til Rock och Teen, 

För een Madammas kärlek alleen. 

13. 

Jason war en Konung starck, 

Som slogh Willdiur och Drakar til marck, 

Lell kunde ey hans mächtige hand, 

Sönderslijta Cupidinis band. 

14. 

Colchas Land thet witne bär, 

At han höll een Madam för alla kär, 

Han war henne så troghen och huld, 

Ty bekom han thet rödha Guld. 

15. 

Ey kan någhot neeka at Pyramus sitt Blodh, 

Jcke vthgödt för Tisbe godh, 

För hwilkens kärleek thet ädle Wijff, 

Bortröfwade sitt eghit lijff. 

16. 

Lasmedon hade Söner fem, 
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Paris war then yngste aff them, 

Han war en Furste så snäll och wijs, 

At han aff alle fick roos och prijs. 

17. 

Från Tröijenborgh vthöfwer Haaff, 

För kärleek skull han sigh begaff, 

Ändoch han mång reesor öfwerwan, 

Lijkwäl bleff kärleken hans öfwerman. 

18. 

Aff Paris exempel är thet klart, 

At kärleken hafwer sin wisse fart, 

När han stijgher i hiertat alleen, 

Försmechtar han bådhe Märgh och Been. 

19. 

Habor fruchtade ey 1000. man, 

Han sleet Järnkädian vthaff sin hand, 

Men när han bleff bundin medh Signils Håår, 

Ladhes then starcke Hielte på Båår. 

20. 

Altså är iagh till sinnes emoot tigh, 

Lijka hwadh Gudh pålägger migh, 

Ehwar som hälst iagh stadder är, 

Ett kärlighit hierta iagh til tigh bär. 

21. 

Jagh war bedröfwat, och med sorghen beladd, 

Men nu är iagh worden hiertans gladh, 

Ty then som wistas i Jungfrwers saal, 

Han byter sigh glädie för hiertans qwal. 

22. 

Seglat haar iagh i kärleekens Haaff, 

At Skepet syntes siunka i qwaaff. 

Ach Gudh förlän migh en trygg Hampn,  

Jagh finge migh hwijla i tin Fampn. 

23. 

Dragh therföre tu mitt Skep i land, 

Tin swartbrune ögon och hwijte hand, 

Tin Rosenröde och liuflighe Kinn, 

Låckar Ungerswennen i Fampnen fin. 

24. 

Ach tu troofaste och högste Gudh, 

Wälsigne migh och min käre Brudh,  

Låt henne finna then nådh och rum, 

At hon må grönskas som Libanum. 

25. 

Then öfwerste Ängel Raphael, 

Beware henne kysk och säll, 

At hon Asmodæi tyrannij, 

kan vndkomma qwitt och frij. 

26. 

Een liten gåfwa thenna Wijsan är, 

Som iagh sänder til min hiertans kär, 

Ändoch kärleken ey i gåfwor står, 

Som vthaff troofast hierta går. 

27. 

Lillieroos, Guldkrona och högste skatt, 

Faar wäl til mång 1000. godh natt, 

Far wäl min glädie och lust alleen, 

Min hiertans behagh och Lilligreen. 



138 

 

 

 

6. Räfwen han ropar i alle natt    

     Enligt Jersild är detta en  traditionell visa. Ej i 

     Olsson. 

1. 

RÄäfwen han ropar i alle Natt, 

Han wil icke wara wåter, 

Hillebrand låna migh Skutan tin, 

Ty migh här ingen Båter. 

Hillebrand han rijdher, 

Han wäcker vp sijn Jungfrw i Lunden. 

2. 

Räfwen han stijgen i Skutan in, 

Thet brakar i hwarie wrånge, 

Herre Gudh nådhe migh fattigh Vngerswen, 

Jagh är så tunger worden, 

Hillebrand &c. 

3. 

Räfwen han stijgher i Skutan in, 

Thet brakar i hwarie Spijke, 

Jngen är på Jorden til, 

Som iagh håller wara min lijke, 

Hillebrand &c. 

4. 

Qwarnen hon stånder i strijdan Ström, 

Hon wänter stah korn i ögha, 

Tacka wil iagh hwar fagher Vngerswen, 

Som sitt ord kan wäl framföra, 

Hillebrand &c. 

5. 

Suggan löper i Snaran in, 

Eller i snårie Snöre, 

Effter komma hennes Grijsar små, 

The söria sijn moder så swåra, 

Hillebrand &c. 

6. 

Jngen fogel flyger så högt, 

Som Örnen medh sina Ungar, 

Jnthet Swärd bijter så hårdt, 

Som falske Klaffares tunga, 

Hillebrand &c. 

7. 

Alla kalla migh swartaswen, 

Jag är ey mycket rijker, 

Egde iag Guld och peningar nogh, 

Så wore iagh Jungfrwnes lijke, 

Hillebrand &c. 

8. 

Alla kalla migh swarteswen, 

Jagh är så passeligh hwijter, 

När som wij komme i swarte Mull, 

Så äre wij alle lijke, 

Hillebrand han rijder, 

han wäcker vp sijn Jungfrw i Lunden. 

 

 



139 

 

7. Hörer til min klaghan stoor   Samma visa finns även i A. Knutzons visbok,  

    LUB. Olsson, s. 74, men ej attribuerad till Ar- 

    vidi. 

1. 

Hörer til min klaghan stoor, 

Then vthaff min hiertans Chor, 

Vnder Noter ställer, 

Achter och märcken thet fulgrant, 

Och thet icke alt är sant, 

Som iagh nu här fäller. 

2. 

Migh förtryter (?) swåra fast, 

Then höghfärd och slemme last, 

Hoos Stadzpijgor finnes, 

Hafwa the ey meera til, 

Skola the haa klädhen til, 

Thet är theras sinne. 

3. 

Effter nytt maneer och wijβ, 

Sigh til hån och icke prijs, 

Låta the Kiortlar göra, 

Hwilke altijdh frammanpå, 

Öpne och ey stängde stå, 

At the alle frijt sting må föra. 

4. 

Favor the sättia baak i Håår, 

Achter huru wäl thet står, 

När swijn sigh börrie slekia, 

Thet ware sigh Arm eller Rijk,  

Åpinnier äre the lijk, 

som sådant bruka och sökia. 

5. 

Är Halsen så skabbot och ledh, 

At man honom stygges wedh, 

Honom the lell ey döllia, 

Vthan låta honom osparde, 

Jn til Median blifwa baar, 

Sin Skröpligheet nögast the dölia, 

6. 

Ach Högfärd tu äst then last, 

Som man bör medh allo hast, 

vndfly och förackta, 

Wäl tigh o Stadzpijgha godh, 

Om tu i titt sinn och modh, 

Thet kunde betrachte. 

7. 

Tu ställer tigh i tin Port, 

Eller och på annor ort, 

Jlla tu tigh skapar, 

Tu ställer tigh widh hwar Knut, 

Gifwer mång Speglosa vth, 

åht alla leer och gapar. 

8. 

Tu wrijder tijn Rompa leedh, 

Som een Handeqwarn breedh, 

At en wäl måtte styggias, 

Spasserar och med gravitet, 

Tappat hafwer tu titt Wett, 
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Som borde föryttras. 

9. 

Tu menar thet tiäna wäl, 

Ney ther til haar tu ey skäl, 

O Stadzpijga käre, 

Lär man lithet wetta Huut, 

War ey som en otämd Stuut, 

Then altijd illa låter. 

10. 

Tu äter Löök och Jngefär, 

Stärckelse och Lagerbär, 

Och hwadh annat meera, 

Ther medh tu tin Färga all, 

bättre emendera skal, 

Och fåhn meer stoltzera. 

11. 

Tu brukar Peppar och hwijtlöök, 

Ja ock så mång flera Stöp, 

Them iagh ey wil vpställia, 

Ther aff händer sådant fall, 

At kring heela Stadhen all, 

Hordoms last ey wäya. 

12. 

Oansedt the Jungfrw nampn, 

Sigh til ähra och til gagn, 

Qwar kunna behålla, 

Hafwa the sin Möddom mist, 

Kanskee för siw åhr sän wist, 

Ett Stadzjunfrwr bålde. 

13. 

The som sigh klädha som bäst, 

Högfärdas som aldramäst, 

Och klacka medh Kårckesko, 

Äre som på twå Fötter gå, 

Störste Horor iagh säger så, 

J migh mången ther i wäl troo. 

14. 

The som spänte stijgha fram, 

Medh Arme och Skooband, 

The som ey willia swara, 

Them som på Gatan helsa sigh, 

Troor man rättt wisserligh, 

Sijn ähra the förklara. 

15. 

Frustugpijghor och annat pack, 

Tilländet och samma snack, 

Som här må omtalas, 

Hwar må tagha thet til sigh, 

Til hwilket hon skyldigh, 

Sigh befinner wara. 

16. 

Vngerswenner i gemeen, 

Rådher iagh hwar och en, 

At the sigh wäl achta, 

För Horor och Slefwar slijk, 

Bättre är een dygderijk, 

kunde i betrachta. 

17. 
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Skillier Ogrääs och Roser åht, 

At i ey kommen i gråt, 

Sköter ey vthwärtes skeen, 

Hwad båtar haa Sammetzdrächt,  

Eller och en wacker sleckt, 

Om på dygden finnes meen. 

18. 

Bättre een Kaka medh roo, 

Än twå ägha medh oroo, 

Seer edher wäl före,  

Wist skolen i prijsa migh, 

At iagh rådt haar wijsligh, 

Seer til hwadh j göre, 

19. 

Nu farer wäl til mång godh Natt, 

Hwem thetta haar sammansatt, 

Man ey omtalar, 

Komme hwem som komma wil, 

Honom ther om tala til, 

Sijn Wijsa han förswarar. 

  

 

8. Jagh kan eij länger bewara   Olsson, s. 79, men ej attribuerad till Arvidi. 

 

1. 

Jagh kan ey länger bewara, 

min oförkränckte buur, 

ty han är stadd i fara, 

och gör migh stoor tortur, 

Mången fast effterlängtar, 

mine snöhwijta låår, 

Min möddom längre at wachta, 

jagh eij längre förmå. 

2. 

Mijn deijeligheet haar bedraghit, 

mången skön cavaler, 

hwar aff han migh behagar, 

enär han på migh seer, 

Jagh är offta anfechtat,  

twungen aff Veneris band, 

och blifwer snart vthmächtat, [utmattad] 

om iagh eij snart får man. 

3. 

Jagh är eij född i klöster, 

Eij haar iagh nunno kött, 

Älskogh migh dijfwa lyster, 

så liuflighen och sött, 

Jagh kan eij eensligh wara, 

allena som en munck, 

Ty mina ögon klara,  

begära en brafwer funck. [vivör] 

4. 

En vng person behaghar, 

migh jungfrw alldrabäst, 

Han förnöter mine daghar, 

Är en wälkommen gäst, 

Migh kan han wederqweckia, 

bådhe timma och stund, 
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Honom skal iagh vtsträckia, 

Min snöda kropp gesund. 

5. 

En gammal här præsenterar, 

sin tiänst medh röde gull, 

Jagh honom wist kasserar, 

fast han haar tunnor full, 

Neij, Neij, iagh gör thet icke, 

för gullet tu migh eij fåår, 

iagh achtar tigh eij så myckie, 

thet wåller tin grå håår. 

6. 

En vnger man är frisker, 

är lustigh och coratz, 

Är qwicker som en fifter (?), 

Leker både natt och dagh, 

Eij ligger som en stubbe, 

drijffz alleringen frögd, 

Eij tagher iagh en gubbe, 

Jagh är ther medh eij nögd. 

7. 

Jagh gånger som een lillia, 

Migh begärar en gammal man, 

men ingen får min wilja, 

vthan en vng snuβhan, 

Honom skal altijdh wara, 

min mun til kyβ beredd, 

Så ock kroppen then bara, 

wara honom beredd. 

8. 

Sij then gamble han kommer, 

och smyger som en katt, 

Ställer sigh fast fromer, 

åstundar en hwijt hatt, 

Ach jungfrw hör min wilia, 

Eedher haar iagh rätt kär, 

Ingen skal edher ifrån migh skillia,  

om edher willia så är. 

9. 

Edhert hierta at öfwerwinna,  

jagh efftertrachta må. 

Gamble man wilien j begynna, 

ock få hoos jungfrwr gå. 

Mitt gull och hwad iagh äger, 

skal höra eder til. 

Jag achtar eij hwad tu säger, 

En vnger iagh hafwa wil. 

10. 

Thenne kiäd [kedja] wil iagh eder skänckia, 

hon är aff röde gull. 

Gammal man hwad mon tu tänckia, 

iagh är tigh inthet hull. 

Tin gestalt hafwer migh bedragit, 

och fördt vthi stoor pijn. 

Ty gråhåår hafwa migh slaghit, 

Eij får tu willian min. 

11. 

Wil tu medh migh kärlek öfwa, 
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neij, neij tu gamale ståck, 

Eij må tu migh så bedröfwa, 

Tu luchtar som en bock, 

Tu äst kaller och iagh är warmer, 

krokot ästu i rygg, 

Then liggia skal vppå min arm, 

skal wara snabb och snygg. 

12. 

Ach jungfrw hwadh iagh märcker, 

J welen eij hafwa migh, 

Min rygg ännu inthet wärcker, 

han är styfwer och wigh, 

Ach jungfrw welen i betänckia, 

och migh icke så försmå, 

jagh wil edher gifwa och skänckia, 

alt hwad min krafft förmå. 

13. 

Neij, Neij, tu migh fixerar, 

och låckar migh så först, 

menar migh perturbera,[förvirring] 

och bringa i titt näst, 

En vnger widh min sijda, 

vppå min hwijte arm, 

kan iagh aff hiertat lijda, 

Han är gesund och warm. 

14. 

Jagh wil mijn sak få fixt göra, 

tråtz som en vnger gloop, 

Alle saker i nu framföra, 

hwad göre j ther om roop. 

Then på min häst skal springa, 

Min gijga gnijda vppå, 

han skal hafwa een styff klinga, 

en båghe som wäl kan stå. 

15. 

Faar wäl, far wäl tu gamble Narr, 

En vng är min compan, 

honom iagh heller i fampnen taar, 

än tigh med tin gullipan. 

Han kan effter min willia, 

gnijdha när som iagh wil, 

Gack bort ifrån migh fierran, 

min buur är slutin til. 
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Nils Ihre, 1624–1688 (el. 1670–1740) 

(osäker) 
Stifts- och landsbiblioteket, Linköping: W 45, s. 111 (Olsson, s. 113) 

 

Skiönsta Nympher som jorden regera 

Skiönsta Nympher som jorden regera, 

 Är det ehrt nöje, mig plåga tid  
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Barthold Ruuth, 1626–1707 
Stifts- och landsbiblioteket, Linköping: W42 (Samuel Älfs visbok) 

 

Visa tillägnad Anna Rosenblad, akrostikon. (Tveksam proveniens, se Schück, Wivallius II s. 32 f.) 

 

Een Skiön Ny wijsa,  

aff Melodij, Såszom Hwem hielper mig beklaga, den sorg &c. 

1. 

Ach migh som nu skall wandra, 

från tig min wän till andra, 

 bedröffwat är mit sin, 

therföre iag alt thetta 

giffwer min wän at wetha, 

 hwad i mit sinne ähr, 

 moot tig min tans kiär. 

 

2. 

När som iagh tina prydnat, 

och widtberömda lydna, 

 mondh först medh ögon see 

tenkte iag i mit lijff,  

tu     tans rosenwiff,  

 som iag här skodha må, 

 medh mina ögon twå. 

 

3. 

Närmar mondhe iag gånga, 

tin liuffligheet at fånga, 

 waar i mit sinne fast, 

o hiärtans liuffligheet, 

herren mit sinne weet, 

 som iag drager till tigh, 

 giör thet samma moot migh. 

 

4. 

Alt som rooser i Lundhen, 

tin ögon samma stundhen, 

 mit sinne glädia må, 

Jag tigh tiltala mondhe, 

lenger eij dölia kundhe, 

 amor sin hårdha skoot, 

 som iag för tig haar fått. 

 

5. 

Räckte iag tig min Händer, 

liuffligt tu tig omwänder, 

 tå fick iag annat sin, 

tenckte tå fast hoosz migh, 

at tu äst wiszerligh, 

 min bästa wän och brudh, 

 giffwen aff Herren Gudh. 

 

6. 

Och tå medh tuckt och ähra, 

tig tiltalte min kiärha, 

 som iag nu tencker på, 

effter begges wåår wilia, 

bleff tu migh hiärtansz lilia, 
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 sedhan utj all stundh, 

 tig älskat margelundh. 

7. 

Som sigh mit ta gladde, 

när iag tigh hoosz mig hadhe, 

 mit vnga lijff och så, 

giffwer för frögd och luster, 

telig nu mång pustar, 

 borto är all min tröst, 

 för mit sorgfulla bröst. 

 

8. 

Emoot dagningen blidher, 

höres om sommars tidher, 

 mång lustig leek försan, 

men iag eensam mon gånga, 

och see at diuren många, 

 tilsamman para sigh, 

 min wän är longt från mig. 

 

9. 

Nu är iag Eensam stadder, 

medh stoor ängslan beladder, 

 hwar är nu frögden min, 

Jblandh Madammor mångha, 

som för min ögon gånga, 

 Jngen tin lijke ähr, 

 Anna min tans kiär. 

 

10. 

Bepröffwas thet wij wethe, 

guldet i elden heetha, 

 om thet fijnt wara må, 

sådan troo i all tidher, 

bäär iag till min wän blider, 

 som oförfalskat är, 

 moot tig så när som fiär. 

 

11. 

Lutha och sång jag hörer, 

min blodh sig intet rörer, 

 till lust som för är waan, 

Melancholia grymma, 

mondh iag offta inrymma, 

 iag är eij nu som för, 

 intet mig lustig giör. 

 

12. 

Alleen tin läppar rödha, 

hendren hwijta och skiöna, 

 armarna samma lundh, 

ögon som perlor skina, 

och worho brysten mina, 

 som tu bär i tin barm 

 tå bleff jag frisk och warm. 

 

13. 

Dock tu min hiärtans docka, 
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lät ingen tig bortlocka, 

 stadig iag warha skall, 

läg thet eij hårdt på hiärtat 

at iag från tig är borta, 

 min tankar är tig nähr, 

 fast iag ähn fierran ähr. 

 

14. 

Här medh Adieu min kiärha, 

herren Gudh tig bewarhe, 

 sampt mig på reesan min, 

han lifztidh wille vnna, 

så at wij bådha kunna, 

 skodha wåra barn små, 

 kring bordet för osz stå. 

 

Anno 1651.   ENdhe.   den 30 Junij. 

 

 

 

Hemlig eld mig städze plågar (Palmskiöld 395, s. 67) (tveksam proveniens; Olsson 1978 anger inget 

   författarnamn) 

 

Hemlig eld mig städze plågar 
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Eric Lindschöld, 1634–1690 
Uppsala universitetsbibliotek: Nordinska samlingen: N1125, N1112, N1142, N1113, N1116, N1117, N1118, 

N1121, N102, Vitterhet: V5:3,V35, V8, V21aq, V5, Palmskiöld 390, 395, Westinska saml. W35, W135 

Stifts- och landsbiblioteket, Linköping: W25:7, B92, W44, W49a, W45  

Stadsbiblioteket, Norrköping: Finspong 8338 

Jämtlands läns bibliotek, Östersund: Poesibok 2 och 6 

Riksarkivet: Wallen VI - Eriksbergssamlingen 

Kungliga Biblioteket: Vs 33, 36, 57a, 170, 39  

 

 

Min flicka wredgas ey på mig, i UUB V21 aq, har av Olsson, s. 91, attribuerats till Lindschöld, men publiceras i 

föreliggande samling under Israel Holmström, då denne med största sannolikhet är författare till visan. ”Trofritt” 

är ett ”Holmström-ord”, och tre versrader överensstämmer med Holmströms ”Stockholms flickor”: ”in i döden 

till min graf/ skall iag blij din trogna Slaaf” och ” ???????”. Ach! wänskap, tu bör endast frågas (Olsson, s. 42: 

”Jfr. Ähr eij wänskap brörs”. Denna senare, s. 132, har Olsson i brev meddelat mig är skriven av Israel 

Holmström) 

 

 

 

Frisk up mitt sinne ty qwahl (ty sorg) dig ei hielper (Nordin 1116 s. 318, Nordin 1142, s. 32.)(Olsson, s. 65) 

1. 

Frisk up mitt sinne ty qwahl dig ei hielper 

ty dett utmattar dig, och under sttielper 

 är jag ei rik, och af lyckan uphögder 

 så är jag riker nog, då jag är nögder 

  Jag wel kan 

  som en an 

   glader gå 

   och see på 

  hur en rik 

  yfs och fick 

 med sine slögder 

2. 

Har jag ei gods och många gårdar att sköta 

så är jag säker och fri för husröta 

 ingen mig drifwer äl´ säger (sätter af) från {säde} sätet 

 eller borttager mig hästen från träde 

  som man ser 

  ofta sker 

   fogde kårt 

   från dem tar 

  oxe, ko 

  stut och so 

 så går dett gömde 

3. 

När man kan skinna och skafwa sin nästa 

hålt man för riker at kallas den bästa 

 men har jag kläder och äter mig mätter 

 så är jag riker nog och mycket better 

  kan jag nu 

  skatta mei 

   stor och tung 

   penninge pung 

  så är jag 

  nögd war dag 

 fast han är lätter. 

4. 

Kan jag ei få mig win och starka drycker 
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stora pocaler ofanteliga stycker 

 så är jag nögd, med godt öhl och swagdricka  

 kan och der hos få mig en wacker flicka 

  så att jag 

  natt och dag 

   blir hos min 

   herderin 

  der med frögd 

  wäl förnögd 

 sofwa och nicka. 

5. 

När jag förrättad har min ämbetssyssla 

och får med flickan min pusla och pysla 

 när wi warannan få nogsamt famtage 

 då går den giriga senk i sin waga 

  ty att han 

  aldrig kan 

   nånsin bo 

   uti ro 

  med sin wän 

  men mig igen 

 nöijet behaga. 

 

 

Ett liufligt kiärlekzqval (Palmskiöld 390, s. 62) (Ej i Olsson) 

 

1. 

Ett liufligt kiärlekzqwal opwäkt af ögnefägna 

har mångt kiäckt hielte mod eij blygdts sig att tillägna; 

 ty den eij älska weet hwad som är älskanswärdt 

 han har ännu den konst att lewa wäl, eij lärdt. 

2. 

Uthi mångt hieltemodh, man eij så sällan finner 

att jämte Martis eld en kiärlekzgnista brinner 

 ock om det swagheet är, att älska wackra flickor 

 wist i hwar ädel siäl en sådan swagheet sticker.3. 

3. 

Ett hierta fullt af mod, och want i fält att winna 

sig räknar och till prijs af ällskogeld att brinna, 

 om kiärlek swagheet är, om ällska är ett feel 

 så har hwar ädel siäl, i sådan swagheet deel. 

4. 

En konung kan så lätt, som jag af kärlek brinna, 

men jag kan eij så lätt, som han alt få och winna, 

 när han går för tu skiöt, ock hamnar med sitt hopp 

 så har mitt skepp ännu, knapt hissadt seglen opp. 

 

 

Louange de la Beaute et de la livite(?) (Palmskiöld 390) (Ej i Olsson) 

 

Hvad är för skönhetz sken, som lyser i wårt rijke, 

som knappast annorstädz har hafft och har sin sin lijk, 

som fägnar hwar och en med liufligt tal och miner 

Hon gier wår ögon lust, men wåre hiertan pina. 

Hon med sin fägringz glantz sig öfwer alt uthsträcker 

och roo med oroo mängd i mångas hog opwäcker. 

Hon är högst älskandzwärd, har öfwer alt godt tycke, 

och hennes höfligheet är hennes skönheetz smycke, 
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hon ingen ting så högt som wänligheetezskattar 

och uthi ett begrepp, skiönheet och fromheet fattar. 

uthi een sådan kropp bör sådan siäl sig finna 

och uthi sådan siäl ett såhögädelt sinne, 

till hwilckas lof än mehr, jag gerna wille skrifwa 

ock med min äre-dickt på högsta trappan klifwa 

men pennan är för swag, att tällia så stor ähra 

dhen man bör med skarpt stål i hårdan marmor skiära. 

Här fordras annan handh af mer wältalig tunga 

än min, som dess förtiänst och lof kan wärdigt siunga 

derföre stadnar jag och tiger heller stilla 

än talar till dess prijss(?), för lijtet eller illa. 

helt säll och öfwer säll, den sådan maka äger 

och trötter i dess fambn, sig hwijlar på slijkt (?) läger, 

han torf eij annorstädz sin lust, sitt nöije söka 

han finner i sitt huus den det kan bäst föröka. 

 

 

När jag will kyssa dig, Cloris (Palmskiöld 390) (Ej i Olsson) 

 

När jag will kyssa dig, Cloris, du dig bortwänder 

där dock een serviett den {…} ofta händer 

att han rör´ munnen din, Ja tryckz och gnidz der på 

 

 

Lyckönskan Till Herren på Steninge (Palmskiöld 390) (Ej i Olsson) 

 

Gudh signe huus och hem och herrn som det äger 

gie honom ett långt lijf, god maka på sitt läger, 

att jämte wärden sielf, gästerna måge finna 

när de komma till byss (?), en god och from wärdinna 

som fägnar dem rätt wäl, behr dem wara wällkomne, 

(…) tompt bolyckas skål, åt dem förr änn de somna 

som seer dem wänligt ann, som håller måhlron oppe 

och träder med till dantz, om gäster lyster hoppa. 

ty, en så trogen wänn, en så kärkommen maka, 

den man eij lättlig(?) kan, uthur hwar buske skaka 

ferlor(?) wår gode wärd. den måste han nu söka 

och i sin´ ungdoms åhr, sin ätt med alster öka 

om han ………… 

 

 

 

Min gåfwa är wäl ringa (Palmskiöld 390) (Ej i Olsson) 

Min gåfwa är wäl ringa, men hiertat mycket godt 

den förra har stor mangel, det senare fullt mått. 

doch giör iag mig det hopp, att hoos en wän så {…} 

…….. 

 

 

 

 

Adieu min Sparre lilla (Palmskiöld 390),  

Goda Wänners Affskiedstagande (Nordin 102, s. 220–221, Palmsk. 390) (Olsson, s. 43, 56),  

Det är en gammal lära (Palmskiöld 390) (Olsson, s. 56: ”Identisk med 5 str av Adieu min Sparre lilla) (Palmski-

öld 390) 

 

1. 
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Farwäl min Sparre lilla, wårt sällskaps enda frögd, 

Farwäl, fast iag mår illa, och lefwer oförnögd, 

En wallmars Råck med fläcker, skyler din hwita kropp, 

Men ansigtet det täcka, dig förer til stort hopp. 

2. 

Hellsa din dotter fagra, från Spenses hiertekorn 

herren med benen magra, som för i sköllden horn, 

han säger Mor, som flicka, ä begge ällskans wärd, 

doch ällskar han mer dricka, med giäster, och med wärd. 

3. 

Gif Christer starke dricker, godt Öhl och godt renskt wijn, 

Gif Spens och Lindschöld flickor, godt glam, och en god mine; 

Så äro sinnen bögde, hwar söker ällska sitt, 

Om de man äro nögde, nog är Jag nögd med mitt. 

4. 

Wachtmeister war den första, som sig begaf til vägs, 

Christer på trappan törstar, och ropar nummer sex, 

i sällskap lustig wara, är Christer altid wahn, 

wisor och win eij spara, samt för dantz på bahn. 

5. 

Det är en gammal lära, tu ting bör man undfly, 

Från ting gå utan ähra, ock utan mat från by, 

Det enn kränker …, det andre alt godt namn, 

…. 

6. 

Från ting ock rådgång blifwe, det giör en bäst förnögd, 

som mången utwäg gifwer, det är eij utan frögd, 

wara sin egen herre, och ha sin frihet qwar, 

men stadder är den wärre, som ingen maka har. 

7. 

Den som en elak maka, har fått att nappas med, 

är lik med den får smaka, sur frugt af elakt träd, 

han grinar och han gapar, ser ….  ….    illa ut, 

att han sig sårunskapar, hur hustrun eij wet hut. 

8. 

Sin egen herre wara, det lyder mächta wähl, 

men det syns ingen fahra, wara de wackras trähl, 

han håller för sin sällhet, ällska ock hållas kiär, 

ens band bliv mångens frihet, när man wäl bunden är. 

9. 

Profiten min är ringa, och är det namn eij wärd, 

man twiflar förebringa, att bättre eij är lärt, 

min ord att utstoffera, är eij nån större dygd, 

så kan det wäl passera, uti wår Klåckar (Rekar?) bygd. 

10. 

Jag kan eij mere skrifwa, ty tiden är för kort, 

fast iag wille qwarblifwa, will doch Wachtmeister bort, 

han ropar lät oss resa, Spens will än såfwa sött, 

Christer håller för näsan, at först äta rökt kiött. 

 

 

I Möör och Jungfrur (Palmskiöld 390, s. 66–67) (2:a versionen s. ?–?) (Olsson, s. 75) 

  (Tryck i Nordin 1116: Venus påbudz-skrifft till alla Wackra flickor) 
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 I Möör och Jungfrur, 

I Jordiska Gudinnor 

I hiertans Herserinnor 

 Gudz skönste creatur. 

 I gamble Adams släckt, 

I döttrar uthaf Ewa, 

Som ännu ogiffte lefwa, 

 Hwij ställ´ I Ehr så fräckt: 

 Moot oss och Cupidon? 

Han räknar sig till håhn, wår son 

 Att I Eht understån, 

 Emoot hans wällde gå 

Och ellskog platt uthslå, I få 

 Eij längre giöra få 

 Dhet skall säger Jag 

Bij effter denne dag, en lag 

 Att I mot wårt behag, 

 Eij dröijer längre änn, 

Att wällia Ehr en wän och dänn 

 Som ällskar ehr igän. 

Jag låfwar ehr, ehr lydna 

Skall lända ehr till prydna, 

 Till lust och allsköns nöije, 

 Till tijdfördrijf och löije, 

Till leek im daan, till nattero, 

 Och till mångfalldig frögd, 

När I få tillsamman bo, 

 Een med den andra nögd, 

Men den som i wiss tillförsicht 

 Eij troor wår påbodhz skrifft 

Skall träda uhr wår tiänst och plicht, 

 Och aldrig blifwa gifft. 
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Om Iris är förnögd (Palmskiöld 390)  

Om Iris är förnögd, när iag för henne suckar, 

Och Cloris äfven så, när iag nickar och buckar, 

 Det weet iag ey förvist, doch will iag gena troo, 

 att det så vara må, för min och deras roo. 

…. forts! 

 

 

 

 

Spel och dantz, lust, leek och löije  (Palmskiöld 390) (Ej i Olsson) 

Spel och dantz, lust, leek och löije 

Är för dem, som haa sitt nöije; 

Men den öförnöjder sitter, 

Sådant alt ey nyttia gitter. 

 

Leke, danse, hvem som lyster, 

Jag vill stilla blij och tyster, 

Och, när andra hiertat lätta, 

Vill iag mitt med ångest mätta. 

 

När de dansa, vill iag qvijda, 

När de glädias, vill jag lijda, 

När de hafva lust och lycka, 

Vill iag mig med sorger trycka. 

 

Du allt sådant, Cloris, våller, 

Du allena, som mig håller, 

Under ook och under plåga, 

Under kiärlekz starka låga. 

 

Låga, som mig hemligt tärer, 

Låga, som min plåga närer, 

Den iag aldrig släcka hinner, 

Aldrig svalka dermot finner. 

 

Fast iag kunde henne qväfla, 

Med allt vattn, med all äfla, 

Som i Mälarsfloden rinner, 

Jag doch ingen lijsa finner. 

 

Ingen frijhet ingen fägna, 

Ty kan iag mig ey tillegna 

Spel och dantz, lust, leek och löije, 

Efter iag ey haar mitt nöije. 

 

Nöije löije med sig förer 

Och till glädie hiertat rörer, 

Huru skall då iag mig frögda, 

Som är blandde oförnögda. 
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Lätt kierleek haa gångh (Ett Luthslagh) (Palmskiöld 395, s. 150–151. OBS! s. 151 är en alternativ text)  

  (Olsson, s. 87) 

1. 

Lätt kierleek haa gångh, 

 lätt löije och sångh 

 fördrifva alt tvångh. 

wij äre nu frij 

 från buller och skrij, 

den roligt wil lefwa, 

 på landet må blij. 

2. 

Wij fäste wår hogh 

 widh harfwar och plogh; 

 wij hafwe deraf nog. 

den oroo will haa, 

 till hofwa må draa, 

Olycka för nöije 

 Man har der att taa. 

3. 

I denne vår bygdh 

 wij hålla för blygdh 

alt annat än dygdh. 

wij ällska mehr leek 

 än listige streek, 

wij rädas eij stå 

 hwarken bruna ell´ bleek. 

4. 

Wårt sinne är bögt 

 att lefwa förnögt 

 på landet medh frögd. 

den (hwem) håfwet göör säll, 

 måst efwigt blij (blifwa en) trähl, 

den frjheet förlorar, 

 kan aldrig må wähl. 

5. 

Hvem är som eij weet, 

 i hoff är förtreet, 

 på landet frijheet. 

Herr’ gunst, aprilväder 

 skrijfz alt medh een fiäder, 

een falsk Riddar rö 

 i hofwet hålls kär. 

 

 

Bachus bröders och Venus wänners sällskap 

Wi ha nu satt oss före  

    (Palmskiöld 395, s. 239, två versioner och Palmskiöld 390) 

    (Olsson, s. 128) 

1. 

Wi ha nu satt oss före 

 att taga oβ godt ruus 

och medan wij det giöre 

 bort, bort, bort, bort alt kruus 

dem det will bruka nu i dagh 

han wällie sig ett annat lagh 

2. 

Ty denna dag som nyttias 
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 thet är en dag för oβ 

och uthom dörren flyttias 

 skall den som dricka låtz 

på den sin koos som skrymta will 

drickom hwar andra redlig till 

3. 

Den som är falsk i dricken 

 om halfft drickz eller heelt 

han plä i andre stycken 

 som offtast ock slå feelt 

dy styrkom nu wår trofastheet 

drickom rent uth att hwar må seet 

4. 

Dhet toma glas lätt fylla 

 dit fulla glas drick uth 

så kan dig ingen skylla 

 att du står torr om trut 

det glaas som tu i händer haar 

lät hwarcken tomt eller fult blij qwar. 

5. 

Medh hwad sku wij begynna 

 med wackra pijgors skåhl 

Ja fritt uthi mitt sinne 

 är den af Järn och ståhl 

som icke af fullskaffat mått 

önskar dem af  alt hierta gått. 

6. 

Wijn wänner 

Gott wijn för uthan skåhler 

 smakar hoos mig wäl mehr, 

iag pijgor föga wålar 

 ner iag man glaset ser, 

Bacchus har altijd med sitt saft 

mer prijs hoos mig än Venus haft. 

7. 

Bacchus Bror och Venus Wän 

Jag är af annat sinne 

 iag ällskar både twå 

hoos den iag mig bäst finner 

 den håller Jag mäst åå 

giör gudinnan mig nagot moot 

så söker Jag hoos guden boot. 

8. 

Wijn Wänner 

Gott wijn plä hiertat lätta 

 men ällskog giör det swårt 

ty kan jag och med rätta 

 bestå att thet är hårdt 

att gå från det som lättar mig 

till det som har en last med sigh 

9. 

Venus Wän 

Drick, drick du som will dricka 

 drick, drick sup lustigt uth, 

Jag går till hiertans flicka 

 och giör på dricken slut, 

I wijn du söker ditt behag 

 jag söker mitt i flickors lag. 
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10. 

Jag glaset gerna släpper 

 och wijnträdz söta safft 

när Jag dhe röda läppar 

 och sköhna ögons krafft, 

får röra och får skåda ann 

 då iag mig lycklig skatta kan 

11. 

Wijn Wänner 

Hwad lycka skall det wara 

 där inthet wijn mehr är, 

i Upsala ock Schara 

 ingen så kiärlig är 

att han tar wänan möö för wijn 

Illa har den lärt sin latin. 

12. 

Ehwad båtar Flicke-raset, 

 hwad gagnar stulen kyss 

när iag glas efter glaset 

 tager och drar till byss, 

då weeth Jag hwad iag med mig bär 

för flickor flaskan är mig kiär. 

13. 

Venus Wän 

Om du man kunde tänckia 

 hwad frögd är hållas kiär 

så skulle du bortskänckia 

 alt wijn i werlden är 

och seija straxt farwäl gott wijn 

Jag fägnar mig af kierstan min 

14 

Wijn Wänner 

Blif du wijd ögna lusten, 

 föd dig med en god wijn 

Jag blijr wijd drufwe musten 

 och fägnas åt gått wijn 

mitt skepp går med full lasst till hamn 

ett fagert skepp fyller din famn 

15. 

Därför god tår ånyo 

 god tår min hiertans bror 

frije den som will fria  

 min åker här wisst gror 

wijd frijeri är stort beswär 

i glaset stadnar mitt begär. 

16. 

Friaren i mång stycken  

 som oftast fela kan 

men den som håltz wid dricken 

 och sätter tappert an 

hans hela hals dän hugnas åt 

dät andra giör min läppar wååt. 

17. 

Venus Wän 

Alt hwad som munnen rörer 

 det hugnas hiertat åt, 

alt hwad man seer och hörer 

 är lust och glädie låt 
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som billigt skattas ängla lijk 

hoos wijnet wanckar sorl och skryt. 

18. 

När Jag med händerne fattar 

 ach hwad för hiertans frögd 

dhe himmels runda pattar 

 som pösa up i högd 

då springer hiertat i mitt lijf 

O allerkiereste tijdfördrijf 

19. 

Bacchus Bror Venus Wän 

Att dricka och att gillia 

 är sed all werlden kring 

ty bör oss eij åtskillia 

 desse så ädle ting 

tu ting som giöra hvars mans frögd 

 tu ting med hwilka iag är nögd. 

20. 

Een kyss af wackra läppar 

 röt wijn uhr glas och stop 

Jag inthet dhera släpper 

 dhe trifwas wäll ihop 

iag skiftar dem så af och an 

och nyttiar det som Jag först kan. 

21. 

Den som eij stundom dricker 

 och taar sig ett godt ruus 

och ällskar wackra flicker 

 och dheras ögons liuus 

den håller iag för lijtet klook 

för tölp, för trumpen bonde-took. 

 

 

 

Ögat är hiertats tolk (Palmskiöld 390, s. 61) (Ej i Olsson) 

 

I vackra ögon I, som alt mitt qval förvålla 

Och medh er skiönhets krafft mig kiusa och förtrålla, 

Tolke nu hiertat ut på Cloris, att iag må 

Af ert fast stumma tal mit ödes slut förstå. 

 

Ällskar hon eller ey? Säye, ach säye inte, 

Ach ögon, om I bli skiönt tusenfalt påminte! 

Ty säyen I mig ney, så dör jag oförnögd, 

Och om I säyen ja, så dör iag uthaf frögd. 

 

 

 

Ur ”Den stoora Genius” (Palmskiöld 390, tryck Den Stoora GENIUS.) 

 

Een Jägare medh twå Wildmän 

 

Krigz-Guden med en hoop gambla Göthar 

Aff Hiertat gärna änn ett streek 

 Ha wij wäl lust at wåga, tåga 

Men nu syns blij een annan leek, 

 Ty ey Pijlar ej Båga, dåga 

Ey sliungor eller korta Swääl, 
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 Med Byssor at slå Folck ihiäl 

Blijr oss een Last och plåga, låga 

 Dock fattom Mod och trädom fram, 

Det wore oss een ewig skam 

 Skona det wij ey måga, åga 

Til annat än til Krijg och Strijdh; 

Dy fallom ann för oss är tijdh, 

 Om wij sku Krijg meer töra, föra 

 

 

Min Salige fader han mig förböd (Palmskiöld 390) 

1. 

MIn Salige fader han mig förböd 

I sitt Testament näst för sin dödh 

att söka beröm oppå annat sätt 

än dricka mig full och äta mig mätt. 

2. 

Han lade ännu det som mer är, till, 

att Jagh skulle blij toppristande Will, 

om Jagh af Græska och uthaf Latin 

Mer skulle hålla än uthaf godt Wijn. 

3. 

Jag ämnar wärkställa hwad han har rådt 

att Mig eij må hända det som han spådt, 

Wittnen I medh mig mine Käraste brö’r 

att hwadh han har budit Jag gerna giör. 

4. 

Siungom och prijsom hans hörsamhet, 

Een så lydig Son bör till tacksamhet, 

ett stoort opfùllt glas i detta wårt lag, 

och hwars och ens hyllest och wälbehag. 
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Lars Johanson, (Lucidor), 1638–1674 
 

 
HELICONS Blomster, 

plåckade/ ok/ 

wid åtskilliga tillfällen utdelte/ 

af/ LUCIDOR den Olycklige 

Det är/ Alle de Poëtiske Skrifter, 

som författade blefne af 

Lasse Johanson 

 

Wärldslige wisor 

 
  I 

Hwarföre skal jag mig med sorger qwälia? 

1. 

Hwarföre skal jag mig med sorger qwälia? 

Jag will för sorg et lustigt hierta wälia. 

 Hwad hielper om jag daglig’n skulle gråta? 

 Gråt kan mig intet mehr än löije båta. 

2. 

Är jag eij af hög ätt ok adelt stånde, 

Min faer war ingen skälm, fast han war bonde; 

 Then dygden adlar han är rättlig adel 

 fast om han rijder än i en klöf-sadel. 

3. 

Haer jagh eij godz ell’ guld ok många pengar, 

fast mig eij föllier et halft dusin drängar, 

 så kan jag lell förnögd som andra wara, 

 rädz hwarken tiuf, eld eller watn-fahra. 

4. 

Haer jag eij krusat håår ok röda kinner, 

et ährligt hierta man dock hoos mig finner; 

 Osynligt törne bähr the skönste roser, 

 I swan-hwit hull dölgs tit stygste frantzoser. 

5. 

Fast jag eij prunkar fram i stickta kläder, 

bepryder eij min hatt en brokot fiäder; 

 Hur’ mången som med bårg bepryder baken 

 skull’, om hwar toge sit igen, gå naken? 

6. 

Är jag eij stoor ok stark af krop ok lemar, 

En liten bonde-pilt twå oxar tämar; 

 Wijßheet ok styrckia sällan samman äre, 

 man finner stoora träen som litet bähra. 

7. 
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Är af natur jag tyst, kan litet tahla, 

The tuppar är’ eij bäst som myckit gahla; 

 Stoor’ ord ok lijten macht tycks mig eij duga, 

 Then myckit tahlar han plä hälfften liuga. 

8. 

Fast jungfrur hata mig, thet må the giöra, 

Hoo weet hwart lyckan min mig än kan föhra? 

 Jag får min lijke wäl när jag först frijar; 

 Ogräs thet wäxer ju wid tårp som byar. 

9. 

Stånd, rijkdom, skönhet, styrkia, wärldslig klookheet 

är fåfeng, intet, glas, fnas, as ok tokhet; 

 Wij warda allesammans, arm ock rijke, 

 Kung, bond, dwärg, rees, stygg, snygg, took, klook, an’n lijke. 

10. 

Therföre wil jag altijd lustig wara 

ock i min ungdoms-tijdh eij glädien spahra, 

 Sårg kommer tijdlig nog, när åldren kommer, 

 då jag mot willian min måst blifwa frommer. 

 

  II 

Skulle jag sörja då wore jag tokot 

1. 

Skulle jag sörja då wore jag tokot, 

 fast än thet ginge mig aldrig så slätt, 

Lyckan min kan fulla synas gå krokot, 

 wackta på tijden hon lär full gå rätt; 

All werlden älskar ju hwad som är brokot,  

 Mången mått liwa som eij äter skrätt. 

2. 

Olyckan wäxlar ju lijka med lyckan, 

 Alt hwad begynsel haer ändas en gång; 

Druckin mann hafwer eij allestädz hickan, 

 Lust föllier gråten, gråt ändas i sång; 

Then som på sanningan pekar med stickan 

 kan lel lätt falla frå sanningens spång. 

3. 

Himmelens dagg plär på träna neerdugga, 

 män så snart jorden haer gi’et them nog safft 

at the kunn’ trossa skyn, hwem kan kullhugga 

 samma, när yxen ens haer inte skafft? 

Mask-stungne kan man med fingerna gnugga, 

 Mången troor wunnit hwad endlycktan tafft. 

4. 

Dy lät man lyckan med olyckan strijda 

 intil jag seer, hoo som winner för meij,  

Ingen måt skiuß-hästen alt för hårt rijda 

 Tröttar du honom, förtreeter han deij; 

Fast om een måste förföllielse lijda 

 modet blier fritt när som kroppen är eij. 

5. 

Dy skal mit blodh ock modh osörgse wara, 

 L a s s e rädz hwarken haat, afwund ell twång, 

Ingen tårß giöra mehr än han kan swara, 

 Rätt måst (troß orätten) hafwa sin gång, 

Fly mäd flijt hwem som kan slijk olycks-snara, 

 Fängsel giör längsel när lyckan är wrång. 

6. 
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Tänck min wänn at man fördenskull måt’ liwa 

 lustig, fast om thet är mot ens behag, 

Lyckan hon wandlar sig, kan sällan bliwa, 

 hwadan hon kom i gåhr, går hon i dag; 

Dy haer jag hoppet I lär een gång skriwa 

 at I olycklig är lustig som jag. 

 

  III 

I männ af höga sinnen 

1. 

I männ af höga sinnen 

som skämmes at drikka, minnen 

 at drikken gier största lust; 

Förachten then hiernlösa hopen 

 som lefwer i sårg ock pust, 

och sök som jag frögd uti stopen. 

2. 

Fast om I pengar gömmen, 

wij kasta them eij i strömmen, 

 Wij hälla them i wår krop. 

Alt Mynt giörs ju till at förtära?  

 Dy hempten ett fullt stoop op 

så längi mig beenen kunn bära. 

3. 

Lät then som siuk sigh qwällia, 

Wij wele then dricken wällia 

 som hafwer then bästa smaak:  

Jagh älskar mäst dubblade drickar 

 Hwar glädie står op i taak, 

till theß jagh bå hickar ock nickar. 

4. 

Troß them som thet förtryta, 

fritt lät them migh thet förwijta  

 at jagh är med dricken dull, 

Jag låter ju gilliare gillia, 

 När jagh hafwer fylt mig full 

kan jagh migh från sorgen bäst skillia. 

5. 

Dy drick hwar stund ock timma, 

Långt bättr’ är i wijn att simma 

 än lijda heet kärleeks brand, 

Släck uth een slijk skärs-eld med kannan 

 ock mäd ett glaaß i hwar hand 

till theß man blier heeter om pannan. 

6. 

Blier jagh af dricka döder, 

så beer jagh alla drickz-bröder 

 att the min afdödde krop 

när under ett wijnfaat uthsträkka 

 om torsten migh wäkker op 

at jagh strax thensamma må släkka. 

 

  IV 

Kom kiäre broder kom 

1. 

 Kom kiäre broder kom, 

  ok lät oß denne dagh 

  dricka friskt i detta lagh, 
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  uthi lust ok behagh 

  drifwa bårt hierte-gnagh, 

 Sa, lät glasen gå rundom: 

Hwadh hielper at man daglig låter, gråter; 

   Bårt pust, kom lust, medh must 

  af öhl ok wijn, et swijn 

  som är i dagh i lagh medh oß ogijn. 

2. 

 Hwem gier en större kup? 

   Dreng fort, fort skölj’ et glaaß 

   Poike, snart ell du får baaß, 

   Bödlen må wara maaß: 

   Kom nu, nu will wij taas 

 intil alt är drukkit up. 

Then som för glaaß, stoop, kannor, bolkar skolkar, 

   han må fritt gå, ok trå 

  Han som med then blijr wän, 

  lät sij at I som jagh i lagh är män. 

3. 

 Hwij sitter du så tyst, 

   lijk som du hadd’ eij måhl? 

   Drikk hin lilla flikkans skåhl 

   som boor i nästan gåhl, 

   Siungom medh lustigt skråhl 

 seen, han glaset hafwer kyst: 

Sa! Sa! så mått man glasen lutha, rutha; 

   Weet huth, drick uth, din truth 

  uppå min edh tål wedh, 

  Tin swälg ok bälg är tämlig widh ok bredh. 

4. 

 Wärdh gifwen hijt tobak, 

   Hwi stå I som et lam, 

   Weet I hwarken huth ell’ skam? 

   Gån ok gi’en pijpor fram; 

   Hwilom oß från wårt glam 

 så får ölet bättre smak 

när wij först twå, tree pipor röka, smöka; 

   Rätt så tänd på lät gå 

  medh bäste maak, stoor saak 

  att rök ok smök står tökn-lijk up i taak. 

5. 

 Hwip! thet är fullt, guttåhr! 

   Hwem swarar trij på ra? 

   Will här ingen säya ja? 

   Tack min broer deth war bra! 

   Rundadinellula! 

 Alt är uthe till een tåhr 

See naglen, så mått hwar til prikka drikka, 

   Skenk i för trij, hwar sij 

  at rätt blier giort, war fort 

  Bårt speel, krakeel, bårt terning, bräd ok kort. 

6. 

 Sij kiäre sij sij sij 

   hur liufligt wijnet leer, 

   Hur deth spriter op ok neer, 

   Drick, drick meij till jag beer 

   5. 6. 7. eller fleer, 

 Men jag stå kan står jag bij 
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Fast buken (det jagh lel eij ämnar) rämnar 

 Rees op din krop, säij top 

  Stöt glas ok stoop i hoop, 

  Kom kom drick om, den bortgår är een gloop. 

7. 

 Du dricker som een drängh, 

   ok then eij swara kan 

   som een ährlig swänsker man, 

   uthan är jungfru gran, 

   Skrifw’ (och gifw’ till een an) 

 Ö h l   m i n   H e r r e ! gå i säng; 

ty wij will’ ingen, som will buga, truga. 

   Drick rätt, blif mätt, wårt sätt 

  är såleds fatt och satt 

  at han, som kan eij dricka, biud’ godh natt. 

 

    V. 

(Tysk visa) 

 

 

  VI 

Mit hierta wil uti mit bröst mig brista 

1. 

Mit hierta wil uti mit bröst mig brista, 

 Min krafft förloras och min syn förgår, 

Min siäl wil i min krop eij länger wista, 

 Jag sitter, ligger, wandlar eller står 

så är min hug ok sinne högst bedröfwat, 

at jag af alle medel är beröfwat 

  at wara henne när,  

  som mig mäst håller kiär. 

2. 

Du ligger mig o skiönste Castalinne 

 (Jag såfwer, wakar, lijka hwad jag giör,) 

altijd för ögon, i mit sinn’ ok minne, 

 Jag suckar, klagar, gråter ok jag dör; 

om någon penna kunde det beskrifwa 

i hwad för ynckligheet jag måste lifwa, 

  wor’ wist på jorderijk  

  mig ingen ingen lijk. 

3. 

En hiort som uti mörka skogar wistar 

 han löper oförhindrat med sin hind, 

Så leeker fisk i siön, fogl upå qwistar; 

 men jag kan see ock måste wara blind, 

Jag seer, ock kan dock lijkwäl intet niuta, 

jag är lijk som een wäder-drifwen skuta 

  som fasta landet seer  

  och måste siunka neer. 

4. 

Hwad hielper mig o skiönhetens gudinna 

 din liufwe syn, dit såcker-söta taal? 

Det gör at jag i kiärleek måste brinna, 

 Det är en orsak til min stora qwaal. 

Ach! Ach! när skall min sorg ok ångest ända, 

Jag fruchtar at han eij lär återwända 

  för än som döden mig  

  förmordar jemmerlig. 
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5. 

O! milde himmel är thet så din willia 

 så lät min sorg ok suck een ända få, 

men wiltu hårda skäbne oß åthskillia, 

 så måst din stränga lag iag undergå. 

Dog tråtz olycka, at jag derför wijker, 

Min kiärleek minskas eij fast kroppen wijker, 

  Jag är lijk hwar jag är  

  så haer jag henne kiär. 

6. 

Nu wille jag wähl gierna mehra siunga 

 men sorg förtaer min röst, min penna står, 

mit hierta darrar, tunger är min tunga, 

 Mit blek förbleknar af min fälte tår 

som lijk een flod utur min ögon rinna, 

ock ingen är än du o Castalinna 

  som hielpa kan af nödh  

  ock ifrå thenna dödh. 

7. 

Derföre Castalinn’ lät dig beweka 

 at frelsa mig aff thenna hårda nödh, 

Mig som dig älskar, ok aldrig skall neka 

 at utan dig jag långseen wore dödh; 

Et liufligt ögnhwarf, skiönste! kan thet giöra, 

dy om så skiähl at du wilt troo ok höra, 

  så håller blott mit hopp  

  min siähl uti min kropp. 

 

  VII 

Så måste jagh digh kiärste wänn förlåta? 

1. 

Så måste jagh digh kiärste wänn förlåta? 

O! hiertans sorg, O kwal! när wänner såta 

 moot hug ok willian måste skillias åth, 

Kan man wäll finna större hiertans jemmer? 

Som pinar siälen mehr, mehr synen skämmer 

  mäd suck ok gråt! 

2. 

Nei intet fins i heela wärlden wida 

för hwilket sinnen mehr behöfwe lida 

 än när man mister then man håller kiär: 

Skull intet då mit bröst i sönder brista 

Nu jagh then most´, Ach weh! Ach plåga! mista 

  som kiärast är. 

3. 

Men efter himmlen siälf oss will åthskillia, 

så nögdas jagh (emot min willia) willia 

 ock tåla hwad iagh intet hindra må: 

Allenast när som iagh uppå digh tänker 

din sorg migh, mehr än som min egen, kränker 

  at klaga så. 

4. 

Thet pant som du mit liufste hierta gifwit 

är diupast neer uti mit bröst inskrifwit 

 at jag dig aldrig at förglömma weet: 

Dy skall iag älska dig alt intill döden, 

troβ olycks-fall, troβ afwund eller nöden, 

  troβ harm förtreet. 
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5. 

Far wäll min wän, min siäl, mit lijf, min kiära, 

min fordom ögna-tröst, min lust ock ära, 

 Far wäll min hiertans barn ock bästa wänn: 

Ifall at himmlen helsan min behagar, 

förtröstar jagh at han min resa lagar 

  snart hijt igen.  

6. 

Jagh sitter nu beklemd aff dröfwe tankar, 

Min längtan och mit hopp för trods ok ankar, 

 dy wäder-guden blåser strängt emoot, 

mädömksam aff then sorgen som mig sårar, 

ok himlen fäller, lika som jag, tårar 

  siuk aff min soot. 

7. 

Jagh skrifwer här dit nampn i wåta sanden 

i Ekels-wijk widh Nereus salta stranden, 

 ok fast det skiött aff wädre måst förgå 

skall thet lijkwäll uti et stadigt minne 

ok i min siäl, lijk som uthi mit sinne, 

  jempt hierta stå. 

  

 

  VIII 

(Tysk visa) 

 

 

  IX 

Så är dit hierta från mig wändt 

1. 

Så är dit hierta från mig wändt 

 ock will med willia intet mehr mig känna? 

   Skall elden bränna, 

(den du i mig tändt) 

förutan sloknan? Ok du wilt eij brinna! 

Skall nu min kiärleek ökas, din förswinna, 

 Skall jag i daglig längsel lifwa fort ock fort, 

 ock i dit kiärleeks fängsel slijta tijden bort, 

  Skall jag förutan lust, i pust 

 ock yncksam klaga qwida? Män du i högsta frögd 

 jempt androm äst förnögd. 

2. 

Jag undrar huru mögligt är 

 at du så lättelig kant från mig wijka, 

   ock såleds swijka 

den dig förr war kiär! 

Kan du så lättlig dit löffte förglömma? 

Hwad skall jag om din stadigheet då dömma? 

 Ach! liufste Belikinne, huru kan jag troo, 

 at dygd ock swijk-fullt sinne kunne samman boo? 

  Nei, skiönste! Nei, Jag troor ey boor 

 slijk falskheet i dit hierta: Den dygd du fordom bar 

 är twijfwels utan qwar. 

3. 

Jag trodde, Ach! mit arme took! 

 Den eed som du mång tusend gånger swurit 

   (seen jag först burit 

dit hiert-twingand’ ook) 



166 

 

skull’ ewig hållas; eij falskas, eij brytas, 

wårt hierteband skull’ aldrig onöt slijtas: 

 men godtroon är bedragin; Ty jag tänckt’ eij om, 

 när som jag först betagin i din wänskap kom, 

  at olijkt stånd och tijd (tråß ijd) 

 kund ändra mångens tankar; Dock tröstas jag therwed 

 Du brööt, eij jag, wår eed. 

4. 

Hwad jag haer swurit thet skall stå, 

 fast himmel, jord ock afgrund skulle blandas, 

   men som jag andas, 

Sedan med mig gå 

i mörka grafwen, i tystheet at blifwa, 

Fast om din falskheet kädian kunde rifwa 

 den min olycklig lycka på din willia smedt, 

 ok ingen baak kan rycka hwad som een gång skedt: 

  Så wil jag lel i nödh ok dödh 

 fast om jagh hatas, älska; Tråß all din haat, min siähl! 

 blier jagh lijkwäl din trähl. 

 

   

  X 

Ängslan, sorg, gråt, harm, förtreet  

1. 

 Ängslan, sorg, gråt, harm, förtreet, 

 pina, kwal, olyckligheet 

äre mina föllie-swänner 

 som mig qwällia natt och dag 

  Mit behag 

är, at jag af tijden känner 

  deras lag. 

2. 

 Thet allena tröstar mig 

 (fast jag tröstlöös utan tig 

måst i pust ock olust lijfwa) 

 at mit lijf ei längre så 

  kan bestå; 

Dödz-gudinnan skall snart klyfwa 

  min lijfs-trå. 

3. 

 Dit sool-stråland’ ögne-paar 

 tänder eelden som jag haer 

ock haer giort mig snart til aska, 

 sen förtwiflan mit lycks-lopp 

  jempt min kropp 

ända wil i döden raska, 

  utan hopp. 

4. 

 Dina kinners rosen-färg 

 tårkar ut min blod ok märg, 

Dina läppars skiönheet skijner 

 lijk corall ooch purpur leer, 

  Ja hwad mehr! 

Som the rödeste rubiner 

  färgan gier. 

5. 

 Ty min lust, mit lifw, min död 

 trösta mig i thenna nöd, 
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så will iag dig altid prijsa 

 med min penna ok min mund: 

  Min dödz stund 

skall ock tiggia med en wijsa 

  din mißgund. 

6. 

 Då skall jag med sorglig frögd 

 lel i grafwen blij förnögd, 

at jag haer för din skuld lijdit 

 Margaris, min siäls-behag! 

  Andra jag! 

ok intil min dödzstund kwijdit 

  natt ock dag. 

 

  XI 

War eij så wreed min kiäre siähl 

1. 

War eij så wreed min kiäre siähl, 

Et ord är wind som ingen slår i hiähl, 

 ock som hän snart förgår, lijk så består 

 din kiärlekz nya wåhr; 

Skall så leen wäderleek 

kullkasta kiärleek din? så är du week; 

 Då är som hwar man weet 

 din kiärleek man förtreet, ostadigheet! 

2. 

Et hierta som en älskar rätt, 

ock hiertat sit then andra giwer slätt, 

 haer eij ostadigheet, men tit förtreet, 

 deß låga stijger rätt. 

din Kiärleek är eij så, 

Haer lågan stoor, men wärman lijk som strå. 

 Troor du dig stadig? Näij, 

 ty at du älskar mäi med falskheet! säij? 

3. 

Jag haer det eij så illa meent, 

fast än min uhrsäkt synes komma seent, 

 ty sielfwa hiertat dit som jag tror mit 

 kan säija dig, hur’ tit 

jag önskad dit fördrag, 

ock önskar hiertlig intil denna dag, 

 Skall jag eij wara kwit! 

 Tappar du hiertat mit, jag ok så dit. 

4. 

Om jag haer feelat med min mund, 

så skall han ock så af alt hiertans grund 

 dit purpur-läppars paar (som jag mig har 

 til mit sielfz-straff-altar 

utwalt, med kiärleek stoor) 

bekyßa, min hiert- siähl- ock ängla-moor. 

 Pfui, sin koos alt förtreet, 

 en kyss som ingen weet, förlijkning skedt. 

 

  XII 

(Tysk visa) 

 

  XIII 

(Tysk visa) 
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  XIV 

(Tysk visa) 

 

 

  XV 

Iris aldrabäste wänn 

1. 

Iris aldrabäste wänn 

Ach! när sijr jag dig igän, 

 ock fåhr mäd dig tala? 

När uprinner dok then dagh 

at min siäl ok andra jagh, 

du, migh skalt hugswala. 

2. 

Aldrig gifwer någon ting 

större qwal och hierte styng 

 än en wänn som såther, 

Dödligt är ju såre wist 

när man halfwa hierta mist 

 ock med wän’n förlåter. 

3. 

Mins när jag sidst från dig drog 

at jagh gråt-ögd afsked tog, 

 ock slijk sårg än lijder, 

Sårgse ti min största lust, 

lijkwäl glader i min pust 

 at jagh för digh qwider. 

4. 

När sigh solen till sit lopp 

reser utur hafwet op 

 reser och min jämmer, 

som mehr stadig än hon står, 

dy min sårg eij nedergår 

 när sig solen gömer. 

5. 

När seen natten öfwerhölgt 

målne kappan, månen fölgdt 

 utaf stiernor, skijner, 

qwellier Morpheus drömmar migh 

at jagh, fåfängh-glad! sijr digh 

 som mäd sorgen tijner. 

6. 

I alt hwad jag sijr och höör, 

Uti alt hwad som jag giör 

 är olust i löije, 

at jag wämjes hwar jag är 

ok du intet mäd äst när, 

 som mit eenda nöije. 

7. 

Mången skönheet finnes här 

som med skiäl dyrckwärdig är, 

 Lell mig ingen kräncker; 

 dy jag, lijk sool-bloman sigh 

effter soolen wänder, migh 

 til digh min sol länker. 

8. 

Segelsteen och jernet haer 
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wexel-kiärlek som them draer 

 at the samnas giärna, 

Så draer du ock hierta mit 

at thet rättas effter dit, 

 min magnet ock stierna! 

9. 

Hwij fördenskuld klagar jag 

öfwer himmelens behag 

 Thet man billigst lijder; 

ty hwad ingen ändra kan 

måst een lijda lijk een man 

 som, hwad wärst, bäst tyder. 

10. 

Trooheet then jag en gång swor 

skall män lijf i bröste boor 

 ey från migh förswinna; 

Dy slut mig uti din siähl 

som, mit hierta! dig, lijk trähl 

 dyrckar, min gudinna! 

 

  XVI 

Lät hwem som will gå 

1. 

 Lät hwem som will gå 

sin wäg til at löpa: 

 Lät hwem som will rå 

 sin willja strax få: 

med böner dyrt kiöpa 

den som will bårtlöpa 

 är fåfängt omak: 

Ej suckan belöner 

när flickan hon söner 

 at blifwa rätt spaak: 

 Det tager ej lag 

en twinga med böner 

 moot egit behag. 

2. 

 Lät löpa sin koos 

den icke will bijda: 

 At gifwa den roos 

 som ej blifwer hoos 

jag intet kan lijda, 

ej heller mig kwijda, 

 för sådant et raas: 

När kattan upsätter 

sin rumpa förlätter 

 lär henne strax kaas: 

 Af ymnoger maat 

man blifwer förmätter, 

 förtretlig ok lat. 

3. 

 Jag giärna kan sij 

det jungfrun hon skiämtar 

 ok låter det blij 

 när intet är tij: 

När klädet det flämtar 

man lättlig afhämtar 

 at wädret det blås: 
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Ja hästen wantrifwes 

enär som han drifwes 

 at stånda i bås: 

 Den klåckeliud hör 

hwar klåckan hon klämtar 

 han weta rätt bör. 

4. 

 Lät bli Fillis då 

om migh till at tahla, 

 till hustro dig få 

 jag ej kan förmå: 

ty kattost ok fijkon, 

ell troll-Bär ok krijkon, 

 ej äre som et: 

Allena dig wälia, 

min frijheet försälia 

 det wore wist ledt: 

 Mång sårger ok pust 

et äktenskap kwälia 

 med frijhets förlust. 

5. 

 Hwad tänker nu du? 

Du spinner och sömmer; 

 at blifwa snart bru 

 Du menar wist nu: 

emedan du drömmer 

du sanningen glömmer 

 ok tänker omsunst 

at kunna mig hija 

begynna till frija, 

 Begiära din gunst 

 det mig icke bör, 

men heller will bija 

 när du sielf det giör. 

6. 

 Det är Fillis sant 

jag hafwer dig ährat, 

 Derhoos ok bekant 

 at du dig bebant, 

ok witnen wäl bährat 

At du mig begiärat 

 så högt som jag dig, 

Jag pläger slätt inga, 

till kiärlek at twinga, 

 men älska de mig, 

 jag åter igän 

dem håller ej ringa, 

 men blifwer god wän. 

7. 

 Eij frija jag må 

men frij till at wara: 

 Lät andra fortgå 

 som hustro will få: 

Jag låter dem fahra 

alt uti en skahra 

 at resa i frijd: 

till rijda sig laga 

med kappa ok kraga 
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 ok hornen brewijd: 

 Jag blifwer benögd 

(fast andra behaga) 

 ej niuta den frögd. 

 

 

  XVII 

Hwad begär du hierta lilla? 

1. 

Hwad begär du hierta lilla? 

 Wisor? Wisor giör hwar man, 

men iagh wil din längtan stilla 

 om thet möiligt ok jag kan, 

Jagh will digh een sådan gifwa 

 som jag haer ok kan förmå, 

Ja så sant som jagh will lifwa 

 mit skall alt till din tienst stå. 

2. 

Men om du migh eij will höra 

 ok begiär lijkwäl een sång, 

will iagh digh till wilies göra 

 gifwa digh en lagom lång, 

Hand ok fötter skall then hafwa 

 som iagh åt digh giöra will, 

Skall så wäll som andra trafwa, 

 ok skall wara mönstergill. 

3. 

Men du måste kunna tiga 

 at jag åt digh något giort, 

Säg för ingen annan piga 

 ty thet blifwer snarlig sport, 

Magga lilla må thet weeta, 

 hon går eii dermedh i skall, 

Wil dig någon an’ uthleeta 

 säg du Tok drag . . . .[fan i wall] 

 

  XVIII 

Grymme tartar, stygge took 

1. 

 Grymme tartar, stygge took, 

bättre borde dig betänkia 

hwem du skulle pilar skänkia, 

 Föga war du den gång klook; 

tycks dig pilar wara gåfwor 

 ok en skänk åt sådan mö 

som har tusend andra håfwor 

 till at komma dig til dö. 

2. 

 Hennes silkis lena hår, 

ögon, leppar, hwita händer 

äre kädior, eld som tänder, 

 klippor, hwarens hopp förgår; 

dy the binda, bränna bräkka 

 siälen, hiertat, sinn ok hug 

hwart the nånsin kunna räkka 

 fast en mehr än tartar slug. 

3. 

 Är ej thesse wapen nog 
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wärden all at segerwinna? 

Jo, du kund det sielf besinna, 

 fast hon åt din tokheet log, 

Lade du din’ hwassa skecktar, 

 them man öfwerwunnin geer 

ok uti dit land med fecktar, 

 som en träl för henne neer. 

4. 

 Slekken Paphos eldar uth 

ok du Cypern war bedröfwad, 

dy din prijß är från dig röfwad, 

 Lätt din bittra tåre-luth 

öfwer alle kinner rinna, 

 efter Frigga sielf ståk till, 

at hon skiönhetens gudinna 

 intet länger wara wil. 

5. 

 Sij hon räkker sielf sin pijl 

åt Lisetten til en seger 

dy hon weet at Astrild feger 

 sedan T h o r sin dunner-kijl, 

O d e n brynian, Febus rötter, 

 Alla gudars-häär sin prakt 

nerlagt för Lisettens fötter, 

 till at witna hennes makt. 

6. 

 Alla buga sig för dig, 

alla gudar ok gudinnor, 

alla swänner, mör ok qwinnor 

 hafwa nu föreenat sig, 

at man dig för andra alla 

 skall förähra som sig bör, 

ok then skiöna F r i g g a kalla 

 östan, wästan, nor ok sör. 

7. 

 Alt, hwad här på jorden leer, 

dok så seer man himlen gråta 

genom detta långa wåta 

 som så stadigt rinner neer, 

Han är swart-siuk öfwer jorden, 

 gråter altså dag ok natt, 

ok afundas hårt at Norden 

 skall besittia sådan skatt. 

8. 

 Så är rätt Dianas prakt 

när hon med sin pijl ok båga 

pläger sig i skogen wåga 

 på en räddfull leionjagt, 

eller när hon sig plä löija, 

 sedan hon sig swettig giort 

ok i jagten måtta dröija 

 för en rädd dok sneller hiort. 

9. 

 Hwem will nu dig ej tillbee 

ok med wärdig tienst förähra, 

Rökelse på altar bähra 

 ok en gudlig tienst betee, 

Sedan från så fierra länder 
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 den så stolta Persian 

kom at kyssa dina händer, 

 Tartarn ok från Astracan. 

10. 

 Sij jag är din första träl 

som dig skiönhetens gudinna 

tillbeer, lät mig ynnest finna! 

Qwälj mig intet heelt i hiäl! 

 

   

 

  XIX 

Nys när Frigga satt i bade 

1. 

Nys när Frigga satt i bade, 

 had’ hon Astrild i sitt skiöt, 

 Hwar han liufste frögd åthnöt 

ty han såg alt hwad hon hade; 

 effter hon war naken, baar, 

 Syntes alt hwad qwinfolck haar. 

2. 

Han tog som han sielfwer lyste 

 trinda brösten i sin hand 

 klappa deras rosen rand, 

Lill rubine knappen kyste 

 effter kättians skalkerij 

 kitla pilten innan i. 

3. 

Sedan sått han lenge spaker 

 skådde hijt och skådde tijt, 

 frägde så sin mor med flijt, 

När skall jag få tocka saker, 

 att herdinnor närr och fiärr 

 mig som ehr må hålla kär? 

4. 

Frigga när hon detta hörde 

 uthaf hiertat hon då log, 

 att ey Astrild mehr förstog, 

hwilcket all hans lust förstörde: 

 Hon sa: qwinfolck ett på dey, 

 ällska mehr än alt på mey. 

5. 

Dock lätt hon den pilten leeka, 

 effter han snart hennes arm 

 kryste, kyste mun och barm, 

och på buuk och naflan peeka, 

 Ja den lilla war ey seen, 

 trädde mellan hennes been. 

6. 

Men som bäst som Frigga bada, 

 och lätt twäta buuken reen, 

 skreek han, hwem har i ehr been 

morkiär huggit sådan skada, 

 Bäär all qwinfolck slijke såår 

 som J, mellan dheras låår? 

7. 

Kanskee Mars den kämpen grymma 

 hafwer medh sin långa plijt 
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 huggit denne skråma dijt? 

Morkiär sey om J beswimma, 

 då J feck ett sådant håhl? 

 men gudinnor mycket tåhl! 

8. 

Eller ock kanskee det hände 

 oförmodligt af Vulcan, 

 uthi mörka wärkestaan 

ehr medh heeta iärnet brände? 

 Doch ney, om så wore skedt 

 måste håret wara swedt. 

9. 

Frigga wred bad Astrild bijda, 

 Tijg, sad’ hon, tin lilla boof, 

 ty tig giörs ey än behoof 

weta hwad slijk ting betyda, 

 Mins du ey att iag mig sidst 

 riste moot en rosen qwist? 

10. 

Kan det ey Adonis heela, 

 swarad’ Astrild kiäck och glad, 

 Han lär reeda bättre baad, 

Smöria, plåstra, teppa, weela, 

 Har han ey ehr offta heel 

 giort, när J hafft sådant feel? 

11. 

Frigga tändz af wredes heeta, 

 Skembdes lell och blef heel blyg, 

 effter hon förundrar sig, 

att nu bara barnen wetta 

 alt hwad qwinfolck så fördålt 

 haa medh kiorteln öfwerhålt. 
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Bonden han achtar på tijden (Vijsa om Bondeståndet och thes Embete) (Nordin 1125, s. 227–231) 

  (Olsson, s. 50) 

 

Een skön och lustigh Wijsa, Om Bondeståndet och thes Em- 

bete, sampt andre Huussyslor och mödesamma arbete. Siunges 

såsom then Frantzöske Melodien Greddlin benämnd. Alla ährlige 

 Bönder och Danemän til beröm aff Trycket uthgången. 

  Tryckt Åhr 1681.  

1. 

Bonden han achtar på tijden, 

tå winteren är framlden 

Åheker, ängh, och haghar, han lagar,  

 Fröö på marcken såår 

 åhr i från åhr 

 om then skiöna wår 

 som aff lust består, 

Bondedränghän plöier ey dröyher,  

Oxan wttij fåran han biögher. 

2. 

Prijsa will iagh bonden för alla 

wäll faren att i kånster kalla, 

Åhekren han giödher, sigh mödher, 

 både aff och an 

 harffwar han 

 sådan sysla man 

 inghen straffa kan, 

som således fijekar, ey swieker, 

är han fattigh eller rijeker. 

3. 

När andra the snarcka och såffwa 

haar Gudh giffwitt bonden then gåfwa,  

när han hörer hanan, aff wanan 

 reeser han sigh åpp 

 mädh sin kropp, 

 ser på himlens låp, 

 har om födan håpp, 

Sentt går han till senghen mädh drängen, 

bittida är han åppe på änghen. 

4. 

The diwr wthan skiäll, öeker arma 

månde han sigh öffwer förbarma, 

Slepper han från plogen i skogen, 

 medh wallgoβens weet 

 Gåår i beet 

 ther att blifwa feet 

 om sommaren heet, 

Then som förr war mager och swager 

hemkommer frodigh och fager. 

5. 

At han ey ledig må wara 

sätter han vth krokar och snara, 

hwar i fasnar fisken — sköön bisken 
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 Sij så fåår han Maat 

 vppå faat, 

 År han intet laat 

 i sin embetz staat, 

mycket gott i kruse, wisthuuse, 

haar han som arbetar i liuse. 

6. 

Hemma syyr gumman och wäfwer. 

Giör hwad hennes huusysla kräffwer, 

Wedh sin råck hon spinner, tråå twinnar 

 vthaff lijn och vll, 

 Sländan full 

 är i huset hull, 

 achtadh meer än gull, 

I godh lagh hon ställer hwadh gäller 

alt hwad henne förefaller. 

7. 

När oxens hwitbrokuta maka, 

från skogen wänder tilbaka, 

möter hon medh steffwan i näffwan, 

 Tager til the fem, 

 och medh them, 

 målkar gumman klem, 

 Gåår ther medh Heem, 

Sätter vp fijlbunckar, som funckar, 

full medh många söta klunckar. 

8. 

At mannen ey länge skal fasta, 

medh maten monde moor hasta, 

Han aff faten diwpa fåår supa, 

 hwite miölken sööt 

 bredewedh grööt 

 både brun och blööt, 

 Jempte speke kööt, 

för honom hon sätter, fåå rätter, 

hwar vthaff han äter, sigh mätter. 

9. 

När hon wänter gäster och wänner, 

aff och an i huset hon ränner, 

Vthi stora hopar hon sopar 

 stråå, håår, duun och spåån, 

 Föör i wråån, 

 hitter hon Gudz låån 

 Taar hon ther ifrån, 

skurar grytor, pannor, stoop kannor 

sij så är hon säker för bannor. 

10. 

När bonden ey för wärman heta 

nu mera stort orkar arbeta, 

i skuggen han qwäder sigh gläder, 

 Samma bonde gråå 

 synes tåå 

 annat sinne fåå 

 Blifwer stoor vppå, 

ty han seer att rågen, blir mogen, 

taar han sigh gott ruus i krogen. 

11. 

När han ther en tijdh har ruta, 
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och the friska glasen wäl luta, 

han tå wäl beskänckter, heem länckter, 

 Bondens lilla broor 

 ståår i floor 

 mechta fagert groor, 

 Handlar wäl medh moor 

Kryper vnder fällen om qwällen 

Icke wil iagh weta aff smällen. 

12. 

När åhret gåår kring får man rööna 

at Marie är trin som en bööna, 

Lil gåssen then kiära, til ähra 

 mältar hon gott malt, 

 Framför alt 

 brygger ööl vthwalt 

 både gott och svalt, 

Thet hon geer til bästa, sin nästa, 

som henne tå monde gästa. 

13. 

Andra goda saker hon delar, 

som magan vpfriskar och helar, 

Sin ähra betrachtar, wäl achtar, 

 alfwar skämpt och leek 

 vthan sweek, 

 Bröd, smör, ost och steek, 

 liuffligh skön och week 

sätter hon för prästen, och gästen, 

Gifwer höö och  hafra åth hästen. 

14. 

Aff  bonden han såår vthi sängiar 

Fåå bröd både pigor och drängiar, 

Hwar vthaff the marga, bli fagra, 

 fatta lustigt modh, 

 fåå friskt blodh, 

 vthaff dagar godh, 

 vthi bondans bodh, 

Vthaff bondens äger, iagh säger 

hwar och en sigh mättar och plägar. 

15. 

Borgaren i staden then dyra,  

som huus låter leya för hyra, 

han brukar stoor handel, och wandel,  

 Söker sin profijt 

 medh stoor flijt, 

 Löper hijt och tijt, 

 kring om landet widt, 

Doch i alt han biter och slijter. 

bonden han allena tilliter. 

16. 

Nu brukas här kläder wijda, 

både kofftar och råckar sijda, 

Band och remmar hängia, och slängia, 

 Thet är lett maner  

 som man seer, 

 hwar åth bonden leer,  

 Många andra fleer, 

wändt aff sådant bruka, tu kruka, 

hwar medh tu wil bonden vpsluka. 
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17. 

Låt riddarar hafwa sin willia, 

at man tigh från them kan åtskillia, 

för tin breda koffta, most offta, 

 Bonden stackars kaar,  

 barcken bar 

 tära watnet klaar,  

 Jagh medönkan draar 

öfwer thet som händer, the bönder, 

som kallas göter och wänder. 

18. 

Han ståår bij then arma soldatn, 

som är vnderkastadt krigzstatn, 

Mången bonden hielper, ey stielper, 

 hwar manhafftigh hielt 

 vthi felt 

 står han bij medh gält, 

 när han är nödstält, 

Mången bonden föder och göder, 

wäster, noor, öster och söder. 

19. 

Alla fara wäl är summan, 

Bonden vthi huset och gumman, 

een alt godt tilägna, och fägna, 

 bland andra sin präst,  

 then ther näst,  

 biuda heem til gäst, 

 erläggia sin räst, 

ost och hwetekaka, wäl baka,  

sänder hon prästens maka. 

20. 

Slijkt woro wäl at ehrfara,  

på bygden wistas och wara, 

ther all djur the dantza och anβa,  

 sina vngar små, 

 twå, och twå, 

 låtandes förstå, 

 sommaren ingåå, 

Tå först höres frögden i högden  

hoos them som boo på bygden. 
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Samuel Åkerhielm d.ä., 1639–1702 
Uppsala universitetsbibliotek: Palmskiöld 395 

 

Goda wänner wara lustig och glad med godt behag (Palmskiöld 395, s. 87) (Olsson, s. 68) 

 

 

Skiönsta Phillis see doch ann (Palmskiöld 395, s. 86) (tveksam attribution) 

Skiönsta Phillis see doch ann 

hwadför fängzlan, boijor, bandh  
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Werner von Rosenfeldt, 1639–1710 
 

   
  Cupido Internautas.  

  Den waaksammes roo eller lustige leedsamheet,  

  tilbracht uthi någre rijm eller werser med  

  hwarjehanda tilfällen och leedige stunder.  

  Stockholm 1686. 

 

Den waaksammes roo eller Lustige leedsamheet 

(Inledningsdikt, stikisk) 

 

  Nu har Cupido fått rätt lust gå kring at spöka 

Han wil nu och på siön sin lycka der försökia, 

 hwad mon hans upsåth är, kan han ey hafwa nog, 

 At sysla up i land, och drijfwa der sin plog, 

är en på torra Jord för honom mehr at giöra ? 

At han nu ändtlig will på siön sin bågas föra; 

 […] 

Neij Astrild är nu här, har tagit sig en hyra 

Begifwit sig til skiepz, wil der sig äfwentyra, 

 Och hwad än mera är så drister han at gå 

 på cronans örlogskiepp lijk som han wille stå 

der för en kempe karl, bewäpnat och försedder 

med Pijlar flitz (?) och båg och alt til krigz beredder; 

 Doch kan iag icke see, hwad tienst han der wil haa, 

 och hwad bestrålning man hans klokhet kan updra. 

Til båtzman dugern eij, så är det och förringa, 

för en så kiecker buβ, den som och alt wil twinga. 

 Fast mindre tienar han til blij en officeer, 

 ty det hans lilla wårt(?) och spedhet eij medgeer; 

Ahnsenlig är han eij, eij kan han skrijfa, ropa, 

och drifwa folket an at tålia, spiβ, knopa. 

 At springa uthi bucht i lofwart och i lä 

 Til halfar och til skiöt, lär han eij kunna må. 

Kanske han ärnar sig at få en styrmans hyra ? 

Men huru wil dock han en sådan tienst bestyra ? 

 Dy der wil mycket til som sådan liten pilt 

 eij lärer råda med, des utan är han willdt 

och wårdzlöös fostrat op, ostyrig, alt förflychtig; 

En styrman der emoot böhr wara mycket rijchtigh 

 och stadig med sitt wärck, see sedan med til rors 

 at han eij gijrar så men styr sin rätta koos. 

forts. 

 

 

Veneris april reesa    

      stikisk 

 

 

Myrillis klagan öfwer Rosettes bortreesa 

1.   Se även UUB, N 1130, s. 205 r. 
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När Myrtillis wardt beröfwat, 

från sin wän som reste bort, 

at beboo en annan orth. 

hiertlig bkeff han bedröfwat, 

ängslig öfwer sådan stööt (?), 

som hans hierta högt förtrööt 

2. 

Han begynte  

forts. 

 

 

Uppå Rosettes conterfeij  

Min wän Apelles son, ehuruwäl man säijer 

forts. 

 

 

 

Huad ha tänckt de gambla wåra   

at de Friggas lilla dreng  

forts. 

 

 

 

 

At Cupido här står med Cirklen uthi handen 

      stikisk 

 

Om Landtlefwernes beröm     

      stikisk 

 

 

 

 

 

O säll, ja mehr än säll  

 

 

 

 

UUB N 1130 

 

Astrild är icke blind men snarare döf 

  UUB, Nordin 1130, s. 202 r. Se ”Huad ha 

  de tänckt de gambla wåra” ovan. 

1.  

Huad ha de tänckt de gambla wåra 

de Friggas lilla dreng 

  

 

 

 

 

 

Wärköös slåtter-öhl 

1.  UUB, N 1130, s. 259 r 

Dagen för Christinæ daag 

då när Syrius mest torkar 

Stora hunden häfftig snarkar 
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reddes till ett slotter lag, 

ty på Warkö såg man fiäsa [brådska, skynda] 

kocken och i köket fräsa 

till att lustig skatta opp 

åth een blekings bondetropp. 

[…] 

11. 

 

 

 

 

forts. 

 

 

 

 

Til Rosette 

 

Orpheus och Euridice 
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Urban Hiärne, 1641–1724 
 

Ungdomsflam 

 

Åkrar, engiar, dalar, lundar  

1.     Palmskiöld 395, s. 59 (Olsson s. 131) 

Åkrar, engiar, dalar, lundar   Hiärnes inventarium nr 2 

skog och berg uthöfwer alt 

stå befrusna desse stunde{r}, 

Jorden är fast hård och kall. 

Siöön betäckt med iijsen haala, 

allting ligger i diupan dwala, 

uthaf Æols strängheetz macht 

är all fägring ödelagt. 

2. 

Men mitt hårt betwungna hierta 

blijr i köllden mehr uptändt 

och af hefftig kerleekz smärta 

dagelig så swedt och bränt, 

att jag kan altz intet finna 

hwarmed jag doch kunde hinna 

släckia slijk odräg’lig brand 

som förtaar mig siäl och and. 

3. 

Skal nu sådant aldrig ändas, 

skal slijk låga fort och fort 

daglig mehr och mehr uptändas 

uthaf dhem som hade bordt 

sådant qwahl med rätta lindra 

eller och alldeles hindra? 

Troor jag att den bleka dödh 

gör först ända på min nödh. 

4. 

Doch är intet som så tijda 

ängzlar och bedröfwar mig, 

som dee qwaal jag måste lijda 

att jag twingas stadelig, 

slijk min kerleekzbrand förhålla 

så att den som det månd’ wålla 

deraf det ringast’ ey weet, 

är det ey stoor usellheet. 

5. 

Som en hemblig eeld uptänder 

uthi träät owitterlig, 

brinner och ey återwänder 

in til dess så makelig, 

qwistar torkas, löfwet wissnar, 

barcken swartnar, stammen gissnar, 

till thes stockar, green och båål 

blij förwänt i ask och kohl. 

6. 

Slijk beskaffenheet befinner 

iag her med mig dagelig: 

uthaf kerlekz brunst iag brinner, 

kan ey heller hielpa mig. 

Ey törs iag min flam uptäckia 

den som kan allena släckia 

denne brånans hefftigheet 
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hwar af hon doch intet weet. 

7. 

O J foglar snäll’ och snara, 

er jag beder högelig 

att J henne uppenbara 

det jag ey fördristar mig, 

att J och med flijt kundgiöra 

det jag icke törs framföra 

intill dess hon nogsamt weet 

af min kerleekz stadigheet. 

8. 

Uthi samma sinn besöker 

jag dig närbelägne lund, 

beder dig att tu beweker 

hennes sinne till misskund. 

Wädret kall och luften swala 

hielper henne öfwertala, 

höga himmel hielp der till 

att hon blijr mig söt och mild. 

 

Actæon som såg Diana 

(1.)    Palmskiöld 395, s. 96 (Olsson s. 43) 

Actæon som såg Diana   Hiärnes inventarium nr 6 

naken, wändes till en hiort, 

Måste efter hiortens wana 

tädan löpa strax och fort. 

Men mig går thet intet lijka 

sehn iag henne skådat har, 

hädan kan iag inthet wijka 

twingas stå orörlig qwar. 

(2.) 

Som ett diur af åska slagen 

står och rör sig alldrig mer, 

lijka så blijr iag betagen 

när iag hennes fägring ser. 

Alla lemmar, leder, länder, 

ögon, händer, lår och been, 

fötter, finger, alt i sänder 

stelna styfwa till en steen. 

(3.) 

Hwem har sedt en herderinna 

så snöhwijt och ängla reen. 

Hwar skall man bland tusend finna 

en så miuker kropp och leen. 

Alla lemmar karska, qwicka 

liufwa full af liufligh ret 

och sig rett tillsammans skikka, 

hwem har fägre hört och sedt. 

(4.) 

O I miölk begutne leder! 

o tu sölfwerwijta kropp! 

o I trinna bröst, som Eder 

maaklig röra ned’ och opp! 

o tu allebaster sijda! 

som en Snöwijt lillia reen, 

o I knän och been, som wijda 

öfwergå alt Elffenbeen. 

(5.) 
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War iag förr så högt uptender 

uthaf hennes ögons skeen, 

tenk hwad mig nu mehra händer 

sehn iag skådat hwar och een 

af dess skiöna silkesfijna 

bomull leena lemmar all, 

Ja, iag tror wist att then pijna 

giör mig entl{ig} styf och kall. 

(6.) 

Hoo är bland wår heerdeskara 

som den deyligheet är wärd? 

Hwilcken skulle du wäl wara 

utaf himmelen beskiärt! 

Hwem är den till du dig wänder? 

Hoo är den du blifwer blijd? 

Wist är den som detta händer 

födder i en önsklig tijdh. 

 

För een lijten tijdh föll i min hog 

(1.)    D 726.  (Ej i Olsson) 

För een lijten tijdh föll i min hog  Ej i Hiärnes inventarium 

att iag i nästa hasselskog 

begynte mig begiffwa 

een drefflig lust mig der betog 

een tima der allena bliffwa 

melancholij, melancholij, melancholij 

melancholij fördriffwa. 

(2.) 

När iag så kring i lunden gåår 

min lycka som war för så swåår 

uthaff een slump mig förde 

der fick iag see een hoper fåår 

(ach huru thet mitt hierta rörde) 

Asterie, Asterie 

den skönsta 

Asterie tillhörde. 

(3.) 

Wäl trodde iag hoon skulle då 

ej sielffwer wara långt derfrå 

then iag så war tillbunden, 

gick lengre fram och fant uppå 

hwar hon allena låg den stunden 

och såff så sött, och soff så sött 

så hiertans sött, 

och soff så sött i lunden. 

(4.) 

Jag sågh omkring mig hän och här, 

om någon skulle wara när, 

och hindra mitt tillfälle, 

men när iag ingen hitta där 

hwadh modh och lust fick iag då selle, 

och smög så still, iag smögh så still 

så lönt och still, 

iag smög så till det stelle. 

(5.) 

Behändigt iag i tecket togh, 

och stilla ifrån henne drog 

så långt iag nånsin reckte, 
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ach huru bister bleff min hog 

som tå den skönhet mig förskreckte 

ach selsam soot, ach sellsam soot 

een hastig soot 

som sellsam soot upweckte. 

(6.) 

Min mun upfylt aff wasla wart, 

mitt hierta swall medh sellsam art 

Språng hetzigt op och neder, 

derpå een hefftig skällfwa snart 

på föllier som i alla leder 

een krampedrag, een krampedrag, een krampedrag, 

een krampedrag bereder. 

(7.) 

Men hunden som den söta frucht 

skall achta känd’ en fremmand lucht 

faar op och hetzigt skeller, 

då bleff compassen mig förryckt 

o at du racka nu blef willer, 

som mig min frögd som mig min frögd 

min lycke frögd, 

som mig min frögd förspiller. 

 

O wäl belägne ort 

1.     Palmskiöld 395, s. 169 (Olsson s. 104) 

O wäl belägne ort, o i liufrijka lunder,  Hiärnes inventarium nr 8 

dem jag så idkelig, otalig många stunder 

med stor nöijachtigheet der mit sorgfulla bröst 

uthaf des liufligheet har wunnit ymnog tröst. 

2. 

Tu sträng och kalla siöö, som med tin stålta böllier 

stedz tin fiskrijka strand och skarpa klippor sköllier, 

tig biuder iag god natt med tijne öijar all, 

i tem iag mången gång lust haft till tusend tal. 

3. 

Besynnerlig tu öö, ther the gudinnor wistas, 

ock när iag täncker på, will mig mitt hierta brista, 

för hwar den gång jag har i tig förlustat mig, 

o aldrakiärste ort, iag alldrig glömmer tig. 

4. 

I sky hög brante berg, I wel bewuxne skogar 

och fahrer samptl{ig} wäl, ty iag mig hedan fogar, 

I raska diur som här i desse lundar gåån, 

god nat, ty nu är tijd iag måste här ifrån. 

5. 

Ehr måste iag alldehls med klagan öfwergifwa 

ock nu wijd thenna tjd i kamrar enslig lefwa 

ock tenckia aldrig mehr på någon wärldzlig frögd, 

ty till en enslig sorg är nu mit hierta bögd. 

6. 

Orsaken hwij iag så måst all min lust förlåta 

ock hierte-tårar mig min ögon giöra wåta, 

är den iag hade kiär, den skönste Asteriee, 

som nu eij gitter mehr mig för sin ögon see. 

7. 

En annan herde har stor gunst hoos henne funnit 

ock mig till störste harm sig hennes kerlek wunnit 

ock iag eij mehra till, hwar will iag då fly bort 
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iag kan eij blifwa mer, iag måste här från fort. 

8. 

Dhe linder wåra namn i desse skogar bära, 

skiärskåda grannelig, sij, dhe wäl skola bara 

med flijt bewijsa dig min kerleekz trofastheet, 

min hiertans kerleekz ijd ock min ståndachtigheet. 

9. 

Iag tager ock all trä till wittn’ i desse lunder, 

dem iag min trofastheet otalig många stunder, 

som iag städz till tig bär, med suckan har förtrodt, 

men sådant sweek af dig har iag alldrig förmodt. 

10. 

Lickwäl emedan iag nu måst ifrån dig skillias, 

will iag ock ingen mehr kerhålla dig till willies, 

ja ingen herdarin, fast än hon woro så 

som Venus deijelig, skall iag mehr hålla åå. 

11. 

Far nu wäl, Asteriee, iag har nu fåfängt bijdit, 

jag hafwer för din skuld mång bitter smärta lijdit, 

farwäl, du hårda steen, du obeweklig sinn 

tillför mig hiertans harm ock en odräglig pijn. 

12. 

Nu medan iag eij kan för heta tårar siunga, 

ock uthaf enslig klang försmechtar så min tunga, 

ty lägger iag det till; far nu wäl, Asterie, 

fahr wäl alt det iag kan för mina ögon see. 

 

Om Qwinnors ostadighet, 

hwilcket den bedröfwade Heerden 

i betrachtande af sin Asterias beswijkelige sinne skref. 

1.     Palmskiöld 395, s. 77 (Ej i Olsson) 

Eij större dåre wijdt och bredt   Hiärnes inventarium nr 12 

 i werlden warder funnen 

än den af qwinnors kärligheet 

 blijr lätt’lig öfwerwunnen: 

Ty den som blåtta orden troor 

och weet eij hwad i hiertat boor, 

 han innan någre dagar 

 sin galenskap beklagar. 

2. 

Som östanwädret hastelig 

 sig wänder om till wästan, 

så och när jungfrun ällskar dig, 

 går det medh henne nästan; 

Ja den som sigh medh handh och mundh 

förplichtat hårdt för een kort stundh 

 din bästa wän förblifwa, 

 skal dig strax frå sig drifwa. 

3. 

Rätt som een wåhr-ijs långt ifrå 

 syns seeg och stadig wara, 

men wågar du dig deruppå, 

 föör dig i stoor lijfzfahra: 

Sij sammalunda lättelig 

kan jungfrugunst beswijka dig, 

 Eij må den wara trygger 

 som der sin lijt påbygger. 

4. 
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Fast liuflig woro luuteklang 

 och soolskijn i aprill 

och härlig nächtergalens sång 

 om det tillräckia will: 

Men jungfrugunst för alla slätt 

Ja dyrbar höltz på alt sätt, 

 om eij den skadan wore, 

 att den så snart bortfore. 

5. 

Medh hiertans harm iag måste se 

 den stoore gunst förswunnen, 

Som mig betedd’ Asterie 

 ach! wore jag eij bunnen, 

ach wore jag doch qwitt och frij 

den snara jag är snärd uthi 

 Eij skulle jungfru nåde 

 mig föra mehr i wåde. 

 

Nymphe-bild uthskurin af Seladon i en lund. 

1.     Palmskiöld 493, tryck. (Ej i Olsson) 

Phidelina nymphers prydna,   Ej i Hiärnes inventarium 

  dig till wyrdna 

måst’ förhäpne stilla stå, 

 Fräcke Frigga skön’ Diana, 

  som här stana 

 och din skiönhet skåda på. 

2. 

Circel-satte Floræ lunder 

  bära under, 

under-wärde skiönhets bill (bild) 

 Öfwer dig, ja lufft-fäet kringa 

  siung-wigt klinga 

 dig ehrbödigt tri-ri-lill; 

3. 

Jovis wälde, Æols styrcka, 

  bredt dig dyrcka, 

Faunus, Pluto, Triton, Pahn, 

 med Neptunus, Flora, Canna 

  och besanna 

 dine händers gips och swahn. 

4. 

Purpur-munn, coralle-walla, 

  som städs’ swalla 

utaf nectar Guda-drick, 

 Dine zijrlig’ – rena later, 

  kyske dater, 

 Guda åth-byrd engla-skick. 

5. 

Dock fast Gudar, Stor-Gudinnor 

  princessinnor 

dig så wördsam’ sinnen gee; 

 Lijkwäl gladlynt liuf scheunesse 

  O! Princesse 

 du din slaf (iag beer) betee. 

6. 

Under-skiöne Phidelina 

  lät dig winna, 

af beängstat diupt gemöt’ 
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 som din trähl om nåd bereder 

  för dig neder 

 för din fötter, för ditt sköt’. 

7. 

Skulle mig den minsta gnista 

  plötzlig brista 

af din gunst, wist den tilför 

 mig en oförlijklig smärta, 

  som mitt hiärta, 

 lijf och wähl i förtid stör. 

8. 

Hwarför’ skönste lät en dyster 

  Morpheu syster, 

lät en swart en dunckel natt, 

 ey min glädie-dag förjaga, 

  och förtaga 

 mig din hyllest, all min skatt; 

9. 

Men län’ mig ett gunstigt öra 

  som kan höra 

mig min bön, at iag och blir 

 en gång frij ifrån de plåger, 

  som iag åger 

 för dig, du mitt hiärtans zijr. 

10. 

Så will iag ditt lof beskrifwa 

  och indrifwa 

i mitt hiertas inre rum, 

 och det oafkårtat bära 

  till din ähra, 

 till’s mig täcker mullen stum. 

   

  Thon som 

 Cynthia min Tusenskiöna etc. 

 

 

Ellskogz wijsa. Wijd lustiga och bedröfliga tillfällen mycket nyttigt att bruka. 

1.     Palmskiöld 395, s. 159 (Olsson s. 89) 

Medan Fidelline krencker   Hiärnes inventarium nr 23 

 mig föruthan rast och roo 

och iag weet eij hwad hon tencker 

 iag weet eij hwad iag skall troo 

om hon warder något wrång 

eller gunstig denna gång. 

2. 

Thy will iag derför begära 

 medan det så görs behof 

dristelig hon will förära 

 Celadon ett kärlekz prof 

och att hon med egen hand 

sender mig ett silckeband. 

3. 

Färgen skall tillkenna gifwa 

 huru jungfrun sinnad är 

om hon tencker stadigt blifwa 

 eller will hon wara twär. 

Eller om hon slett uthslog 

Celadon uthur sin håg. 
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4. 

Jag wet wist om hon är blijder 

 får iag färgen hwijt och reen, 

hwijta färgen mig betyder 

 trogen kerläk utan skeen 

uthan falskheet, uthan list, 

Effter slijk iag traktar wist. 

5. 

Gröna färgen högt iag achtar 

 grönt betyder stedz gott hopp 

blomerant iag efftertrachtar 

 stadigheet i kerlekz lopp 

och den trogna gredelin 

löser mig från all min pijn. 

6. 

Then förgylte färgen winner, 

 gull, betyder segers frögd 

Eldsens ferg af kerlek brinner, 

 med askfergen är iag nögd 

Kerleks eld i lönlighet 

döllier hon, det iag wäll weet. 

7. 

Will hon låta sig förliuda 

 att hon mig är hedsk och wrång 

himmelen må thet förbiuda 

 att thet sker mig någon gång, 

hwar som blodrött sändes mig 

wred är hon tå wisserlig. 

8. 

Blåt och brunt iag eij högt achtar 

 the betyda bång och nöd 

för fille mort iag mig wäl wachtar 

 tå är hopp och kärlek död 

gult betyder inthet gått 

män föracht, skimpf håhn och spådt. 

9. 

Swarta färgen föör mig sorgen 

 mörkt har motgång utan boot 

brangult hafwer med sig korgen 

 necken tage den emot, 

får iag den så har iag wist 

mitt utwalde hierta mist. 

10. 

Sidst beer iag, att hon förlåter 

 Celadon sin dristighet 

hwad iag här för swar fåhr åter 

 himmlen thet allena weet 

O! att hon beqwämmad’ sig 

Alltijd wehl, ock ellskad’ mig. 

 

 

 

Comædie saker 

 

Parthenios wijsa öfwer Daphnides bortreesa. 

under den thon: 

Jch bin kein Epicurer nicht etc. 

eller ock 
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Ett edelt blod af franckerijk etc. 

(1.)    Palmskiöld 395, s. 197. (Ej i Olsson) 

O lust! hur’ flychtig är din ijdh   Hiärnes inventarium nr 25 

 Hur’ hastig är din gång, 

Hur’ slipprigt är att på din tijdh 

 sig göra anslag mång; 

Lijksom en fiädrat fogel wigh, 

 lijk som en skäcktrat hind, 

bortflyger, springer, giömer sigh, 

 så är din seed och sinn. 

(2.) 

Det röner jagh Parthenio, 

 Det röner Damon här, 

Det röner Palamedes godh 

 seen du wår Daphnis kär 

seen du från oss, från detta landh 

 från Sala dig begaf, 

till thär som kalla Mälars strand 

 fampntaar det salta haaf. 

(3.) 

Från hwilcken orth effter du skall 

 dig foga längre bort 

öfwer Neptuns berghöge swall 

 som brusa wäsa hårt, 

der Æol medh sin stränga macht 

 medh wädrens tyrannij 

grasserar, höter, stöter starkt 

 i mast i tamp och tygh. 

(4.) 

Hwarföre wij nu alla trij 

 widh Salæ strida åå, 

som än med roo i frögd och frijd 

 wår hiort här beta fåå, 

Eij ringa sorg, eij lijten wee 

 jn hempta dagelig, 

att du så fiärran från wår lee 

 skall nu förfoga digh. 

(5.) 

Fördenskull effter wij eij nu 

 här annat göra kan; 

så önske wij att städze du 

 på siö, i städer, lann 

må lefwa wäl föruthan klag 

 i frijdh och allsköns roo, 

Ja lefwa wäl war stund och dag 

 wår Daphnis kiäre broor. 

 

Parthenios frögde-sång öfwer det nys ingångne broderskapet medh Palamede, Daphnide och Damone 

siunges såsom: 

Skulle Jag söria så wore Jag tokot etc. 

(1.)    Palmskiöld 395, s. 199. (Olsson s. 110, men ej 

     attribuerad till Hiärne (Sic!)) 

Skall jag wäl tijga och inte förtällia  Hiärnes inventarium nr 25 

skall jag eij weta hembära eer tack 

fridaste heerdar som mig wille wällia 

till eder broder och liuflige snack 

att wij hwarannan inbördes må sällia 

trooheet och dygd emoot odygdens pack? 
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(2.) 

Wisserlig, io skall den dagen berömmas 

 af mig, fast än det är mången till harm, 

Alldrig skall heller den stunden förglömmas 

 såteste bröder, så länge min barm 

föder ett hierta som pickande rönas, 

 pulsen han klappar och bloden är Warm. 

(3.) 

Ty hwadh är bättre i werldenne föllia 

 än det som länder till dygdennes strååt 

Slijkt gör ju wänskap, ty han är en söllia 

 som dygdh och ähra hoopfäster med stååt. 

Sielfwa naturen han will ikke döllia 

 wänskapens lust, som är utan all grååt. 

(4.) 

Ty sool och måne de ällska hwarannan, 

 Wattnet erkänner ju skyn för sin wän? 

Elden och luften är swårt skillia samman 

 såsom twå wänner omgåes dhe igen. 

Mäst hwadh i werlden, är wänskap med gamman, 

 önskar fast gerna till des det går hän. 

(5.) 

Hwarföre kiäraste bröder, tillika, 

 warer nu lustige äfwen som jag, 

Warer förtrogne {…} taa den will swijka 

 annan i morgon, eij heller i dag 

och fast jag eer i mång stycker måst wika 

 hoppas jag dock I eij gåå från eer lag. 

(6.) 

Skulle ock olyckan någon touchera 

 af oss; ty werlden är slipprig och haal, 

Lär doch eij bröder derföre changera, 

 någon prick uthaf sin lofwen och taal, 

uthan i mädh- och i mootgång förmera, 

 det dhe ha swurit föruthan alt qwal. 

(7.) 

Seen när som Parcæ will tråden afskära 

 måttet är uthe, och sländan är full, 

att en skall hän, Kiära lätt oss eij bära 

 minnet medh kroppen hans nid uthi mull 

Menn heller honom swart teckn till ähra 

 och till åminnelse dra för hans skull. 

(8.) 

Sist bror jag beder J wille förlåta 

 det dag har skrifwit i lust och för roo, 

lef wäl och länge min Palamed såta 

 lycklig med Daphnis och Damon stedz groo, 

När J bortkomma, skall med ögon wåta 

 tänckia på eder Jag 

   Parthenio. 

 

Myrtillos klage sångh, tå Delia syntes willia platt öfwergifwa honom 

(1.)    V 250 q, s. 15. (Olsson s. 37) 

Ach Delia tu skiönste herdarinna,  Hiärnes inventarium nr 26 

tu alla nymphers prydnat och all herdars tröst, 

 Ach Delia min ögnalust, 

skal iag tig doch så platt ogunstig finna 

att du din milda ögon wänder mig ifrå, 
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 som grymma leijon blidka må, 

 Skal dock den herden lilla 

 sitt hopp så platt förspilla 

 Iag menar tig Myrtillo 

 som för tin skull 

will giärna läggias uthi swarta mull 

 Delia tusend skön. 

(2.) 

När iag tin dygd tin deyligheet påtänker 

 the lilla firmamenter tine ögon små 

 tin rosenfärgad’ kinder twå 

tin gyllenhåår som himmlens strålar bläncker 

tin’ hiertrörig’ läppar rosenröd och så 

 som nectar wijda öfwergå 

 skal iag af sorg förfallna 

 mitt unga lijf förqwalna 

 mitt hierteblod förkålna 

  att iag ey är 

titt liufliga umbgänge mehra wärd 

 Delia tusend skön. 

 (3.) 

 Såsom en narsis om sommaren förswinner 

af solens heta brännande mechtas sin koos, 

 förfallnar så dhen ädla roos: 

Altså iag i mina ungdombs åhr bortrinner 

min hela glädies tijd war mechta kort 

 min fägring såsom wädret drif{wer} bort 

 Delia tu min skiöna 

 kan doch min sorgh allena 

 med din skiönheet föreena 

  såsom en regnskuur 

fördrijfwer solenes heeta tortur 

 Delia tusend skön. 

(4.) 

 Såsom en turturdufwa snart uthmechtas 

när hon sig skynda måste undan falken snar 

 then henne sidst tillfånga tar 

såsom en hiort af iägaren anfächtas 

med skarpa pijlar blijf{wer} sargat ynkelig, 

 kan doch ey sielf{wer} hielpa sig, 

 Amor then skytten snäller, 

 mig fast hårdt effterställer, 

 med tin skiönheet mig fäller, 

  hwart skal iag fly, 

hwart skal iag undan theße pijlar sky, 

 Delia tusend skiön. 

 (5.) 

Ach bittra stund iagh måste nu bortfara, 

mitt hierta mig i tusend stycker brista må, 

 att iag min frögd så skal frångå, 

Adieu far wäl tu trogne herdaskara 

Adieu far wäl Venus liuflig gudinnor blid 

 Adieu far wäl min glädies tijd 

 Doch skal mitt lilla hierta 

 uthi min sorg och smärta 

 Ja uthi mullen swarta 

  troo stadelig 

wår förra kiärleek stedz påminna sig 
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 Delia dygde crone. 

(6.) 

Delia Respondet alta voce 

 

Ey suck ey sorg will iag tillhanda bringa 

Myrtillo herden lilla uthi werlden all 

 till theß iag lägz i graf{wen} kall 

Lät ingen sorg titt trogna hierta twinga 

iag är och blif{we}r doch din herdarin försan 

 se här mitt hierta, här min hand 

 för skola bergen brista 

 himmelen sitt liuß mista 

 för än then minsta gnista 

  af min trooheet 

uthslokna skal i werlden wid och bred 

 Myrtillo hiertans wän. 

 

 

Myrtillos frögdesång tå han hennes trohet sporde. Frisk upp mitt hierta lill. 

    Thott 8o 601, s. 4. Denna visbok är en av Anders Julins visböck

    er. Julin har undertecknat visan med ”AltJda”, varför attribut

    ionen är oklar. (Olsson s. 65) Införs också under Anders Julins 

    namn.”Frisk up”. (Saknas i Hiärnes inventarium) 

1. 

Frisk upp mitt hierta lill, ingen nu sorgen wil lijda  

Tin sool af himmelen, börjar sitt skeen igen sprijda 

  sachtelig 

  prydelig 

  prächtelig 

 synes fram skrijda. 

2. 

Upp, upp J herdar all, nympher till tusentaal springer 

J musicanter snell, med instrumenter wäll klinger 

  frögdelig 

  lustelig 

  gladelig 

 med mig nu siunger. 

3. 

Daphnis och Delius, Strephon och Sylvius kommer 

Så och en Actaeon, Polydor, Celadon frommer 

  frögdesång 

  med speel mång 

  gifwer klang 

 med instrumenter. 

4. 

J damoiseller hwijt, J pastoreller hijt träder 

en liuflig herdadans, och klara himmels glantz wäder 

  högelig 

  frögdelig 

  gladelig 

 tillsammans qwäder 

5. 

Viva, viva l’Amor, låtom uthi wår chor höras 

att Echos återskall, må uthj marken all göras 

  lust och frögd 

  upp i högd 

  uthan drögd 

 skall af oss höras. 
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6. 

En lustigh wästan wind, jorden sin fruckt geswin gifwer 

Skiön music af godt wijn, oss en god medicin blifwer 

  flätande 

  ätande 

  frätande 

 sorgen bortdrijfwer. 

7. 

Venus ej jungfrur fijn, Bacchus will ey godt wijn spara 

Pan med trumpeter spill, Mars med musqueter will swara 

  frögd och lust 

  wijn och must 

  ingen pust 

 skall hos oss wara. 

8. 

Alt hwad som lefwer och allt huad som swäfwar i högden 

diuren i skogerne, fiskar i floderne frögdens 

  högelig 

  innerlig 

  hiertelig 

 dantzar och qwäder. 

9. 

Lustlig lill nächtergaal, låte sin frögdesaal klinga 

när the små foglarna, rätt uppå qwistarna springa 

  jngen still 

  wara will 

  af ock till 

 alla nu springa. 

10. 

Månan och stiernor all, glimma på himmelssaal fijna 

altså min Delia bland herdarinnorna sijna 

  målande 

  prålande 

  strålande 

 stiernorna skijna. 

11. 

Ey Amaryllis fijn, ey är skön Phyllis tin lijke 

Ey stålte Phavia, ey heller Flavia rijke 

  Myncia 

  Sylvia 

  Cynthia 

 måste tigh wijka. 

12. 

Så skall man Delia prisa bland herdarna wijda 

ty hennes deyeligheet med allsköns dygdigheet pryda 

  häll och säll 

  ädla siäl 

  iag tin trääl 

 blifwer all tijda 

 

War nu aldrigh meer bedröfwat 

1.     M.M. Harders visbok, GUB, s. 184. (Olsson s. 

     125) 

War nu aldrigh meer bedröfwat   Hiärnes inventarium nr 27 

 för ogunst Parthenio 

 sij nu haar tu åter roo, 

haar tu något litet töfwat 

 så fick tu doch sidst igen 
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 Delia tin bästa wän 

Echo. Ja hon är tin bästa wän. 

2. 

Hwij lätt tu så snart förskräcka 

 tigh uthaf en stuur upsyn? 

 Delia tin jungfru fijn 

Wille inthet tigh uptäcka 

 fast hon sielf betagen war 

 och till tigh godt hierta bar 

Echo. Och till tigh – 

3. 

Delia när hon sig stälte 

 ganska wred med största fogh 

 hembligh hon i hiärtat logh 

Wreden hastelig hon fälte 

 när hon skildes bort från tig 

 tå begynte hon ångra sigh 

Ech. för stoor kiärleek ångra sigh. 

4. 

Lijtet wille hon tå pröfwa 

 om tin kärleekz stadigheet 

 tigh bewijste hon förträät 

Med thet att hon lätt tigh töfwa 

 Doch fast tu sågh henne wrång 

 blef tigh tijden inthet trångh 

Ech. Ney han blef tigh inthet långh. 

5. 

Wreden snarligh åtherwände 

 sedan tin kiärleek war röndt 

 nu är åther wäll belönt 

titt arbete. ty tigh hände 

 thet tu önskade som mäst 

 sij hon sitter tigh nu näst 

Ech. Ja hon sitter tigh nu näst. 

6. 

Achta ey hwad fingret swider 

 när tu tigh en deyligh roos 

 uthaf törne taar sin koos: 

Fast tu något lijtet lijder 

 blir doch tigh tin sööta wän 

 deß the meera sööt igän 

Ech. Ja hon blir doch sööt igän. 

7. 

Effter sorgen kommer löye 

 effter regn soolskyn och tort 

 wärme drifwer wintren bort: 

Nyttia nu med största nöije 

 thet tu feck; een önsklig boot 

 haar tu moot tin förra soot 

Echo moot tin qwaal och förra soot. 

8. 

War tin kiärleek förr så bitter 

 nu giör han tigh mehra godt 

 Jungfrun har tu hoos tig fått 

Delia dhen hoos tigh sitter 

 älska tu alt stadeligh 

 hålt tigh käck och gladeligh 

Echo hoos tin jungfru gladeligh. 
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Hwar föllier sin begiäran 

     Olof Strandberg, Urban Hiärnes ungdom och 

     diktning, Uppsala 1942, s. 159. (Olsson, s. 125) 

1. 

 Hwar föllier sin begiäran   Hiärnes inventarium nr 30 

Then ene söker ähran 

Den frijhet Macht och Wåld 

Stor rijkedom en annan 

Den har sin frögd i Kannan 

Och den i pracht och pråhl. 

2. 

 Slijkt må iag ey behöfwa 

Men will alleen mig öfwa 

J Kiärleek alt för ett 

Och mig i Dygd och ähra 

Vprichtigt låta Lähra 

J troo och Stadigheet. 

3. 

 Den ähr som iag må kalla 

Sanfärdig frögd för alla 

Een glädie utan skräck 

Then är mitt fulla nöye 

Then gifwer Lust och Löye 

och giör mig frisk och kiäck. 

4. 

 Hwar skall man Olust lijda? 

Hwar finneß sorg och qwijda? 

Hwar blifwer tijden lång? 

Hwar plägar örlig fräta? 

Hwar finneß Kijf och träta? 

Der Kärlek ey har gång. 

5. 

 Om Kiärleek intet wore 

Ach Jemmer huru fore 

Tå Werlden utj grund 

Men Kärleek är som woller 

Att Werlden sammanholler 

Och står i denne stundh. 

6. 

 Wij see ju klarlig alla 

Mong tusend daglig falla 

För swärd och bly i strijd 

Och hwad ther öfwer blijfer 

Brådödh och Siukdom drijfwer 

I mörcka grafwen nijdh. 

7. 

 Så see wij daglig fahra 

En obeskriflig skara 

Vtöfwer Carons Sund 

Men att then samme låter 

Een komma dijt och åter 

Det spår man ingalundh. 

8. 

 Then klara Sool går Nider 

Thet seer man alla tijder 

Vpgår dock dagelig. 
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Then bleka Mån’ aftager 

Men innan några Dagar 

Tar till och ökar sigh. 

9. 

 Fast mångenß Lust förswinner 

När Sommaren bortrinner 

Lell kommer then igen 

När Solen Maklig wänder 

Sig hijt till Wåra Länder 

Och drijfwer kölden hän. 

10. 

 Fast Wintren plä föröda 

All Blomster grääß och gröda 

Kan alt doch åter groo 

Men den han måste blijfwa 

Stedz qwar som sig begifwa 

Skall, till den långa roo. 

11. 

 Att wij oß så förmera 

och dagelig blifwa flera 

Giör Kärleek ijdkelig 

Så och att man än lefwer 

och lefwa eftersträfwer 

Till Werlden änder sigh. 

12. 

 Ja när all ting förswinna 

Och Jorden måste brinna 

Alt blir till int{et} wändt 

Tå moste Kärlek blifwa 

Ty ingen kan fördrifwa 

Thet gudh sielf har Vptändt. 

 

Faar wäl och statt i frode frijdh 

1.      D726. (Ej i Olsson) 

Faar wäl och statt i frode frijdh,    Hiärnes inventarium nr 40 

i all tijd 

o bittersöta kärleek 

medh titt twingande 

och hårda fängelse 

länge har iagh tigh 

frestat och uthmattat mig, 

sen iag så klart 

seer din wanart 

will iag begiffwa mig ifrån dig bort. 

2. 

O huru mången ädel dag 

Nötte iag 

o huru många stunder 

lätt iag gå förbij 

i sådan raserij, 

kund’ iag bliffwa waar 

hwad troolöst tu mig baar 

iagh hade wist, 

min wälfärd mist 

der iag i tijdh ey had’ undgått tin list. 

3. 

Medh falska färger tu bedrog 

mig min hog 
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iagh ward (?) så hårt {b...} 

aff titt gycklande 

och falska hycklande, 

iagh lopp obetenckt 

bleff så in i fengslan stengt 

och sedan satt 

mång dag och natt 

att iag omsijder war rätt illa fatt. 

(4) 

Till daglig spijßning bars mig opp 

fåfängt hopp, 

medh flera slijka rätter 

Klagan sorg och wee 

oroo bedröfwelse, 

Efter lijten lust 

fölgde ängslan suck och pust, 

melankolij 

bleef iag ey frij, 

min daglig dryck, och gick mig ey förbij. 

(5) 

Den plägning mig bekom så wäl 

att min siäl 

stedz önskte sig till döden, 

all min krafft i mig 

förswan mig dagelig, 

all min färga week, 

iag bleeff mager och dödhbleek, 

så stoor förtreet 

iag daglig sleet 

{– – –} 

(6) 

Sist bleef iag efter skadan klook 

brööt min ook 

min’ altför swåra boijor 

och min hårda band 

reef iag i från min and, 

huj nu är iag frij 

astrils wåld och tyrannij 

will idkelig 

beflijta mig 

dett iag ey tråder i den förra stig. 

 

Stratonice 

 

Ehuru widrigt thet än gåår 

(1.)    D726. (Ej i Olsson) 

 Ehuru widrigt thet än gåår   Hiärnes inventarium nr 49 

J älskogs fall, lell har man liten roo 

 och någon lindring, då man fåår 

een annan sitt åliggiande betroo. 

 iag ähr för alla wist olyckelig 

 som för als ingen tör beklaga mig. 

(2.) 

 Den krancka finner lijkwäl tröst 

aff wenners tilltal och medhlijdande 

 då han medh suckförbruten röst 

fåår brista lööß medh klag och qwijdande, 

 men tijga still, när wärck och swedan skär, 
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 o himmel hwadh för bitterhet thet ähr. 

(3.) 

 Ach mig, som sådant hiärtqwal spör, 

bland dhem iag måste wistas dagelig 

 fördöllia migh och intet tör 

än medh den minsta suck uthlåta mig, 

 fast än der iag går hemlig, lönsk och still, 

 mitt qwalupfylta hiärta brista will. 

(4.) 

 Till eer iag entligt wender mig 

i stumma trää som här i lunden groo 

 er kan iagh fritt och tryggelig 

alt thet migh qwäl och trycker få betroo, 

 J säkerhet kan iag för eer hwar dag 

 uthgiuta fritt min ångst medh suck och klag. 

(5.) 

 Så i medh sachta winckande 

när skatten neråth swichtar, mildelig 

 mig trösta som medhymkande 

medh löffwets liuffwa surrand swara mig, 

 Sij det kan något lindra min beswär, 

 Sij det ähr all den tröst som iag begär. 

 

Ädla Stratonice tror du iag torde 

1.     D 726. (Ej i Olsson) 

Ädla Stratonice tror du iag torde   Hiärnes inventarium nr 53 

 moot tig een annan begärelse tee, 

än som min dygd och demödighet borde 

 än som i yttersta wördnat böör skee. 

2. 

Ach neij, min sköneste! sant ähr iag brinner 

 sant ähr att hitzig min rörelse ähr; 

dygdig ähr den doch, ty dygden här winner 

 dygden föriagar all annor begär. 

3. 

Ach dina tuchtiga strålar eij tända 

 uthi eens hiärta förkastelig brand 

Himmelske flammor och lågor de sända 

 himmelreen åtrå som frögder min and. 

4. 

Ringare sinnen och låga gemöter 

 dem må belysta förachtelig brunst 

dygden hoon gör att iag söker och sköter, 

 dygde Gudinnans Stratonice gunst. 

5. 

Lätt mig då älska, iag will eij begära 

 högre i wärlden, min ödmiuka siäl 

söker allen tigh att wörda och ähra 

 söker allena att älska tig wäl. 

 

Gåår bort min suck och pust 

1.     D726.  (Ej i Olsson) 

Gåår bort min suck och pust, går till min kära,  Hiärnes inventarium nr 56 

de fölliand ord till hennes öron bära, 

 säll ästu ädle wän, 

 du som aff himmelen 

 medh sköönhets prydnat bäst 

 med dygder aldra mäst 
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 så wäl och rijkelig begåffwat äst. 

2. 

Ach mig, iag leffwer än, om den för smärta 

kan kallas leffwande, hwars siäl och hiärta 

 iempt hogh och sinne fiär 

 från bröstet rifwit ähr, 

 den swäfwar städz kring dig, 

 och söker idkelig, 

 o skönste, medh din siäl förena sig. 

3. 

Jag wille gärna döö, der mig ey åter 

min kärleek hindrade, som ey tillåter, 

 medh mindre Du dertill 

 befallning giffwa will 

 jagh ähr uthi mitt sinn 

 till fredz medh willie din, 

 ty du allen’ äst min behärskarin. 

4. 

Så ståndar lijff och dödh i tina händer, 

hwart tu din äntlig sluut och uthslag wänder, 

 iag föllier willelig 

 hwart tu förordnar mig 

 doch skönste iag wäl weet 

 at tu din deylighet 

 ey fleckar medh så stoor omensklighet. 
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När den liufwa wåhr 

1.     V 21af, s. 48. Olof Strandberg, Urban Hiärnes 

     ungdom och diktning, Uppsala 1942, s. 160. 

     (Olsson, s. 98) 

När den liufwa wåhr   Hiärnes inventarium nr 58 

i sin högsta fägring ståår 

utj härlig pracht 

så och kiärlig macht 

har alting till större glädie bracht. 

Men föruth bland diuren utan tahl 

lilla lärda nächtergahl 

flyger up i högd 

stemmer an medh frögd, 

klingar lustigt up är wähl förnögd 

och förnämbst bland alla 

gläder, 

qwäder, 

gladelig, 

stadelig. 

Samma lust iag har 

Bland wår Edla Herdaskar. 

2. 

Nu nu är iag kiäckt 

till een Hiertans glädie wäckt, 

nyupprunnen gunst 

i min kyska brunst 

har min motgångs förra töckn och dunst 

Allestedz fördeelt, min Saak iag want 

Och en önskelig framgång fant. 

Seger i min strid 

i min älskogz ijd 

iag af lyckan feck, hon ähr mig blijd. 

Den som mig så qwalde 

hiärtlig, 

kiärlig, 

frijdelig, 

blijdelig. 

Nymphen ställer sig 

och af hiärtat älskar mig. 

3. 

Fahr Cupido foort 

giör som du har nylig giordt 

Lätt ey än bestå 

tänd man lustigt på 

Lätt min skiönsta ingen lindring få 

förr än hon af slijke plågor weet 

som iag sielf för henne sleet 

war och strijdare 

giör än wijdare 

hennes hiärta mot mig blijdare. 

Att hon af din skiäckta 

stungen, 

twungen, 

billig, 

willig 

med fullkommelig 

kärlek städz omfattar mig. 
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Gavotte. Skiönste siähl 

     V 21af, s. 176, Thott 8o 601, KBK, s. 97.

     (Olsson, s. 113)  

1. 

Skönste siähl, om du man wiste,   Ej i Hiärnes inventarium 

huru högdt jag älskar digh, 

moot dig torde då Caliste, 

ingaledz förlijkna sigh, 

den förhäfne Ammarillis 

lade sitt galanterie 

för dig ned, dett wille Phyllis 

sielf din tienstepiga blij. 

2. 

Roselis, den tuusend kyste 

der hon lefde, hand och foot 

eij så skön och härlig lyste, 

at hon kunde lijknas moot 

dig Stratonice, som winne{r} 

utj fägring och gestallt 

all den macht af Princessinnor 

som i förra wärden gallt. 

3. 

Andra må sin Psyche prijsa, 

sin Helenas liufwa färgh, 

dee emot din skiönheet prijsa 

som mooth Herculus een dräng 

lät Apelles konstigt bilda 

Wenus i sin pärle-prackt, 

du och hon i ären skillda 

på een outhseijlig tracht. 

4. 

Då mig först den lyckan hände 

att dhe skiönste stiernor see, 

himblen dig så signad sände 

som dee södt och liuflin lee, 

din saphyrne ögon både 

menar iag, det ädla paar, 

de nu om dens frijheet råda, 

som än alldrig bunden war. 

5. 

Nymphe herdarinnors prydna, 

tag din ädla ungdoms åhr, 

– som mitt hiertta bracht i lydna, 

så det dig till tienster ståår - 

dock i acht, ach! tijden löper, 

och när som han är förbij 

man den alldrig åtherkiöper, 

men han är allt tygelfrij. 

6. 

Dät jag beer, een innerlig yrkan 

dig een trogen heerda giör, 

som uthaf een hemlig dyrkan 

honom siähl och hiertta röör, 

så din ädla hog beweeka 

att din strän{g}het ingalund 

honom må den frijheet neka 

det han kyssa får din mund. 

7. 
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Sänke medlertijdh dee stråhlar 

af din angenähme mijn, 

som dig skönare bemåhlar 

än som Klöker och Bernijn, 

på en herde den dig skattar 

högre än sin bästa skatt 

och i hogen dina pattar 

kyssar nu till een god natt. 

8. 

Crona af alt fruentimmer, 

min Stratonice fahrwähl, 

när du någonsin förnimmer 

uthaf mig din trogne trähl 

annat än dig godt skall meena, 

sij! så hände mig den sorgh 

att jag sofwa må allena 

mellan kalfskin och een korgh. 

 

 Skönste Stratonice, ach huru haar 

1.     V4, s. 97, V 21af, s. 88. (Olsson, s. 113) 

 Skönste Stratonice, ach huru haar  Ej i Hiärnes inventarium (ev. nr 67) 

din dygd och fägring betagit mitt Sinne, 

ty dig så fiärran lell finner mitt minne, 

 altijd sig näst, från mig ingen tig tahr, 

Omskönt än himmel och Jord skulle blandas, 

 om och naturen skull ändra sin art, 

Skall intet hindra mig till iag sidst andas, 

 älska dig, O att iag såge dig snart. 

2. 

 När iagh /: som stundligst skeer:/ täncker på dig, 

då må utj mitt bröst hiertat mitt brista, 

öfwer det att iag så länge skall mista, 

 den mig mehr äger än sielfwer iag mig, 

Ängzlefull altijd iag suckar och klagar, 

 Alt öfwer himmelens stränga besluth, 

som från mig skillia så länge behagar, 

 den ifrån början iag wahlt har mig uth; 

3. 

 Mächtige kiärleek ell’ mächtige dygd, 

hwem är af Ehr som mäst drifwer mitt Sinne, 

när mitt afseende på Dygd är här inne, 

 törs iag wähl nämbna mig kiär utan blygd, 

hwem skulle troo att du öfwer oss bodde, 

 Om du ey tändes i menniskio bröst, 

Och i twå dygdige Siählar ey grodde, 

 een sinnetz Lijkheet af troheet och tröst. 

4. 

 Hwart och eett sinne som redligt har meent 

och hafft den lyckan att älska een fromheet 

så frampt i stället han råkad en grymheet 

 måste bekiänna han älskat haar seent 

effter som dödeligheet kommer emellan 

 ändar den liufwaste älskan i sorg 

hwilkens ehrsättning man finner seen sällan 

 förr än der upp öfwer himmelens borg. 

5. 

 Jag will emeedlertijd älska min wän, 

som aff fulkombligheet bär ett stoort Smycke, 
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och har för wärlden ett anginähmt tycke, 

 i det hopp att hon mig älskar igän, 

Kiärleek lad’ hörnsteen till denna wåning, 

 där ij wår lefnad aff Jember är full, 

till des att himlens regerande konung, 

 will att wij äntlig skall mållmas i mull; 

6. 

 Ästu nu kiärleek af himmelens Staam, 

som du wist är och af himblen uthsprungen, 

så blijr af Hiertat till öpning iag twungen, 

 Och att bekiänna, Stratonices fam, 

måst een gång mista den liufwaste glädien, 

 att iag eij will ell’ kan komma dijt mehr, 

för än som Ödet mig äntlin till städier, 

 att Jag Stratonice för himbla Sehr. 

 

En Wjsa Siungen af en Jungfru då dez Käresta reste ifrån henne: 

1.     W49 a, Linköping, s. 31. (Olsson, s. 116) 

Så far i frid och roo med all tin Skara  Hiärnes inventarium nr 71 

Dig ware himblen blijd och städz bewara 

 Rees fort och tryggelig ehwart tu drager 

 När som den högste tig så wäl behagar. 

2. 

Men tu skal aldrig tro hwad häfftig smertza 

Som hamrar med oro uti mitt hierta, 

 Det will mig idkelig ur bröstet flyga 

 begär också med tig i wagnen stiga. 

3. 

Jag blir med klagan qwar, min anda fijker 

med tig ehwart tu far, och intet wijker 

 En trogen fölljeslag altid förblifwer 

 Och aldrig någon dag tig öfwergifwer. 

4. 

Såsom en Seger-steen till Norden länder 

Så ock min Siäl allen till tig sig wänder 

 Och swäfwar stadelig ehwart tu wanckar 

 O hiertans wän kring tig med kärlekz tankar. 

5. 

Ach, wille Himmelen så gunstig blifwa 

den tiden en gång än mig återgifwa 

 Att min bedröfwelse som rök bortginge 

 Och iag Stratonice snart åter finge. 

6. 

Farwäl min ögnalust i alla tijder 

Med idel suck och pust iag tig förbijder 

 Farwäl min hiertans Wän: ehwart det gäller 

 Farwäl och kom igen iu förr iu häller 

 

Så ähr då nu min sista sluut 

(1.)    D726. (Ej i Olsson) 

Så ähr då nu min sista sluut   Hiärnes inventarium nr 74 

iag kan ey längre bijda, 

iag blijr ey qwar men måste uth 

i wärlden foort och wijda, 

emädan iag ey meer 

förhoppning öffrig seer 

wälan så äger iag 

än öffrig ett förslag. 
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(2.) 

Up up och uth i annor land 

utöffwer haff och sjögar 

uthöffwer skogar, strand och sand 

uthöffwer brinck och högar, 

uthöffwer berg och daal 

till thes min heta qwal 

och outhslecklig eeld 

blijr qwafd och all fördeeld. 

(3.) 

Farwäl! iag will begiffwa mig 

i wester och i söder, 

farwäl och leffwer lyckelig 

förwanter wänner bröder, 

och i min’ arma fåår, 

gåår fiärran från mig, gåår, 

i skogen aff och an, 

iag eer ey sköta kan. 

(4.) 

faar wäl, tu som i hender haar 

mitt hiärta och mitt sinne, 

för tin skull iagh så wijda faar 

att slåå tig uhr mitt minne, 

men för än iag faar hän 

giff mig min siäl igen, 

och wijk ifrån min hogh 

sij då så haar iag nogh. 

(5.) 

Swing op nord ost, ledsaga mig, 

Ge op och spell i flöglen, 

gör stålta wågar lustelig 

slå buuk i alla seglen, 

frijsk op, och blåås uppå 

att kööl och stamm må gåå, 

nu winder anckar op 

faar wäl all frögd och hopp. 

 

Så ästu dödh 

(1.)    D 726. (Ej i Olsson) 

Så ästu dödh, och foor så hastigt aff,  Hiärnes inventarium nr 81 

iag leffwer än, och du ähr lagd i graaff, 

iag leffwer än, men leffwer iemmerlig; 

ach huru wäl, om nu min matta siäl 

 snart finge föllia dig. 

(2.) 

Så ästu dödh, så ästu hu och wee, 

iag tenckte wijdh min återkomst fåå see, 

eett sådant mål har min förhoppning nått, 

så har min lust med hiertans suck och pust 

 een ynklig ända fått. 

(3.) 

Så ästu dödh, du aldra beste wän. 

du ähr din koos och kommer ey igen; 

ifrån oss tu så oförmodlig faar, 

och lemnar mig nu så eländelig 

 i sådan iemmer qwaar. 

 (4.) 

Så ästu dödh så ästu lagd på båår, 
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uthi din bäst’ och första fägrings åhr 

slijk deylighet een ögnebleck förtär 

ach huru må doch altijdh snart förgåå 

 hwadh fijnt och fagert ähr. 

(5.) 

Så ästu dödh, så faar så snart sin koos 

tin skönhets nysutspruckna späda roos, 

slå cypris son {,} din bog’ i stycken slåå{,} 

kast kogret neer, och heng det aldrig meer 

 på dina skullror små. 

(6.) 

Så ästu dödh, och lefd’ ey länger qwar, 

som uthi allt så öffweriordisk waar, 

ney effter tu sielff wast aff himlens art, 

sij så förleet tu all förgängligheet 

 och foor till himlen snart. 

 

Ähr mootgångs last och börda måttelig 

(1.)     D 726. (Ej i Olsson) 

Ähr mootgångs last och börda måttelig   Hiärnes inventarium nr 83 

han finner rätt, 

wäl mer än tusend sätt 

beklag’ och iemra sig 

han kan framdraga 

sin nödh och klaga 

wid tiänlig ord ähr klagan altför swår 

när sorgen wicht och mått widt öffwergåår. 

(2.) 

När som iag för uthi min kärleks lopp 

een anstöt fick, 

iag full aff klagan gick 

i lunden nedh och opp, 

slijk ord iag förde 

at de mig hörde 

de sörgde fast sig sielff förgätande 

så högt som iag för stoor medhlijdande. 

(3.) 

Tillbar mig än min kärleek dagelig 

förtret och meen, 

lell lefde liqwäl een 

som wederqweckte mig 

ach att den tijden, 

ähr heel framlijden 

min tröst iagh litta på - hwar ähr hon nu? 

ach mig mitt hierta brister wist i tu. 

(4.) 

Men nu aff gruffelig mootgång bliffwer iag 

så hårt förgiord, 

att iag eij finner ord 

som währa will min klag 

det gör mitt hierta 

des större smärta 

aff öffwerhopat sorg blijr mitt förnufft 

såsom een tilltept eld och fåår ey luft. 

(5.) 

När skall då denna nödh eens ända sig 

iag det ey weet, 

o stränga widrigheet 
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sij huru döden mig, 

Fast öffwergiffwer, 

att iag qwarbliffwer 

i liffwet som doch war så ofta dödh, 

iagh leffwer mig till qwal, o hårda nödh. 

 

Kom kom o liuffwa dödh 

(1.)    D 726,  (Ej i Olsson) 

Kom kom o liuffwa dödh   Hiärnes inventarium nr 85 

 och gör een ända 

på mig, att denna nödh 

 må återwända, 

min lijffs tidh skynda tig 

 medh hast afskära, 

iag will för mig 

 ey meer begära. 

(2.) 

skull iagh upleffwa och see 

 then swåra dagen 

att Stratonice 

 blijr hädan tagen, 

.............................................. 

.......................................... 

.............................................. 

.......................................... 

 

 

Rosimunda 

 

Såsom een Siööman högeligh 

     Rosimunda, utg. av Elias Wessén, 1959, s. 32f.  

(1.)    D 726 ? (Ej i Olsson) 

Såsom een Siööman högeligh,   Hiärnes inventarium nr 86 

 som i sin faart uthstått 

haar storm och fara, gläder sigh, 

 seen han haar lyckligh nått 

till een godh ort och säker hampn, 

 så ähr medh mig och fatt, 

som uthi min Dilettæ fampn 

 skall hwijla fåå i natt. 

(2.) 

Min kärleek hade önskligh faart 

 och wind aff stadigh hopp; 

men oförmodeligh och snaart 

 Sigh hende, att mitt lopp 

bleef hindrat aff missgynnare, 

 som migh min litzla frögd 

missunte, och ey gato see, 

 att iagh waar wääl benögd. 

(3.) 

På sådan Mootgång folgde strax 

 een ijling och mootwinn, 

som till een hefftigh storm upwax, 

 tå foor kärleken min 

bland twijffwels wågar nedh och opp 

 och waar fullnär förstörd. 

Diletta gaff migh ringa hopp, 

 aff klaffaren förförd. 
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(4.) 

Stoor ogunst iagh oskyldigh leedh, 

 thet waar ey långt ifrå 

min kärleek hade sunckit nedh 

 i qwaaff bland böllian blåå, 

iagh kastad’ anckar nedh på grund, 

 iagh brukte tågh och tygh, 

men detta halp migh ingalund’, 

 ty Stormen waar fördrygh. 

(5.) 

Seen iagh een rum och temligh tijdh 

 migh mödde som een Mann, 

bleef lyckan meer och mera blijdh, 

 att iagh omsijder wann 

godh böör: iagh hinte till then ort, 

 tijt, ther iagh wille mäst, 

att iagh föruthan hinder foort 

 fåår blij Diletta näst. 

(6.) 

Nu will iagh wederqwecka migh 

 och snart i denna strand 

min anckar kasta gladelig 

 och sedan spring’ i land. 

Min rätta hampn ästu alleen, 

 Diletta, bäste roo, 

tijt iagh migh skynder: will och seen 

 alt stedze hoos tigh boo. 

 

I snöda hiärtan, öffwerfull’ 

     Rosimunda, utg. av Elias Wessén, 1959, s. 16f.  

(1.)    D 726 ? (Ej i Olsson) 

 I snöda hiärtan, öffwerfull’   Hiärnes inventarium nr 87 

aff otro, säkerheet, stoor Synd och Skull, 

 hwij wend’ i ey igen 

förtörna Herren Gudh i Himmelen, 

och ret’ hans stora tålamodh. 

Betencker, fast än han ähr lenge godh, 

  fast han alleen 

  ähr ganska seen 

  och mechta leen, 

förglömer han ey lell eer brott och meen. 

(2.) 

 Ja fast ey han i samma stund 

medh liungeeld straffar hwar och een tin synd, 

 så tencker han doch wijdt, 

och Themis hoon upteeknar alt medh flijt 

 och säger Nemesis altfoort 

hwart grånd hwadh tu och iagh wij haffwom giort. 

  wåår skuld och last 

  hoon teeknar fast 

  medh största hast 

uthi sin swarta book föruthan rast. 

 (3.) 

 För än som tu ett ord affweet 

Och leffwer alt framgeent i säkerheet, 

 Sij då, då blir betaalt 

Den skull medh den så länge waar förhaalt. 

 då hielper ey din serla böön, 
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då skaltu fåå din wäälförtiänta löön, 

  då skalltu see 

  digh entligh skee 

  bedröffwelse, 

een ynckligh dödh, omsijder ewigh wee. 

(4.) 

 Ju längre Gudh digh höllt förskoont, 

när du bedreeff thet orätt waar och oont, 

 Ju större Straff tu fåår, 

medh ingen Konst undslippa du förmåår. 

 Gudz långa arm och starcka hand 

Fåår digh, ehwaart du flyyr till watn och land. 

  went aff i tijdh, 

  bedh Gudh medh ijdh 

  om Nådh och frijdh, 

afbedh din Synd, han kan wäl bliffwa blijdh. 

 

 

 

Hwart gåår tu, Helmiges, hän 

     Rosimunda, utg. av Elias Wessén, 1959, s. 40f.  

(1.)    D 726 ? (Ej i Olsson) 

 Hwart gåår tu, Helmiges, hän  Hiärnes inventarium nr 89 

medh slijk ijffwer? hwadh will detta? 

 söker du din söte wänn 

  och din tröst Diletta? 

Ney, then som du haffwer käär, 

  ähr ey häär, 

  williom wij berätta. 

(2.) 

 Håll, Helmiges, still ditt lopp, 

bort ähr dhen, du efter länghte; 

 den ähr där moot all din hopp, 

  som du aldrigh tenckte. 

 Sell och saligh wore du, 

  om du nu 

  henne ey förkrenckte. 

(3.) 

 Kenn, Helmiges, ken wääl åth, 

för än du i sengen kliffwer, 

 waar ey bråå och altförkååt, 

  att du ey bedrijffwer 

 Ded digh lenda kan till meen, 

  och du seen 

  illa uthstelt blijffwer. 

(4.) 

 Blijff, Helmiges, blijff ey häär, 

din olycka syns till stunda. 

 Jungfrun, den du haffwer käär, 

  fåår du ingalunda, 

 för Diletta, för din bruu 

  finner duu 

  drottning Rosimunda. 

(5.) 

 Gack, Helmiges, gack man bort 

hemåth, dröy här intet länger, 

 elliest seer du innan kort, 

  hwadh för qwaal dig trenger, 
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 hwadh digh för olycka häär 

  och beswäär 

  öffwer Jessan henger. 

 

Tijgergrymma Rosimunda 

     Rosimunda, utg. av Elias Wessén, 1959, s. 55f.  

     D 726 ? (Ej i Olsson) 

(1.)    

Tijgergrymma Rosimunda,   Hiärnes inventarium nr 90 

 haar du slutet fulleligh? 

Wiltu entligh ingalunda 

 låta wreden sachta sigh? 

 Hwem haar sådan gruffwligheet 

 än i wärlden hört och sedt? 

(2.) 

Kunna dina miuka hender 

 wäl bedriffwa sådant dråp? 

Kan slijk ondsk’ och list i sender 

 wistas i så deyligh krop? 

 Falska skönheet, kantu wääl 

 öffwerskyla sådan Siääl? 

(3.) 

I det widtbegripna Runda 

 kunde aldrigh någon troo, 

I den sköönsta Rosimunda 

 skulle så oont hiärta boo, 

 Vnder sådant fagert skinn 

 wara så förgiftigt sinn. 

(4.) 

Tu som plägh så heftigt prijsa 

 skönheet ibland Qwinnoköön, 

Alboinus skall digh wijsa, 

 hwadh som sköönheet pläg för löön 

 giffwa dem som henne såå 

 högt åstund’ och efterståå. 

(5.) 

Fägring böör man högt wärdera 

 der som fromheet är med blygd. 

Men ty werr, man finner fleera, 

 them som skyla sin odygd 

 medh een teck och liuffwligh hyy; 

 sådan fägring böör man flyy. 

(6.) 

Lär, o yngling, wäl besinna, 

 guld ähr ey alt guld ähr lijkt. 

Huru ofta haar een Qwinna 

 medh sin deyligheet beswikt 

 och thet giord som wåld och macht 

 hade ey till wäga bracht. 

(7.) 

Hade sköönheet ey bedragit 

 Alboins then hieltens modh, 

aldrigh hade han hiälslagit 

 Cunimund, och meenlöst blodh 

 gutit uth, ia sielffwer sist 

 för slijk wåldzwerck lijffwet mist. 

(8.) 

Willtu blijffwa frij, lätt fara 
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 altförheftigh skönheetz lust. 

Tagh tigh wäl och grannt tillwara, 

 att ey iemmer, suck och pust 

 änder tigh tin lust medh nödh, 

 sist medh een försmädlig dödh. 

 

O du som icke äst af lyckan så uphögd  

   Rosimunda, utg. av Elias Wessén, 1959, s. 65f.  

   D 726 ? 

   (Olsson, s. 101 anger E. Lindschöld som diktare, men har 

   senare ändrat proveniens till Hiärne) 

(1.)   Hiärnes inventarium nr 92 

O du som icke äst af lyckan så uphögd,  

Giff tigh tillfredz och waar sachtmodelig, förnögd 

Medh thet tigh Himmelen och Lyckan haar beskärt, 

Lätt högheet, wäld’ och macht ey wara tigh förkäärt. 

(2.) 

See huru sellsamt ähr medh them gemeenlig fatt, 

som Lyckan haffwer högt till Regementen satt, 

Hoon hwirffwlar aff och an medh oordentlig lopp 

Medh dem som hoon haar föört långt fram för andra opp. 

(3.) 

The himmelshöga Torn högt upp i luften ståå, 

The spetzar som os syns lengst opp till mollnen gåå, 

Them pläger dunder, blixt och åskewiggen slåå, 

Them stöter mången storm och Nordanwäder påå. 

 (4.) 

Näär Toppen up i Trään måst’ heftigt böya sigh 

för hwaar beswärlig wind, ståår Roten stadeligh. 

Then låga haslen än oskadd å marcken ståår, 

När Stormen höga Graan och Furu sönderslåår. 

(5.) 

Så ähr medh tijmligh macht som sammanfogat ähr 

medh omaak, arbet’ och olijdelig beswäär, 

och underkastet stedz otroligh faarligheet, 

när som een sämbre mann ther aff als inte weet. 

(6.) 

Ach huru haar een högh och mächtig lijten roo 

för Lyckan, som ey plägh hoos slijke stadigt boo: 

Willtu ey ångst, beswäär, och faara undergåå, 

Må tu ey myndigheet och wälde efterståå. 

 

 

Övriga visor i D 726 

 

Een lustigh wijsa eller Pasqwill, stält  

öffwer een däieligh Jungfru 

     D726. (Ej i Olsson) 

     Se Strandberg, s. 81f. 
(1.)     

Om een skiön Jungfru fager 

Att siunga mig behager, 

 Och om hennes däieligheet, 

Hwar om iagh nu beskriffwer, 

Ther hooß hwad hon bedriffwer, 

 Och på hwad sätt hoon weet, 

 Förbettra sin skiönheet. 

(2.) 
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Hoon ähr een rooss så fager, 

Allom hon wääl behager 

 Alt för sin liufflighet, 

Om the som iagh wääl wiste 

Hennes achter första och siste, 

 Jagh meenar wisserligh, 

 The skulle besinna sigh. 

(3.) 

Som blänkiande gullstrenger, 

hennes håår på huffwudet henger 

 och prålar liuffweligh. 

Men om tu finge beskåda, 

Hwad therunder ähr för klåda, 

 Ja, skabb och ettersmogh, 

 Tu skulle undra nogh. 

(4.) 

Hennes ögon som Solene stråla, 

Glimma och fast högeligh pråla, 

 Syns fagre och liufflige. 

Doch then förbannad’ högfärden, 

Hwars lijke fins ey uthi werlden, 

 Uthi them fördöllier sigh, 

 Tro tu migh wisserligh. 

(5.) 

Hennes kinder purpurröda 

Stoltheten fula och snöda 

 Förmera sannerligh. 

Hoon sigh doch ey tilfredz giffwer 

Eller widh sin ferga bliffwer, 

 Men medh kram med sminckerey 

 Föryttrar sina anletes hyy. 

(6.) 

Hennes läppar som Coraller 

Öffwerhöllia then häftiga sqwaller, 

 som hon bekaias medh. 

Ey kan hon nånsin stilla 

Then raller, som så illa 

 Hennes Rosenfergade mundh 

 Bortskäma i all stund. 

(7.) 

Hennes Subtilige öra 

Begär ey så myckit att höra 

 Predikan och Gudz ord, 

Men fåfeng taal och flättia 

Om älskogh och om kättia. 

 Sampt egen beröm och rooß 

 Hon höra begär therhos. 

(8.) 

Hennes miuka och miölkhwita hender 

Wälskapade fingrar i sänder, 

 Komma sälla rocken wedh, 

Att sittia stilla och spinna 

Begiäär ey den deielige qwinna, 

 Uthan sigh till pracht och högfärd 

 Bepryde medh stoor flärd. 

(9.) 

Hennes arbete månde wara 

Att stå för spegeln klara 
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 och der besmyckia sigh, 

Ther mån hoon sigh så skapa 

Alt som een höghfärdigh aapa, 

 Ju lengre hoon ther ståår, 

 Ju större modh hoon fåår. 

(10.) 

Tå hoon sigh fullnogh månde beskådha 

Böriar hoon till fönstret tråda 

 Och kuxar hijt och tijt, 

Alla will hoon tå bespotta 

Ingen kommer henne till måtta, 

 Hwar och een bliffwer fördömd, 

 Och ingen warder glömd. 

(11.) 

Näär hon nogh besedt haar andra, 

Månde hon till Porten wandra, 

 Will låta sigh sielff besee; 

Ther ståår hon som een widunder, 

Uthi paar goda stunder, 

 Alla, the henne påsee, 

 Hennes stora dårheet åthlee 

(12.) 

Sina fötter hoon städze öffwer, 

Ty att dantza hoon ochså behöffwer. 

 Thet ähr unga iungfrurs sedh, 

Sin blomstrande ungdom nedsättia, 

Uthi flättia, lättia och kättia, 

 I smyckerij och högfärd, 

 Uthi dantz och annor flärd. 

(13.) 

Sedan hoon igen wender att dantza, 

Mån hon till sina wänner swantza, 

 Ther wancker sqwaller nogh. 

Thå weet hoon allom baaktala, 

Medh sin tunga falska och gala, 

 Mädan hoon så mästerligh kan, 

 Beliuga bå’ qwinna och man. 

(14.) 

Jagh wiste wääl meer framföra, 

Hwadh hoon om dagen månde giöra, 

 Doch låter iagh nu beståå, 

The förnembste har iagh uprecknat 

Och i Rimmewijß förtecknat; 

 The, som känna henne grant, 

 Weta wääl att thetta ähr sant 

(15.) 

Härmedh iagh min wisa änder 

Och migh til them nu wender, 

 Som mera skåda och see 

På fägring och däieligheeter, 

Än på dygd och sedigheeter, 

 Them beder iagh innerligh, 

 The wille besinna sigh. 

(16.) 

The gamble wisa påminna, 

Att man kunde aldrig finna 

 Ett styggar’ och fulare ting, 

Än som een kärligh och fager 
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Som dygd ej fullkomliga haffwer, 

 Men een from och dygdefull 

 Är better än silffwer och gull. 

 

Thin åldrig ätt och gammal adel 

      D726. (Ej i Olsson) 

Thin åldrig ätt och gammal adel 

må iag wäl billigt lijkna widh 

Een wacker uthnött gammal sadel 

broderat [?] i kung Christians tijdh 

ther fiorton röda lappar på 

ähr laskat medh godh beeketråå. 

 

Du äst wäl meer än pellas [pelles?] hynda 

så täcklig och min hiärtans grijs 

sij den för blygd hoon wiste blunda 

så offta som hoon släpt een fijs 

den täffwans dygd och wackra sedh 

den ey widh din nu lijknas wedh. 

 

och om du skiönste mig förskiuter 

[– – –] 

för tin skull iag allen’ uthgiuter 

mång hullandsk suck, – – – 

och salta tårar för din skull 

iag gråter hela becken full. 

 

Bryt hierta, spring och spreck 

(1.)     D726. (Ej i Olsson) 

Bryt hierta, spring och spreck 

och brist i stycker 

när sådan gruffwlig sleck 

tigh qwäl och trycke{r} 

J häfftigt tillgie mig  

at iag ej härda 

Än tolamodelig  

will sådan börda, 

(2.) 

Min frögd ähr all förbij 

och will sig wenda 

will, största raserij 

medh yncklig ända 

helas, alsingen boot 

war iag ej wore 

när alting så emot 

mig sammanswore. 

(3.) 

Tin frögd står nu i floor 

nu groor din åker 

när iag i sådan stoor 

olycka råker, 

och hiertans bitterhet 

jagh måste söria 

när du för frögd och wee 

troolöshet [?] böria. 

(4.) 

Tu arga Melice 

tu som förstörde 
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wår [?] kärleks skickelse 

och mig förförde, 

som frögden hastelig 

i sorg förwende 

Kom nu och mätta dig 

medh mit älende. 

(5.) 

O Astrildz högste nijt 

som henn’ ingiffwer 

then list som hon medh flijt 

emoot mig driffwer 

blås in 

att hoon förgäter 

mig emot sig sielf [?] förswara 

sig sielff opfräter 

(6.) 

Ach Laura [?] undfåå 

när hoon förwändes 

uthi een sten, att så 

slik orådh ändas. 

Om Adolfin och än 

. . . kinn [?] . . . 

. . . min herderin 

som . . . winn . . . 

 

O redlige swensk 

(1.)     D726. (Ej i Olsson) 

O redlige swensk huru går tig i hand, 

 will lyckan ey medh tig meer stånda, 

tu som hade medgång till watn och land, 

 nu ästu sielff kommen i wånda, 

tin seger war stoor, tin macht war i floor, 

 tit nampn gick öffwer all werlden, 

men seij mig nu rätt hwarföre så [?] gåår 

 att alt ähr fallet [?] i flärden. 

(2.) 

Sök orsake{n} up, tu har wäl behoff, 

ransaka wäl uthan och innan, 

så skall tu få see att rätta uphoff 

till all then olyckan ähr Qwinnan, 

så hastigt sen du gaff qwinnan wåld, 

wår lyckan sig böriade wända, 

och om ey i tijdh derpå sker uphåld, 

lär allt slätt fall’ öffwerända. 

(3.) 

Sij här då när män tog [?] i acht 

 och qwinnan fick intet regera, 

Ey tiänade [?] wäl till wår wrede [?] och macht 

 tillwexte nu lager iu mera, 

rätt styrdes alting medh wijßdom och rådh, 

 och wetskap och konster de söktes, 

Gudz fruchtan war stor, dhän högste gaff nådh, 

 att gåfwor och medel föröktes. 

(4.) 

Seen mannen lätt tyglen och qwinnan fick luft 

 och hoo{n} efter handen fick råda, 

Så handlas nu alt moot skääl och förnuft, 

 att landet är råkat i wåda, 
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. . . far aff all orätt will 

 . . . förwenda 

wår macht tager aff och landet är stält 

 i armodh i nödh och ällende. 

 

J herrar täckz ehr höra 

1.     Ragnar Ekholm, Samuel Columbus, 1924, s. 

     251. (Ej i Olssson) 

J herrar täckz ehr höra 

Som namn och titlar föra 

af Leyon, tiger, Biörn, 

af ulf, af grip, af Örn 

med grymma namn och later 

anseende söken I 

Lät see om Edra dater 

the stämma med ther i. 

2. 

Nu läyon, grip och tiger, 

Lät se war rask och wiger, 

förswar i kamp och strid 

Titt namn ty nu är tijd; 

Kom nu och buss på Juten 

Som står in för wår dör: 

Blir tu än qwäst och skuten, 

Så har tu ähra för. 

3. 

Och i som kronor bära 

Bewijsa med huad ähra 

J seger kronan få 

när i ehr fiend slå 

och i som stiernor rifwa 

högst under stiernor blå; 

Lät se hur högt i klifwa 

när J mot Juten gå. 

4. 

Tu hielm och skiöld i striden 

Framtee; ty thenna tijden 

J örlig hemma gå, 

kan tig ey wähl anstå. 

Thet will och ey betäma 

att leyon ligger lat, 

att gripen griper hemma 

och Tigern är för flat. 

5. 

När iag mig nu besinner, 

Thet största delen finner 

att papper lättar’ är 

än harnesk och gewähr: 

Mäst föra the nu pänna, 

J sina raka klor. 

En stoor deel sittia hemma 

wid spisen ner hoos mor. 

6. 

Tu som tig täncker adla 

kan tu tin hest ey sadla 

J fält och wåga uth 

Titt lijf för lod och krut; 

Lätt tig ett tillnampn gifwa, 
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Jämlikt titt stånd och sedh, 

Lät skiöld och Cronor blifwa, 

Lät willdiurs namn i fred. 

  A:1677 mense martio 

  auctore 

  Urban Hierne 
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Erik Wennæsius, 1641–1684 

Skrifter av Eric Wennæsius: 1, Etthundrade Kling-Dichter, utgivna och kommenterade av 

Ingeborg Nordin-Grip, Uppsala 1934. Diss. Uppsala universitet. 
 

Sonetter 
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Samuel Columbus 1642–1679 

 

 
 

ODAE SVETICAE (1674) 

Bland allan Werldsfåfänglighet 

Minst fåfängt är förnöylighet; 

Ock högst af all förnöylighet 

Är rätt förstå fåfänglighet. 

 

 

 Will du här lustigt segla få; 

Måst du ok tåligt Storm utstå: 

 Så lycklig du dig skatta må 

 Som du äst nögd i både twå. 

1. 

Thäd wijda willa Haaf nu synes mildt och blidtt: 

Män strax af stormen wredtt, af fräsand fradgan hwitt. 

 Thess wågor brusa grymt, thess buller skräckligt hörs 

 En farkost rifs och drifs, ock snart af leden förs. 

2. 

På werdsens yppna Haaf haar oss wårt öde satt; 

Wij wanckom af ock til, wij ymsom daag mäd Natt: 

 Wind, Mootwind, Lugn ock Storm tilskifftes finnom wij; 

 Mång dödlig farligheet wij blinde swäfwom i. 

3. 

Mång prydlig Land och strand wij skådom här ock där; 

Til mången herligh Öö wij läggiom mäd begär: 

 Män skada! man eij weet hvad Örter man där får 

 Mångt Suckersött Förgifft wårt Sinn ock lijf för-rår. 

4. 

Står Seglet fullt ock stint, yfs man af Lyckan good; 

Hvar wåg då höijer opp wårt arma stållta Mood: 

 Strax Lyckan widrig är, haar Modet sagdt go-Natt: 

 Förtwiflan, Sorg ock harm, haar då dess rum besatt. 

5. 

Nu seglas lustigt af, nu går för Wind och Wåg 

Thäd bär så lyckligt dijt man fijker mäd sin håg: 

 Män snart är Stormen wäxt, ock snart är wädret länkt; 

 Man offta drifwen blijr dijt man haar aldrig tänkt. 

6. 

Ja, offta skeer, ty wärr, thäd bär så lijte wijd 

At Skeppet får en Stööt, ock därmed siunker nijd: 

 Man seglar för tu skööt, ock störtes need i qvaaf; 

 Man ährnar sig til Lands, ock får i Siön sin Graaf. 
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7.  

Säll den som fooga kan sig wijsligt effter Winn 

Ock när han blås förstarkt, taar somlig Seglen in: 

 Sand-reflar, Klippor flyr, seer sig alt waarli för 

 Ock när han börfast är, mäd tålmod wäntar Böör. 

8. 

Ja säll den efftergår den rätta Segel-Nåål 

Den sanna Stiärnans Lius til thäd utwallda måål: 

 Fast Hafsens Böllior blå anfäckta Boord ock Stamn 

 Han effter faran får dock sist en önsklig Hamn. 

9. 

Du stoore Gud som oss ock Werlden skapat haar 

Du ock wår gode Gud, wår Tröst ock Styrman waar: 

 Din liufwa Nådes-Wind wår Hiertan röra lätt 

 Så skeer at wij til tig framkomom wäl och rätt. 

 

 Dygd ock Lära gieer Hugnad ock ähra 

1. 

 O huru wäl 

 är dock the siäl 

som strax til rättan dygd up-offrar wett ock Skiäl; 

Och håller sig therfast ehwad påkoma tår: 

 Om Nöd 

 ja Död 

 på-går 

 hon står; 

Sin blijda Glädie-Sool hon äntlig skåda får. 

2. 

 Haar Gud med wett 

 Tig wäl försedt; 

Lätt sij med ord och wärk thed eij omsunt är skedt; 

At gagna hvem tu kant, lätt tig eij wara ledt: 

 Ty Gull 

 I Mull, 

 Och wett 

 Eij sedtt, 

Blijr samma ähre-prijs af wijsan Man betedtt. 

3.   

 Haar du nå gott 

 Om händer fått; 

Föör til thess rätta bruk, gör tig ok androm gott: 

Ty thet eij mindre dygd ok ähra räknas må, 

 Rätt haa 

 än taa, 

 Förestå 

 än få: 

Eij är en Drake wärd thed godz han ligger på. 

4. 

 Wåg drifwer wåg; 

 Stund fölier stund; 

Wår wandrings ena steeg thet andra sammanlund. 

Försum dig eij til gott mä’n du har mackten fått. 

 När du 

 Har nu 

 Ditt Mått 

 Til nådtt: 

Du aldrig meera går den wäg som du har gått. 
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 Heela weldsens idla flärd, 

Är them frommom Sorg ey wärd. 

(Andlig visa förutom strof 6 och 7) 

1. 

Stämmer opp i Sångarinner, 

 stäm̅er opp ett Sorge-speel; 

En bedröflig Thon påsinner, 

 Klager Himlen mijna feel: 

At iag giuter heeta Tårar, 

 At iag äter Sorge-bröd, 

 Ingen tröstar doch min nöd, 

Gud är sielfwer den mig sårat. 

2. 

Hoos mig sielf sijr iag med qwijda, 

 Idel Synd och bräckligheet: 

Af min Nästa måst iag lijda, 

 Ondt förtaal ock alt förtreet. 

Hwad mig båtar sällan händer, 

 Hwad mig skadar offta skeer, 

 O-blijd upsyn Lyckan gieer, 

Hur iag mig hällst teer ock wänder. 

3. 

Skal iag mig då öfwergifwa? 

 Skal iag mig nu wunnen see? 

Skal min Sorg min Herre blifwa? 

 Skal min Owän åt mig lee? 

Gode Gud du låter känna, 

 Mig ditt Faderhiertelag 

 Mitt uti min ångst och klag: 

Ty wil iag til tig mig wända. 

4. 

Är iag af mig sielf beslagen 

 Mäd all Synd och bräckligheet; 

Är iag af din Nåd reen-twagen 

 I din Sons oskyldigheet. 

Hwad mig feelar han upfyller, 

 Hwad mig tiänar han bäst weet; 

 Höllier all min skröpligheet, 

All din godhet han förskyller. 

5. 

Om mig Werlden wil bestrijda, 

 Haar iag hoos min Gud min frijd: 

Måst iag utstå Sorg ock qwijda, 

 Blijr thäd eij til ewig tijd. 

Skeer mig ondt utaf min Nästa, 

 Jag thäd intet ackta will; 

 Gode Gud, iag troor dig til, 

Du mig wänder alt til bästa. 

6. 

Efter tiockast Regn ock Dimma, 

 Effter Himlens Skyiar blå, 

Plägar Soolen herligt glimma, 

 Lufften meera liuflig stå; 

Uppå Stormen föllier lugnet 

 Effter Natten kommer Daag, 

 Effter Wintren Wåre-daag: 

Efter Sorgen Tröst och hugnad. 

7. 



223 

 

Fast än Lyckan widrig synnes, 

 Dock min Siäl tilfreds dig ställ: 

Intet gott fullkomligt finnes, 

 Ingen är med allo säll. 

Altijd är ju nå som fattas; 

 Män i Sinnez Redligheet, 

 Ock min Kropps förnöijligheet, 

Mig en full-god Lycka skattas. 

8. 

Haar iag eij Gull-säckiar stinne, 

 Eij så präcktigt, fijnt ock gott: 

Haar iag Gud ock Nöijsamt sinne, 

 Högsta goda haar iag fått. 

Hwad min Gud mig nådigt gifwer, 

 Mäd gladt hierta uptaar iag: 

 I hans Nåd ock hans behag, 

All min lust ock Rijkdom blifwer. 

9. 

Stämmer af i Sångarinner, 

 Stämmer af Ehrt Sorge-speel: 

I gott Nöije frijmod finner, 

 Tackar Gudi för min deel. 

Haar iag gutit heeta Tårar, 

 Haar iag ätit Sorge-Bröd, 

 Är min Tröst in til min Död: 

Gud will läkia den han sårar. 

 

 

 

 

Hwad himmelsk krafft som wäcker opp 

 Hwart ädelt Sinne, Siäl ock Kropp, 

 At hugna sig ock blifwa kär, 

 Åt alt thäd gott ock wackert är! 

 

1. 

All Lijfs ock lefnads springe-källa, 

iag menar tig O kärleek reen: 

Hur skall iag titt beröm fram ställa? 

  titt mästa lof är dock titt meen. 

  En Himmelsk Tunga boorde mig, 

  om tig at siunga wärdelig. 

2. 

Tå ett oskapat hijsligt öde 

War, thed dock slätt als-intet war; 

Gud sielf af Kärleks öfwerflöde 

  Then ganska Werlden skapat haar. 

  Af Gud blef Kärlek först utsänd, 

  Til Gud bör han ock blifwa wänd. 

3. 

Hwem är som än ditt lopp förmeenar, 

Hur är din Mackt så underbaar! 

Jord, Himmel, Watten du för-enar, 

  Alt thäd lijf får som lijf eij haar; 

  I Elden haar du ditt hemwist; 

  Du äst i Werlden först och sist. 

4. 

Förutan dig är alt i tystnad, 



224 

 

  Ohyggligt, mörkt, ijs-kalt och dödt: 

Mäd dig är alt i liuflig lystnad, 

  Frögdsamligt, täckt ock som nyfödt: 

  Som Norden för all Segel-nåål, 

  Ästu för all Natur ett Måål. 

5. 

Ett urwärk snart af gången stannar, 

  När thed eij haar sin tyngd ock wickt: 

Alt wårt beställ thäd sammar sannar, 

  När thed eij är af Kärlek qwickt. 

  Då är wårt lijf en ork-lös Död, 

  Wår hog en Dröm, wij sielf en söd. 

6. 

Du äst som ädla hiertat adlar, 

  Thez nedrig tancka är tin soot; 

Förutan dig man bittig sadlar, 

  Dock kommer aldrig foot om foot: 

  Du äst en drifft uti wårt Blood, 

  Du yrker, styrcker alt wårt Mood. 

7. 

Til Dygd ock ähra du osz reetar, 

 När Hiertat undfår dijne stick, 

Med flijt ock ifwer thed arbetar, 

 At föllia foort ditt råd och skick. 

  All swårheet gör du lätt som strå, 

  Til thesz man dock ditt mål kan nå. 

8. 

Til Konst och lära du osz lockar, 

 Med Suckersöt wälsmakligheet: 

Stoor ting förståndet underbockar, 

 Med en sött-twingand lämpligheet. 

  Där du ditt Tiäll haar slagit neer, 

  Owett och groofhet eij seer. 

9. 

Till roo du wåra tanckar böijer, 

  Som wist thed högsta goda är. 

Alt hierte-gnaag ut wägen röijer, 

 Som arga sinnen möta plär. 

  Du äst thed starka wärldsens band, 

  Som samman-håller folk och land. 

10. 

Omsicktigheten af dig läres, 

 Råd blijr din såta föllie-slag: 

Förfarenheeten af dig näres,  

 Som bättrar dömet dag från dag: 

  Til thesz thet fast i sanning står, 

  Thed onda flyr, thed goda får. 

11. 

Skönheeten snart sitt wörde miste, 

 All’ ögons strålar woordo stum̅: 

Hwad gåfwor är snart ingen wiste, 

 Män får man Kärlek lijte rum: 

  Som blixt och åskia genom slår, 

  Slijk krafft du ginast känna får. 

12. 

Du gör at Folk hvar-andra möta 

 Med hiertefrögdig höflighet; 

Du gör at wänner trohet sköta, 
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 I alsomstörsta liuflighet. 

  Stygg’ ord ock wärck, fuult samwets solk, 

  Du lemnar kölds och mörksens Folk. 

13. 

All werldsens Sorg du underkufwar, 

 Uti dig sielfwan wederqwäckt; 

Hwad ampert är, du osz förliufwar, 

 In til wår siste ande-dräckt: 

  Du swalkar hettand’ hierte-glöd, 

  Gieer Sinnes-roo i kroppens död. 

14. 

Dens Blod som du haar öfwergifwit, 

 Är i sitt lijf fast wärr’ än död; 

Ty onskan haar från honom drifwit, 

 All dygde-lust, wårt Sinne-bröd: 

  Han är sig sielf en plåge-stad, 

  Hans werld ett långligt Sorge-bad. 

15. 

För-rottnelsen du ewigt tråszar, 

 Din är och blijr ju Segren än: 

Hwad Tijd och ålder sönder-kråszar, 

 Hoop-samlar du til lijfs igän. 

  Hwad jordiskt är, til jord förgås, 

  Af Kärlek åter wederfås. 

16. 

När iag en ting mig föör til sinnes, 

 En nyck mitt Hierta sätter ann: 

At intet gott i werlden finnes, 

 Som någorleds ju skada kan. 

  Ju hög’r en ting af wärde är, 

  Ju större Last thesz miszbruk bär. 

17. 

I Soolen är ju Elden fijner, 

 I jorden är han jord-bemängd; 

I Gudi sielf reen Kärleek skijner, 

 I syndigt Hierta är han wrängd. 

  Dock om Förnufft osz råda får, 

  Blijr osz stadig kärleks wåår. 

18. 

Ty älskom nu hwart redligt Sinne, 

 Thet wackert gott och ährbart är: 

Haat, Af-und, ondska, Sorg förswinne, 

 Som Blood och Mood förtära plär. 

  Så få wår Hiertan sannas wijd, 

  At wår Tijd är en gyllen Tijd. 

 

 

  

 En trogen wänskaps liuflighet, 

 Jag rätt wijd intet lijkna weet: 

 Om nu den fins i Ächtastand, 

Hwad hiertli-liufligt hierte-band! 

 

1. 

Hur fåfängt är alt hwad mäd ifwer 

 I Mänsklig’ Hiertan effterstå; 

Där Tijd ock Lycka dock kull-rijfwer, 

 Alt Hwad Ehr hog sig fäster på: 
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  En trogen wänn ock roligt Sinn, 

  Är aldrastörsta Skatten min. 

2. 

En Kunglig Spijra kan snart wändas, 

 Uti en ringa Heerde-staaf. 

Ährgirigheet kan aldrig ändas, 

 Förr än hon tränges need i graaf. 

  En trogen wänn och roligt sinn, 

  Blijr aldrastörsta ähran min. 

3. 

Gullboijor meer än dyrt den köper, 

 Som sig til träl åt Mammon gieer; 

Wällust som snarast fram-omlöper, 

 Som Blixten flyr, och är eij meer: 

  En trogen Wän och roligt Sinn, 

  Är aldrastörsta Lusten min. 

4. 

Thet Konst-wärck som Naturen påcka, 

 Är een skeenfager ögnefrögd: 

De måste sig för Tijden båcka, 

 Och lemna hiertat ringa nögd! 

  En trogen wän ock roligt Sinn, 

  Taar tijden aldrig ur mitt Minn. 

5. 

När iag mijn Sinnen widt utsänder, 

 At hämta til Förnufftet fram; 

Hwad werlden täckligt före-wänder 

 Af alt sitt sminka’ gods och kram: 

  En trogen wän ock roligt Sinn 

  Blijr billigt största Skatten min. 

6. 

När iag min hog än längre föllier, 

 Hwar mig min Skatt blijr uppenbaar; 

På twiflans Haaf bland många böllior, 

 Min styrsel Himlen på sig taar; 

  Och förer til din blijda strand, 

  Du heder-wärde Äckta-stand. 

7. 

Då iag orörligt huus mig bygger, 

 På Dygd och Troheets fasta grund: 

För all hog-reetnings anfall trygger, 

 Eij acktar All-mans marga fund; 

  Eij af-unds onske-fulla tand: 

  Ty prijsar iag mitt Äckta-stand. 

8. 

Är iag eij rijk af gyllne stycker 

 Som floo’n Pactólus gull-sand bär: 

Mig Himlen med sin Nåd besmycker, 

 Och mig min deel med roo beskär. 

  Gott nöije är min gyllen sand, 

  Ty prijsar iag mitt Äckta-stand. 

9. 

Naturen all will thed bejaka, 

 At ensamt lefwa ledsamt är: 

Den minsta fogel haar sin Maka, 

 Den han för andra håller kär. 

  Alt hwad som hafwer lijf och and, 

  Med mig thed prijsar Äckta-stand. 
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10. 

Om sorge-moln mig stundom drifwer, 

 (Som Lufften altijd klaar eij står;) 

En gång thed Soolen sönder-rifwer, 

 När Gud så will thed öfwer-går: 

  I medler tijd hans Nådes-brand, 

  Mig lijsar i mitt aeckta-stand. 

11. 

Sool-blomman rörd af Kärleks minne, 

 Sig skickar effter Soolen sin: 

Altså och iag med ährsamt Sinne, 

 Skal gå tilhanda wännen min. 

  Gott hiertelaag är ju thed band, 

  Som gör thäd rätte aeckta-stand. 

12. 

Hwad lust at sij, när Kärlek drifwer 

 Den råda bör, sig giee til träl! 

När i twå Makars Kroppar blifwer, 

 En innerlig för-eenad Siäl! 

  En är den andras högra hand: 

  O Himmels-liufwe aeckta-stand! 

13. 

Ack at! män thet står eij at önska, 

 Du grymma död skull borto blij; 

Dock skal i ewig tijder grönska 

 Min wän̅ hoos mig, ditt wälde frij: 

  Så segrar öfwer mackten din, 

  En trogen Wän̅ ock roligt Sinn. 

 

 

Til en ung sielf-klook. 

 

En modig sielf-klook ung af åhr, 

 En-wettigt wijd sitt owett står; 

Thesz han sielf-rönligt wetta får, 

Hwad wäg man til förderfvet gåt. 

 x x    x   x x   x   x x 

   x    x x   x   x x   x 

 

  O sielf-klook du så gali går, 

 Ditt egit råd dig sielf för-rår; 

 Du kom̅er där du längtar til, 

 Män saknar däd du hafwa will.  

1. 

Hwar ästu sielf-klok kommen frå, 

at tu af ingen lära må? 

Ja sant, du äst af Himmelsk stamm, 

män heelt i otijd kommen fram. 

At du så brått til Jorden damp, 

til hierna fick en mosse-swamp. 

2. 

Du haar ju aldrig warit barn, 

Alt sielf kännt åtskildt gull frå skarn: 

Nu känn dig sielf, mig eij försmå, 

Ett wäns-råd skal du af mig få: 

Om du sijr nu dig wara took, 

Blijr du af Ackt och Lära klook. 

3. 
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Män will du foort mijn ord försmå, 

Dem tijden dig skal minna på; 

Så gak, ok hamna hwar du will, 

Den Scholan som du längtar til: 

När du haar sidt dig wara took, 

Blijr du med Skam och Ånger klook. 

 

Hwad gijnar thed man androm rår, 

När hwar sitt tycki efftergår; 

En annars liud om Örat slår, 

Ens egen hog som Hiertat rår.  

 

x x     x x     x x    x x    x x   x x 

  x        x        x       x       x      x 

 

Hoo rätta will en ond, ondt waan, 

Han twätta will en Morian. 

 

Den unge – sielf-klokes swar. 

 

1. 

Hwar ästu af-und kommen frå, 

At tu alt gott misz-unna må? 

Från Blåkulla, af  Hliotens stam̅, 

I fierde tunglet kommer fram 

At tu så kall om hiertat wardt, 

Din syyn så wrång, din tand så swart. 

2. 

När bruna lockar warda grå, 

När röda läppar warda blå; 

När rosen-kinner wisznad stå, 

När snälla fötter tröttna gå: 

Då blijr för dig och mig förseent, 

All glädie blijr osz då förmeent. 

3. 

Derför frisk opp min ädla Siäl, 

Försum dig eij at lefwa wäl; 

Ded hällsta bästa du kan få, 

Däd lätt för dijna lyster gå: 

När iag en gång i grafwen faar, 

Hwad öfrigt är en annan taar. 

 

 

Ode om Förnufftet ock Willjan. 

Kan siungas effter den I. eller II. Melodien. 

 

1. 

FAst mycki mycki gott har Gud oss Mänskiom gifwit, 

Ock oss thess rätta bruuk i Wettet föreskrifwit: 

Män wettet är ett Frö, som will aff lärdom wäxa, 

Därtill Förfarenheet oss daglig geer ny läxa. 

2. 

När nu wårt wett har lärdt rätt ondt ock gott åtskillja, 

Så haar wår gode Gud oss också gijfwit Willja, 

Thet onda til at fly, thet goda til at söka, 

Och så Guds Nådes låån, med egen flijt föröka. 

3. 

Män ack! ett Tycki är, som oss alt fallskt inbillar, 
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I föllje mäd en Lust, som ock wår Willja willar: 

Dem haar eij du wår Gud, dem haar owännen plantat, 

När Mänskjan war ut-om dijn Budords Gränsser slantat. 

4. 

Mäd desse haar altså hwar Mänskia fått at kämpa, 

Thess antingen hon dem, ell ock de henne dämpa: 

   Hoo winner får en Skänk, en herlig Skänk til Löön, 

   En Skänk som öfwergår, alt Mänskie-hopp ock böön. 

5. 

Män i förmätne Folk, som högt och widt upgaapen, 

Ock hälsosamma Råd så Hiertestålltiskt aapen, 

   Wist komma lär den Dag, i skolen blij så klämta 

   At hwar ock en skall sij, mäd Gud är eij at skämta. 

 

 

 

    Aria 

En Naturlig döds-Betrachtelse. 

 

1. 

Hwad är thet åht at iagh mit Sinne qwällier, 

för fåfäng winst min ädla frijhet Sällier, 

  förgiäfwes möder hufwud hand och Läpp? 

Jag pijne plåge quällie mig fram-härdigt 

Doch kom̅er den som gör mit wärck ey wärdigt, 

    Een fingerknäpp. 

2. 

Haar iag en gång utur Folks-samfund farit, 

Blijr seen mäd mig som iag had’ aldrig warit, 

  Jag blijr uthi däd långa tysta brackt: 

En långlig Natt har stillt min Been och Länder, 

En långlig Sömpn mijn Ögon, Fötter, Händer 

    Haar sammanlagdt. 

3. 

Ett annat Folk då Soolens Klarheet skådar, 

Min Lägerplass en ann mäd Föttren trådar, 

  Ack at jag sielf blijr Sinneslös til Mull! 

Jag haar speelt ut, min wandring haar en ända, 

Mitt Glaas är ut, min Trå är af, min Slända 

    Är spunnen full. 

4. 

Hwij will iag då om Werlden sorgse wara, 

På Sjö ock glö stoor Lycka effter fara, 

  När mig strax bör en oundwijklig död: 

Skull’ jag mig sielf i Sorg ock oroo föra, 

Hwad woor thet meer, än mig i Lijfwet göra 

    Onödig nöd? 

5. 

Träd Frijheet fram, i oförfalskad’ Smycker, 

Träd fram ock bryyt mitt Ook i tusend stycker, 

  Mitt Ook, mäd alt sitt träle lijkt beswär:   

Mitt Ook, thet iag sielf-willigt på migh lade, 

Då jagh af Oförstånd til Skuggan sade: 

    Tu äst mig kär. 

6. 

Jag haar nu lärdt, inwärtes Werlden känna, 

Hur fåfängt är, alt hwad wij effterränna, 

  Hur Lyckan sielf, hon ställer oss försåt: 
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Giif Gud min Werld mäd ähran genom wandra, 

O mycke fijk och slääp om alt däd andra 

    Är intet åt. 

7. 

Gijf Gud at iag behöflig Medel njuter, 

Til ett gladt Mood, thess jag mijn Ögon sluter, 

 Thet är ock blir mig ensamt ett för alt. 

Den mehra will, han mehra efterleeter, 

Den minst’ af alla Werlds-fåfängligheter 

  Har iag uthwaldt. 

 

   
 

  Rådrijk 

      oder 

  Anweiser zur Tugend (1676) 

 

  Lustwin danssar en Gavott mäd de 5. Sinnerne. 

  Aria di G. Düben 

 

Synen. 

1. Ingen må mig thäd förneeka, at jag wackert älska må: 

 Wackra Roser, wackra Lilljor, leeker ögat gärna på. 

 Wackra Seeder gör jag Heeder, 

 wackra Laater, wackra dater: 

 Wacker Fogel, wacker Fjäder, 

 wacker Flicka, wackra Kläder. 

Hörsslen. 

2. Ingen må mig däd förneeka, at jag lustigt älska må, 

 Lustig Sång ock lustig Skämtan, lyder öhrat gärna på. 

  Frisk Trummeeta, Puka, Trumma, 

  Lustigt om mijn öhron brumma: 

  Clav-Cymbal, Fiol ock Luta, 

  Må jag stundom ey förskjuta. 

Smaaken. 

3. Ingen må mig thäd förneeka, at jag liufligt älska må. 

 Ljuflig maat och ljufwe drycker, leeker Tungan gärna på. 

  Krookat, lagat, steekt ock sudit, 

  Ha’r mig aldrig änn mootbudit: 

  Ljufligt Wijn därpå at taaga, 

  Kan min Maga ock fördraga. 

Luckten. 

4. Ingen må mig däd förneeka, at jag Wälluckt älska må, 

 Wälluckt Hiert’ ock Hierna styrcker, friskar Mood och Blood ock så. 

  Oliban, Jassmin ock Ambra, 

  Friskar opp mijn Kist- ock Kambrar; 

  Rosen-Benzoe-Tinctura, 

  Hand och Kinder lijfligt skura. 

Känseln. 

5. Ingen må mig däd förneeka, at jag kärligt älska må: 

 Kärlig Leek, ock kärlig Skämtan, sicktar all Natur uppå: 

  Lärcke-kirr ock Dufweputter, 

  Tuppeknorr ock Orrekutter, 

  Går dock äntlig ut därpå, 

  At Hahnan Hönan nalkas må. 
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Prudentia. Försicktighet. 

1. EHoo du äst som wäl din Werd framwandra täncker, 

Ett lijtet wälmeent Ord, jag dig til fölljes skäncker: 

 Alt tycks du sielf dig klook, ock däd så wara kann, 

 Dock hållt dig ey förgood, at rådslå mäd en ann. 

 

2. Om du nu wäl din Werd, igenomwandra täncker, 

Troo tryggt, at alt ey är, som thet för ögon bläncker, 

 Här är bå’sannt och falskt, här är båd’ondt och gott, 

 Män wärst, thäd ondt och gott hvars andras dräckt ha’ fått. 

 

3.  Säll den som ondt och gott i tijd åtskillja lärer: 

För’n Fruckten äten är, förstår hwad han begärer: 

 Misstäncker aldrawärst hwad Lustan lyser mäst, 

 Till wäl behaglig Tijd upskjuter Fröijas Fest. 

 

4. Ehwar du går ock står, kast’om dig acktsamt öga: 

Haf tand för Tunga så hoos låga som hoos höga. 

 Will du för Werdsens Sweck ock falskhet lefw’i roo, 

 Sij myckit wäl på den, som du will något troo. 

 

5. Mäd alt är obestånd: ehwart som Werlden hwälfwer, 

Har gambla Språket sagdt, är gott at haa nå’ sielfwer. 

 Ty tänck Dig om i Tijd, hur du kant medel få, 

 Till din Nödtorfftigheet, Beqwämligheet och så. 

 

6. Ibland så månge Wärck, sätt dig ett upsåt före, 

Och sök med allan Flijt de medel där til höre. 

 är Lägenheet förhand, du den i luggen taag, 

 är hon en Gång förbij, ha’r hon och du god Dag. 

 

7. Ehwad du grijper ann, drag rygg ock mackt til råda: 

At ey din Bördas tyngd, hon dra’r dig sielf i wåda: 

 Du lijta på en ann, männ mäst uppå dig sielf. 

 Och hwad du tala will, däd först i Munnen hwälf. 

 

Fortitudo. Manhafftighet 

Haf oförfärat Mood/ ehwad dig hällst kan möta:  

 Ey känner Klippan til/ hwad wågor henne stöta:  

 Blöd-modighet för Nöd å'tappra Dygdsens Bahn/  

 Har mången slutit ut/ från ährans höga Plahn.  

Om du så sitter wäl; tagg dig ock wäl til wara/  

At du i oträngdt måål ey sätter dig i faara:  

 Männ fordrar Tijd ock Nöd/ så bort mäd kleemerij/  

 Sätt ann mäd Kropp ock Krafft: friskt Mod står Lyckan bij 

 

Temperantia. Måttlighet.  

At du en mänsklig Kropp/ och ey en Odygd föder/  

 Förmyckin Maat ock Dryck/ dig öder mehr än göder.  

 Wijn späder Eld på Eld/ i sielf-noog brinnand åhr/  

 Då dig fast bättre tjänt'/ en Swänsker öl go-thår.  

War mehr en ädel Själs/ än sköra Venus-Tempel/  

Fölg mehr ett sundt förnunfft/ än dumma djurs Exempel.  

 Fru Wällust mäd sin Fölgd/ gör heela Huuset willdt/  

 Män twång ock Måttlighet har mången Sjuka stillt 
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Justitia. Rättfärdighet.  

At du ock hwar ock en/ hwad honom tilbör/ gijfwer;  

 Natursens äldsta Lag thäd allom föreskrijfwer:  

 Gör du förutan Sweek/ moot hwar ock en din Skulld/  

 Blijr du förutan Twijk/ bå' Gud ock Mänskjor hulld.  

At du ock ingen Saak på ens Berättning dömer;  

Hwar framteer sijne Skäl/ ock Wederpartens gömer.  

 Du jäncka wickt moot wickt/ ock skåda Skål moot Skåål.  

 At Rättens förmohn syns/ i Klag-ock Käremåål.  

Ock när du Rätten sijr/ wee dig/ om dig förbländer/  

Släckt/ vänskap/ willd/ affect/ gull/ skinn/ ell tunga händer.  

 Om du i Nästans doom/ rättrådig äst ock froom/  

 Wälsignat blijr ditt Wärck/ ditt Huus ock ägendoom 

 

 

Liberalitas. Gijfmildhet.  

Hwad Gott dig Gud beskär/ mäd androm du mäddeela/  

 Dock taag ey altfördjuft/ at dig ey sielf må feela.  

 är Gijrigheet ditt Namn ett wederstyggligt Ting/  

 Så samlar Slöserij dit Hjerta swåre sting 

 

Magnificentia. Grannlåt.  

Slås Lyckan til/ du blijr upsatt til Mackt ock ähra/  

är thed nu-meer ey noog/ nöd-torfftigt dig at nähra.  

 Märi will du få Respect ock mynde'ti ditt Stand/  

 Så gijf ditt ädla Mood till Tjänst en ährbar Hand. 

 

Mansvetudo. Sacktmodighet.  

I Laater/ taal ock Swaar/ sacktmodig fins ock stilla/  

 Ock ey påskijna lätt/ affecter dig förwilla.  

  Weet/ Wreede bär wå'rt Mod til wårt ock wårts förswar/  

  Hwad öfrigt är/ man bäst af stilla lungnet ha'r. 

 

 

Taciturnitas. Tystlåtighet.  

Paar öhron har du fått/ at du skalt myckit höra/  

 Paar ögon sammaleds/ at waaksam omsickt föra:  

  En Tunga mann/ ock den mäd beengåhl rundt omstängdt/  

  Sij myckit/ hör/ ock tänck: säg lijtet wälbetänckt 

 

 

Veritas. Sannfärdighet.  

Säg sant/ ock minns därhoos/ den allan Sanning talar/  

 är lijk en galin Tupp/ som ock i otijd galar.  

  Betänck at Veritas en nakot tomfru står/  

  Behöfwer så för Folk/ at hon en kjortel får.  

Mäd Sanning elljest faar/ i Handel ock i Wandel/  

Ty Rätt och sanning blijr din Credits Hjerte-Sandel:  

  När Sanning kommer frami/ går Lögnen af mäd Skam/  

  Som Nordan wädrets blåst förskingrar moln och Damm 

 

 

Comitas. Wänlighet. (gladtt Lynne.)  

För wackert Folk du wijs ett blidtt och gladligt Lynne/  

 Ock pass mann intet på/ ett listigt Smicker-kynne:  

  En trumpen Surmul täcks/ som klaak i ruskot währ.  

  En Smicker-läpp får sist/ för Sucker Ingefähr 

 



233 

 

 

Urbanitas. Rolighet. Skämtacktighet.  

WAr lustig i ditt Taal/ dock ingeleds försniplig/  

 Försicktig moot dig sielf/ moot androm oförgriplig:  

 Allt styggt fördölg ock tijg/ fuul Munn gör fuulan Mari/  

 En klook ock glader Munn all Hjertan winner han 

 

Grammunder. Barnehold.  

Grammunder.  

JA ja! thet är ändå/ som jag ha'r alltijd sagdt/  

 At en wälmeenand Faar som tidtt ha'r sammanlagdt/  

  Of-myckit gods ock gull/ i förråd åt sitt Barn/  

  Han offta spunnit haar/ thess foot ett Snärje garn.  

Barnehold.  

O Grammunder ey så. En Mänskja födes blott/  

Wäl den/ som af sin Faar til hjelpen får nå' gott.  

 En wandring är wår Werld. Ho baarfött träder ann/  

 Hwad mången off-swår stööt i Wägen möter hann.  

Grammunder.  

Sant är/ at hwar ock en/ til Werden födes blott:  

Sant ock/ at hwar ock en/ sin Föde-krook ha'r fått.  

 Ock heeter altså Byyn: arbeeta för din Maat/  

 För Mödan Födan ha f/ ell' Hungra för din Laat.  

Barnehold.  

Om intet annat Greep/ mig will til råda blij/  

Så måste Hand ock Foot/ stå Munn ock Maga bij.  

 Män ha'r min Faar ock Moor/ nå rundt i Maatsäck lagdt/  

 Så tackar jag den gaf/ ock taar min Roo i ackt 

Grammunder.  

Sij så! wår Barnehold/ den första han ey är/  

Som älskar sött ock blött/ ock håller sielfswåld kär.  

 Män hwar skall föda sig i sin A nletes Swettl  

 Den eene mäd sin Kropp/ den andre mäd sitt W ett.  

Barnehold.  

Så war i fordom Tijd.  

Grammunder.  

   Så war/ så är thäd änn/  

Barnehold.  

Den intet ha'r at gee/ han intet får igänn.  

Grammunder.  

Sig skaffe den ey ha'r: på W erdsens wijda Torgl  

A lt sälljer oss wår Gud/ för Möda/ Flijt ock Sorg.  

Hwij samlar Fadren duun/ i Sonens örnegått/  

At Son skal sofwa sött/ där Faarn hadd' Hufwubrott.  

Hur weet ett hwetbröds-Barn/ hwad hwettet kostat ha'r/  

Så lätt thet gull har fått/ så lätt thet gull förfaar.  

Ney! sätt en ung-frisk Dräng til Arbet/ Wett och Konst.  

Barnehold.  

Hwad Konst? om han kan få sitt Uppehåld omsonst.  

En Konstnär afla måst/ af Rijkom Gods ock Gunst.  

En stinner Attals Pung/ är mehr än Dädals Konst 

Grammunder.  

At kunna mästerlig/ af Dygden göra gäck:  

At aldrig warsse blij sijn egne Feel ock Bräck.  

At döma dristigt om/ däd mann dock ey förstår:  

Förtyckja när en Kaa'r en Yngling öfwergår.  

Sij där! där är den Konst/ man lär af rijkligt Arf/  

Den dumma Lättjans Borg/ den snöda Lastans Larf.  
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Där är den sanna Wäxt/ som groor i Silkes säng/  

När arla Herre går/ ock blijr en särla Dräng.  

War thed ey wacker Konst?  

Barnehold.  

Han kan ock komma fram/  

Förmedelst Fadrens Mynt.  

Grammunder.  

   Han kan ock komm'på Skam.  

Rätt som han bruka weet.  

Barnehold.  

   Männ hör/ hwad där för lååt.  

Grammunder.  

Här kommer den wår twist/ mäd wärcket skilljer åt 

 

 

Lustwin. 

1. Musicanter speeler opp, 

 Kunn’i dock så wackert låta: 

Strängje-Klang gör Mood i Kropp, 

 Hwad kan Twist ock oljud båta? 

Lilla Gosse stämm wäl inn, 

 Lätt din skära Röst opgjälla, 

Hur en Pillt hoos Wännen sin, 

 Aldrafoogligst sig skall ställa. 

 

 (Nu siunger Gossen) 

2. Gulle-Nyckeln gillan gång, 

 Går åt Låås ock dörar alla: 

Danae måst lijda Twång, 

 När som Jupiter will falla 

I thess Sköte. Höfligheet 

 är then sanna Hjerte-Nyckel: 

Ock hoo rätt sig skicka weet, 

 Haar en starckan Hjerte-Tryckel. 

 

3. Mäd en skön ock prydlig Dräckt, 

 Wåren Jorden öfwerkläder; 

Theråt Lärckjan speelar täckt, 

 Lijd ock Lund sig Kämpwijs gläder. 

Stränga Cato misslynt går 

 För sig sielf, ock illa tyder, 

Om jag i min ålders wår 

 Unga Lemmar fagert pryder. 

 

4. Swarta Natten slår sin Rock, 

 Ut, mäd fållar breed-ock sijda: 

Mäd sin Skugga, mörcker-tjock, 

 Skygger, skyler Landet wijda: 

Hwirfwel-swäfwand Tancke-swärm, 

 Widt ock hårdt ock swårt Bekymmer, 

är den swarte Sky ock Skärm, 

 Som wår glädje Sool oss skymmer. 

Sand i Skoo gör Känslen Agg, 

 Sting moot Hjertat bära fara: 

Swarte-Sjukans törne-tagg, 

 Låter aldrig rolig wara: 

Lyster Skalken gör ett puss, 

 Och sin ähr’ ey sielf betrackta, 
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Argus sam̅t Acrisius. 

 Fåfängt waaka, fåfängt wackta. 

Brutus wettigt hägna kan, 

 ädelt Mord i mjuke leeder: 

Lijd’och lyda måste han, 

 Som upstijga will til heeder. 

Stundom winner Tohlamod 

 Ock förhastig Wreede tappar, 

Alt är gott, när ändan god: 

 Hålt ut Krooken dess thet nappar. 

Dock then Fruckt är altförswår, 

 Som förhögt i Lufften hänger: 

Mann ock lättlig försmår, 

 Den i Marck ett Wäder slänger. 

Männ hoo låter see sitt Koort, 

 Han gemeenlig speelet tappar. 

Gjordt i Tijd, är myckit gjordt, 

 Ryck på Reefwen när thäd nappar. 

 

   Lustwin. 

Lustig Gossar, denne Dag 

 Wij så hagligt låtom qwädom: 

Wijsan haar ock wackert laag; 

 Nu wälann, wij samman träldom, 

Uti Flore Rosengåhl, 

 Mädan wädret så will skicka, 

Alla wackra Flickors Skål, 

 Will wij där i affton dricka.  
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en litteraturhistorisk inledning, Helsingfors 1904, s. CLXXII och 159–176. 

Lars Huldén, Jarl Gallén, Olof Enckell, Erik Ekelund (red.), Finlands svenska litteratur: studier. I, Helsingfors 

1968. 

 

Laus manus, Åbo 1690 

 (Titelblad) 

Man plä rosa sölf och koppar, 

guld och flera dyra kroppar, 

berg och städer haa sitt 

Prijs. 

 

Stoora män gemenligt söka, 

sitt beröm i werlden öka, 

den är starck! och den är 

Wijs! 

 

Men det aldra-ädlast stycke, 

och det aldrafijnast smycke, 

en kleen och subtiligh, 

HAND 

 

Plä så mången här förachta, 

lell wil man nu kort betrachta 

hennes wärkan i all 

Land 

 

78 strofer 
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Nils Bielke, 1644–1716  
 

Wäl (Säl) den sig effter tiden fogar   (W44, Linköping, s. 80, Nordin 1122, s. 126) 

     (Olsson, s. 119) (Johannesson, s. 242)  

1. 

Wäl den sig effter tiden fogar, 

 i tysthet anser lyckans speel 

Har han eij gull ell’ gröna skogar, 

 får han dock sin beskiärda del 

 Om rikedom är ett flychtigt lån 

 förnöjsamhet är himlens gåfwa, 

Den nögder är i ringa kofwa [liten flisa(?)] 

 blir aldrig lyckans underdån. 

2. 

Den som wid Jovis höga fäste 

 har brackt sig upp till ymnig nåd 

och tycker sig ha stadigt näste 

 som bygdt är på förstånd och råd. 

 Ach! huru snart det hända månd 

att sig hans lyckas hiul omchastar (?) 

der störta med till jorden dyster (?) 

 som fordom hända Phaëton. [enligt myten son till Helios, solguden) 

3. 

Den sig med hufwudbry framdrager 

 och upp till Helicon har hindt, 

bepryder med de skiöna lager 

 och nådt Parnassens högsta klint 

 hwad äntlig har han mer däraf  

än att hans wett och lärda sinne 

det blifwer sänckt med ringa minne 

 i glömskans mörka tysta graf. 

4. 

Den som wid Martis fana(?) swurit 

 och i deβ tält förnöta sin tid 

och med beröm har offta burit, 

 en blodig(?) wärja utur strid 

 han skir(?) till lön han pröfwat har 

att afund och en widrig lycka  

des tappre dater undertrycka 

 som fordom hände Belizar. 

5. 

Den uti jordens innre giömma 

 och i de hårda klippors diup 

des gläntzand rika innandöme 

 har med Vulcani bloβ sökt(?) ut, 

 till tack han får om afund snöd 

des argefulla(?) lijt upptäcker 

Vulcani fackla(?) den utsläcker 

 godt uppsåt afund störter ned. 

6. 

Den fagra Ceres hoptals låckar 

 att gie sig under hennes skiul 

med henne mången axen plåckar 

 som nedfött är af lyckans hiul. 

 hon såfwer sött, eij hiernan bryr 

Eij byter där i stränga timar(?) 

man all den prackt för wärlden glimmar 

 hon med sitt anhang alltid skyr. 
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7. 

Derför iag mitt förnögda sinne 

 i oro eij will sänckia ned 

ty giör jag lyckan till gudinna 

 tu henne wördnads offer giör 

 jag will min korta lefnads eld (tijd?) 

med fåfäng omsorg eij beswära 

det högsta som iag månd begiära 

 med Ceres bo i ro och frid. 

 

 

Mitt hiärta frögdar sig at jag doch säkert wet  

     (W45 Linköping, s. 59)  

     (Olsson, s. 94) (LL: andlig)  

1. 

Mitt hierta frögdar sig, at jag doch säkert wet, 

at Gud den samme är, som ändar mitt förtret: 

han låter owänn’ se, han är de frommas tröst, 

han hielper wiβerlig, när nöden är som störst. 

2. 

Hwad kan det skada mig at lida slemt förtahl, 

Gud, som min fader är, han är doch mitt förswar, 

han är den, som bäst wet, at jag oskyldig är: 

…. 

 

 

Alt hwad wij på jorden sij    (Nordin 1142, s. 301) (Olsson, s. 46:  

     ”synnerligen osäkert”) 

1. 

Alt hwad wij på jorden sij, 

det är ju alt fåfängligheten gifwit: 

 det må wij tro; ty Salomo, 

den wisa kung om slika saker skrifwit. 

 är då alt fåfänglighet, 

 och altsammans förgängligt, 

 liksom en pijhl och schäckta 

hwarföre skall då menskor all:||: 

för jordiskt ähra fächta. 

2. 

I gullet är så mången kär, 

at det hanshog och hierta helt betagit: 

slätt ingen cour för slik amour 

man finner senhn som dygden {…} 

 winner gullet saken 

 och dygden mistar smaken 

 det kan ditt sinn förtära: 

hwarföre will du biuda till :||: 

nu orm i barmen bära. 

3. 

En blomma står eij åhr från åhr, 

sin fägring och sin söta lucht framgifwa 

 kan man då eij ett {antrefait} 

 här se, att pracht och skönhet flychtig {…} 

 mästaren i naturen 

 som planterat alla diuren. 

 som gå på werldsens ängiar, 

kan gömma bort den fägring kort :||: 

i jordens mörka sängar. 
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4. 

Tin täcka kropop från tå till topp, 

 som så i silkes- och sammetz drächten lyser 

 den blifwer mat så delicat. 

för matkar, som den swarta jorden hyser. 

 hwad är de hieltar raska? 

 en näfwa full med aska. 

  hwem kan doch det förtryta 

när menskor all på slutet skall :||: 

med fyra bröder skryta. 

5. 

Hwij är man då, så lysten på 

 slikt fåfängt, och will sinnens der till {böja} 

 Ju bäst det är att hafwa kiär 

en skatt, som kan ens sinne bäst {föru…} 

  men hwar han står att finna 

  och hur man den kan winna 

  det kan man wäl få weta 

af Salomo, den du må tro:||:  

 hos Paulum och utleta. 

6. 

Dit rum den ort, som Gud har {giord} 

till hemwist för slickt oförgängligt {…} 

  ditt hiärtta är, hwar i du bär 

ett samwet, som är wist eld dyrbart 

  som gull eij {…} kan betala 

  en skatt som hwarcken {malan} 

  ell {rast}, ell tid förtärer 

 när det är glatt det dag och natt :||: 

en ständig lust förährar.  

7. 

Men ho som will sig skaffa till 

slik dyrbar skatt, han måste nog arbeta 

 med hwart ett währ, som lätt en fiähr 

får han eij flyga, will han effter leta 

 den skatt som eij förgiänglig 

 är, eller och fåfänglig, 

neij så kan han eij winnas 

med stadigt mod och giärning god 

han alldrabäst kan finnas 

8. 

Att mena rätt, och på det sätt 

sig skicka som en Paulus föreskrifer 

 kan giöra dig, så wäl som mig 

 uti wår önskan lycklig : ty det gifwer 

 en samwetz ro i hiertatt 

 som wet eij af nån smärta 

om du det nöjet winner 

så har du fått till ymnig mått:||: 

en skatt, som eij förswinner 

9. 

Den är då säll, som hwar en qwäll  

kan sluta i sitt samwet ro och {…} 

 han äger wist hwar på han sist 

sig lita kan, när döden öfwerijhlar 

han äger mehr än alla 

dem wij här sälla kalla 

af ähra guld och annat, 



241 

 

som flychtigt är som stofft och fiähr :||: 

hwar klok har detta sannat. 
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Johan Gabriel von Beijer, 1646–1705  
Uppsala universitetsbibliotek: V7, Palmskiöld 395 

Kungliga Biblioteket: Vs39 

 

Du sööte roo i liufligheet(ensligheet)    Palmskiöld 395, s. 248. Av von Beijer tar 

    Olsson, s. 59, endast upp denna dikt. 

(1.) 

Du sööte roo i liufligheet 

 min wackra Tobakspijpa lilla 

 du kanst i kroppen flusser stilla 

I sinnet all orooligheet 

(2.) 

Toback som frögdar kropp och sinne 

 när iag dig seer stig´ up till sky 

 och småningen till intet blij 

Så för iag mig derhoos till minne 

(3.) 

hur lijfwet mitt måst äfwen så 

 som askan din, din röök och dimma 

 hwart åhr, hwar månad, dag och timma 

sin anda ända, och förgå 

(4.) 

du mig och äfwen wähl påminner 

 att all wår möda, sårg och stöök 

 det blijr som du till fåfeng röök 

ehuru högt man dermed hinner 

 

 

 

Samtliga nedanstående visor är troligen översättningar (från franskan). 
 

Emot klaffare. 

1. 

Kiäre, hvad kan det migh brijda, 

 Att een klaffar smäder migh, 

Migh förtalar falskeligh. 

Skall mitt sinne derför lijda? 

 Ney, jagh pass der föga på, 

 Hvadh een smädar seija må. 

2. 

Flugor, som i luften flyga, 

 Smeeta offta oreent där, 

 Där som aldra reenast är, 

Tala må, den ey vill tijga, 

 Smädar’ hund’- och uggleskall 

Tycks migh ett i detta fall; 

3. 

Skull’ een sådan Reckell veta, 

 Att iag åth hans sqvaller lehr, 

 Kanskie han giord’ det ey mehr; 

Men vill han mig dock förtreeta 

 Sij så achtar iag hans klick 

 Mehra ey än mygge-stick. 

4. 

Taa din heela mun full lögner, 

 Skiäm mig effter ditt behag, 

 I mitt samvet ändå iagh 

Leer åth dina odygds segner, 
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 Och är gladh att ingen ann, 

 Än den arg’ mig smäda kan. 

 

 

Kiärlig förtviflan. 

 

Ifrån tin ögon, som iag nu måst skilder vara, 

 Min Phillis, der hoos tig min anda vistas må, 

Jag ingen kiänsla bär af annat än det bara, 

 Som din frånvaro mig olycklig bördar på; 

Ja vore ej för mig än litet hopp försan, 

Af mit lijif vore qvar ey mehr den ringste grand. 

2. 

Fast heller hade mått från vatnet jorden skillia, 

 Och himmeln kunnat bli föruthan lius och sohl, 

Hvart och ett element had’ mått med bättre villia, 

 Förlåta denne verld, och bli till stoft och johl, 

Än iag har kunnat digh så hastigt öfvergeh, 

Min ögons söta lust, min glädie; mey ack veh! 

3. 

Ett trä, som vädret mond med rötterna uprifva 

 En stadh som mista måst sin’ portar, muur och vall, 

Ett torn, månde man det än mit i sönder klifva, 

 Haar inthet än så svårt, som lijknar detta fall, 

När iag måst skillias vedh min enda lust och siäl, 

När iag med tårar sad’: Min Phillis, ack, faar väl! 

4. 

Altsedan månde städz din hamb om kring mig sväfva, 

 Mit sinne är af sorg lijksom det vor’ förryckt, 

Een skugga lijknar iag och synes ey mehr lefva, 

 Så högt iag ängslas och af plåga varder tryckt, 

Om mina suckar ey än gåfve till förstå, 

Att något lijif ännu uthi mig vara må. 

5. 

I boyer och i band min siäl är lijksom sluten, 

 Mitt blod det brinner af som eld i liusan lågh , 

Min pijna maaklööss är, med den iag är omsluten, 

 E höök är i mjtt bröst, een orm uti min hågh. 

Så hefftig är den qvahl, iag i mitt hierta bär, 

Der till den skiönheet fast allena orsaak är. 

6. 

Altsedan att iag måst i annat land bortresa, 

 Så föllier lyckan mig och kerleek uppå foot, 

Ett nöddiar mig, om iag vill lefva uthan neesa, 

 Min prins och konung att upvackta der emot, 

Det andra, att iag dig för all ting ähra bör; 

Det första kroppen min det sista sinnet giör. 

7. 

Fast mången skiönheet iag i medlertijd har funnit, 

 Der öde mig emot min villie hafver fördt, 

Som är så raar, att dhe må vähl ha öfvervunnit 

 Dhe gudar, hvarom man i förra tijder höört, 

Så hafver ingen dock mig kunnat gie behag; 

Een vederstyggelse är mig alt deras lagh. 

8. 

Hvart mig och öde föör omkring på alla tijder, 

 Så är iag detta svär ved dina ögon par, 

Alt mitt omgenge blott den pijna, som iag lijder, 
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 Att iag föruthan ditt omgänge är och faar, 

Och, iag försäkrar dig, du må det och troo fritt, 

Fast minder tänker iag på mit namb än på ditt. 

9. 

Uthi det vilkohr iag med l000:de bekymber 

 Nu utbi stadder är, förlåter mig förstånd, 

På gott råd fattas mig, som iag ock nu förnimmer, 

 Min siäl ey annan tänck’, än den tillåta mond, 

Som mig till sinnes för, iag både dag och natt, 

Hvad iag i din person nu mister för een skatt. 

10. 

Ved alt det sörlerij, der man på kriget tänker, 

 Hur man, den mig seer suur och mycket tanckefull, 

Han menar att iag blott, derhän mitt sinne läncker, 

 Hur iag och månde vinna byte, godz och gull, 

Män alt mitt anslag är allena, hur iag digh 

Må vinna till en gunst och stadighet för mig. 

 

 

Hon ällskar, så frampt han ällskar igen. 
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Haquin Spegel, 1645–1714 
 

Frida nympher, Rjkzens prydna   (Spegels Guds Werk och Hwila, s. 22. Olsson  

    1978, s. 64) 
(1.) 

Frida nympher, rjkzens prydna, 

eder til een ödmiuk lydna, 

 kommer iag från Pindo hjt, 

och haar thenna book at bära 

som til högste Gudens ära 

 schrefwen är med wälmeent fljt. 

(2.) 

Hwad iag sielfwer schrifwa plägar 

och kungör på alla wägar 

 warder her tilbaka sat, 

ty iag weet Aglaja* sankar 

mycket bettre taal och tankar 

 uti edert minnes skat. 

* En av gracerna i grekisk mytologi. Hon stod för kroppslig skönhet och var diktkonstens beskyddare. 

(3.) 

Kunde iag Demanter schrifwa, 

och hwart ord een perla blifwa 

 wore sljkt ändå ej wärdt, 

at J skolen thet berömma 

ty hwad eder teckes drömma 

 öfwergåår hwad iag haar lärt. 

(4.) 

Jag som offta flärd förtelljer 

Ja för kernan skalet selljer 

 och dy sällan wjts ord får; 

Men hwad J her schrefwet finna 

kan om Gud och dygd påminna 

 och i sanningen består. 

(5.) 

Som iag tå bör wandra wida 

så kan jag alt rychte sprida, 

 men helst thetta bodet bäär, 

at man uti Swerge finner 

många ädla möör och qwinnor 

 hafwa dygd och wjshet käär. 

(6.) 

Junos macht, Thaliæ tunga 

Friggæ fägring för the unga 

 Dömmer iag ej prisen til, 

Ty thet är een flygtig heder 

men förstånd och goda seder 

 Jag guld-äplet gifwa wil. 

(7.) 

Wara rjker som Pandora, 

klook som Pallas, skön som Flora, 

 geller intet in för Gud; 

men then honom ödmiukt ärar 

samt hans willia gör och lärer 

 blifwer Christi egen brud. 
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Naturen hwijlar nu all werlden såfwer sött    (KB, Vs 35.  

      Olsson 1978, s. 96) 

 

(1.) 

Naturen hwijlar nu all werlden såfwer sött, 

Och sielfwe Solen är uti sin kammar trött; 

Sij bergen luta nu sin tunga hufwud’n nijd, 

och hafwet ligger alt uti een stila frijd; 

 

(2.) 

Små fåglar tiga nu och hwar uppå sin qwist 

i tystheet drömmer om thet han har sungit sist 

Sij blomstrens sköna hoop med daggens liufste sweet 

beguten, tynges ock har sig til sömpn bereet 

 

(3.) 

Willdiuren hwart ock itt har sökt sitt heem ock boo, 

Ja äfwen sårg ock lust har slagit sig til Roo; 

Men ach! Iagh wakar, ty min giäst oroar migh 

Cupido will eij medh sitt Herberg nöya sigh 

 

(4.) 

Men klagar at han frys, ock kan eij blifwa warm, 

om icke han ock Iag får nalkas Lauræ barm, 

Os twenne är altså all werlden trång ock äng 

men wore laura här, 3: rymdes i een säng. 

 

Ah kiärleek hwi förföllias Iagh 

      (KB, Vs 35) 

1. 

Ah kiärleek hwi förföllias Iagh 

 Af tina swåra plågar 

Hwi får min Siäl så mångt 1:t slag 

 och såår af tina bogar 

Skal Iag benögd med sådan frögd 

Mit lijf så frögdlöös föra 

Ach! lät thet dock uphöra. 

2. 

Then, then Iag hafuer myckit kär 

 bör Iag fast mehr förföllia 

Mit hierta hon nu hoos sig bär 

 will dock sitt hierta döllia 

Men Iag ach Neij aflåter eij 

hon skall sit sinne wända 

Ty mit skall eij få enda 

3. 

Kom kom min hiertans hugnat snart 

 Kom hiertat mitt förquefies 

Kom doch kom haf din hielp ospart 

 Kom nu din tröst påkräfies 

Men ach Men Neij Thet skeer dock eij 

Then milde himmel nekar 

Thet iag så troget söker. 

4. 

Wähl wärkar kärleek uth stoor frögd 

 I twå förälskade Siälar 

Är lyckan dock eij thertil bögd 

 The fåfängt beggie trälar 



247 

 

Iag älskar tig rätt innerligh 

Fast tu mig nu thet nekar 

Iag tig wähl dock bewekar. 

5. 

Är thet så een förmätenheet 

 Een dygdig kärleek fatta 

Neij thet är een förgiätenheet 

 Tin skiönheet eij rätt skatta 

Ty älskar Iag och har behag 

Til tig lät  tig behaga 

At iag min löhn må taga. 

 

 

Lust och frögd läg tig i dwala 

      (KB, Vs 35) 

1. 

Lust och frögd läg tig i dwala 

 Op alt thet som söria kan 

Echo kan tu något tala 

 Wäck up min försöfde and. 

2. 

När Iag then dag rätt besinner 

 Tå Iag Galathe sidst såg 

Een ström begiut{e}r mina kinner 

 Hiertat heelt förtorkas tå 

3. 

Dygden har wårt hierta bunnet 

 Ähran giort af Löffte rätt 

Döden sielf har therom wunnet 

 Men Ach sorg will bryta thet. 

4. 

Wähl kan Lyckan oβ eij skillia 

 Ty tu äst Iag Iagh är tu 

Twenne Hiertan och een willia 

 Doch wår Lust åtskillias nu. 

5. 

När wij suckade allena 

 War Iag lijkwähl ganska glad 

Men nu sörjer Iag och wenar 

 Än i största glädies Lag. 

6. 

Lust migh offta frögda plägar 

 Offta Galathe tin Sång 

Men nu tällier Iag och wägar 

 Min sorgs tyngd och Suckar mång 

7. 

Heela dagen mig til ända 

 Plågar diupt melancolie 

Hwad Iag än wil förewända 

 Så är thet dog Phantasie. 

8. 

Hwad Iag må om dagen lijda 

 Thet har Solen sedt och kändt 

Til min Sorg om Nattetijda 

 Her sig Månen offta wändt 

9. 

När mig Morphei sömn påskickar 

 Dog dhet skeer eij myckit tijt 
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Drömer iag tu wederquecker 

 Mig, och giör frå Sorgen quitt. 

10. 

Tå syns mig iag uppenbarar 

 Mit Hiertans troo slutna Grund 

Af medynckan tu eij sparar 

 Tin nectar liuf söta mund. 

11. 

Mit hierta Iag då syns kiänna 

 Wärmas wid din kiärleks ild 

Men när thet waknar Iag allena 

 Ligger heelt för bölder stil. 

12. 

Tin skugg mig i mörkret fägnar 

 Iag famnar then thoma wind 

Trycker tit på tina wägnar 

 Mit egit bolster til min kind. 

 

 

 

 

Bindeband 

     (Nordin 1121, s. 177) 

(1.) 

Så är nu åter Himlens Lius 

Och wärldens öga i thet Huus 

 Hwar thet i fiohl så precktigt stråla, 

När thet framförde denna Dag; 

Then liufwe dag, then billigt Iag 

 Mäd hwita Lyckans färg bör måla; 

 

(2.) 

Nu weet iag wähl min skyldig plickt 

Then äskar utaf mig een dickt 

 Ok något hwarmedh man kan binda 

Then sköne arm, kyβwärde hand, 

Som alla Hiertan med et band, 

 Som knyter allas ögon blinda, 

 

(3.) 

Men intet har ännu min Munn 

Fåt dricka utur winghästs brunn, 

 Eij heller i hans floder twetta, 

Eij såfwit på Parnassi klint 

Ok genom sömpn til wijβdom hint, 

 Hur’ will iag hwad mig bör förrätta? 

 

(4.) 

Eij har iag godz och myckit Gull, 

Eij Sammet, purpurfärgad ull, 

 Eij pärlor eller ädla stenar, 

Hwad som iag skencker barast är 

Eet willigt Hierta som iag bär 

 Ok thet alt gått af Hiertat menar, 

 

(5.) 

Med thetta ena gijer iag alt 

Ok biuder Eder mongafalt 
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 Om J mig wil thet samma gifua, 

Så skal wårt Sinne, Hiert och hand 

Samknytas med et heligt band 

 Thet ingen död skal sönder rijfwa. 

 

 

 

Kan redlig kiärleks plicht 

      (UUB, N 1121, s. 187) 

1. 

Kan redlig kiärleks plicht 

Om fagert ögna sicht 

  Rätt dömma 

Så bör min Siäl eij glömma 

Att himlens egen billd, 

Ja! sielfwa Venus milld 

  Berömma. 

2. 

Hwad är mer liuft och sött 

Än Venus sielf har födt 

  På jorden, 

Hwars foster du äst worden, 

Som är all täckhets prål 

Och dygdens högsta mål 

  I Norden 

3. 

Tin egen skiönhets art 

Min fiäder kiärlig fart 

  Mond gifwa 

Kan dock så högt eij klifwa 

Som wörda kan ditt roos 

Och wärdigst din Turcos 

  Beskrifwa. 

4. 

Din ögon blå Saphir 

Din täcka miners Zijr 

  Har manat 

Din wän och wägen banat, 

Att yttra här sitt tahl 

Som i ett kiärleeks qwahl 

  Har stanat. 

 

 

O! underbara mackt 

      (UUB, Nordin 1121, s. 188) 

1. 

O! underbara mackt, 

 O! kiärlek hwad du wärker 

Din obeskriflig krafft 

 Man allestädes märker, 

Du äst bland alla folck 

En tusend sällsam skallk; 

 Ty den ena giör du kiärlig, 

 Men den andra wrång förfärlig 

  Afwig och twär 

 Emot en wän som lell är kiär, 

 Och dock godt hierta bär, 

Omsijder giör du weekt 
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Den wän du förr har neekt. 

2. 

Så länge Damons hågh  

 War ijdell kiärleks låga 

Hon Jris thet uptog 

 För en olijdlig plåga 

All’ tienster, hon wor’ omsunst 

Emot så dyrbar gunst 

 Ty ju mera Damon wörda 

Jris tienster, hon lell mörda 

  Damons siäl 

 Så at der af han war en olycks träl 

 Ehuru han mente wäl 

Fördenskull wänder han 

Sitt hierta til en ann. 

3. 

När Jris thet förnam 

 fick hon ett annat sinne 

En hemlig brånad ran 

 Straxt upp i hiertat inne, 

Då blef han först erkiänd 

För allerbästa wän, 

 Då blef Damon älskad, fägnad, 

 Söta kiärleks namn tilägnad: 

  Hierteskatt 

 Som giör Jris hierta platt, 

 Af älskogz åtrå matt, 

Då bleef den förre elld 

J Damons hierta deeld. 

4. 

Sij huru kiärleks speel 

 Så lät sig kan förstämma, 

Och älskaren sitt feel 

 Och älskogz brist wäl hämma. 

Så han sin ädla brunst 

Som hon sin dyra gunst 

 Och så sannas la fortune 

 C’est l’amour comme la lune 

  I sino tijd 

Wäxlas lijk som kiärleks strijd 

 Omsijder blir doch frijd. 

Ty qwällje ingen sig, 

Men war tålig lijd och blijd. 

 

La Fin. 

 

 

Then sköna Wår, al blomsters Moder 

      (KB, Vs 35) 

1. 

Then sköna Wår, al blomsters Moder 

  Naturens Prydna, Jordens Wän, 

  Jnställer sig nu här igän, 

Then bljda luft, the klara Floder 

  Förnya Werldens fägring, men 

  Melindas Winter warar än. 

2. 

Then tiocka Jis i hennes sinne, 
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  Then Kalla Wrånghets diupa snö 

  Kan af min Kärleks Eld ei tö; 

The heta tårar som utrinna 

  Och smälta wäl en fruβen siöö 

  Uplena ei then hårda Mö. 

 

 

Alrateckeligste Musa 

      (KB, Vs 35) 

(1.) 

Alrateckeligste Musa 

Är thet under at Medusa 

  Som begret sit sköna hår 

Har förwandlat utj stenar 

Menniskorna som man menar 

  Och som thet i fablen står? 

 

(2.) 

Större under må thet wara 

När i täckes uppenbara 

  Edra gylne lockars glantz 

At ei Phæbus sielf sig wänder 

J et Rosenträ och sänder 

  Eder af sig sielf en krantz. 

 

 

STIKISKA DIKTER 

 

 

Har nogon Venus warit til 

     (Nordin 1121, s. 177) 

Har nogon Venus warit til, 

tå war hon wist så skickat 

Doch icke när så fromb och mill 

så wähl med dygder smyckat 

Ty theβe ögon icke må 

then minste last beskåda 

Then mund eij annat will förstå 

än tucht och heeder råda 

Eij någon lemm naturen har  

föruthan konst bebundet 

Tänck hoo som sielfua hiertat får 

huad lycka han har wunnet 

Eij weet iag som föröka kan 

thet skiöna ansichtz ära 

Hoo weet min giβning blifuer sann 

thet skall een Crona bära. 

 

 

Then Bortgifne Celadon 

      (KB, Vs 35) 

Min Cloris thet är nu hög tijd at söka roo 

At söka hwar man kan i stilhet ensam boo 

 Tänk på, tin ungdom är, tu weest ei hwart, förswunnen! 

 Tänk på, tu äst och weest ei Silfwer hwarmed bunden! 

Wi lefwa länge, wi ha werlden mycket kär, 

Och märka alt förseent hur’ fåfäng werlden är. 

 Wi dö ogärna, wi it långt lif efftersträfwa, 
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 Och läre altför seent, hwad thet är rätt at lefwa. 

Man wäntar lyckan skal doch wakna up engång 

Til theβ man somnar bort i Fattigdom och twång. 

 Man andras höga stånd tilbeder och berömmer 

 Och medlertid sig och sit uβla tilstånd glömmer. 

Man speglar ögonen och putzar op sin hy 

Til deβ at ögonen en dödsens spegel blj. 

 Man sträfwar effter gunst och ofrar många böner 

 Åt en som med föracht och ogunst sedan löner. 

Then längst kan springa fram blir och omsider trött 

Then högst wil klijfwa op blir snarast nederstött! 

 Slijk har tu hördt och sedt, min Cloris dy besinna, 

 At Frihet är it ting som wäl är wärdt at winna 

At höghet är it ting som kan bedraga tig 

Äst tu derföre nögd med litet boo hos mig 

 När andra stora huus och stålta torn uppbygga, 

 Slå wi wår koja ned och sofwa wäl så trygga. 

När andra fara kring och söka stora roof 

Har iag altjd til redz thet du har bäst behof. 

 När andra draga ut at sarga, slåβ och fächta 

 Tå läker iag thet såår tu fickst af Astrilds sketcha. 

När andre se sig om hur’ thet i werlden går, 

Seer iag hur iag min ploog diupt i min åker får. 

 När andra wachta med bekymmer sina håfwor 

 Tar tig, al min skatt! i famn och säkert sofwer. 

När andra frögda sig med speel och dantz och sång 

Så dantza wi så wäl förutan speel engång. 

 När andra sina näät i stora Siögar draga 

 Tå kan iag snällare en Fisk i katzan taga. 

När andra iaga kring berg, backar, dalar, skog 

Får iag mit diur igän der iag thet senast tog. 

 Iag lismar intet nu, tänk ei at iag wil fiolla 

 Thet iag har lofwat här wil iag uprichtigt hålla 

Iag kan med ingen pant bekräffta löfftet mit 

Thet är försäkring nog när du och iag gör it. 

 Iag är wäl intet rijk, doch håll tig man för löje 

 Iag har så mycket at tu wäl skal få tit nöje 

Wil tu ha tiänare, them skal tu genast få 

Min hand och foot och allt, skal tig til willjes stå 

 Wil tu it rjke, så må tu mit hierta kalla 

 Och som en Drottning ther fritt öfwer alt befalla. 

Så hafwer Cloris fått alt hwad iag har och weet, 

Doch är hon underdån och iag är öfwerheet.  

 

Iag har af långlig tid hafft hog och lust at stiga 

      (KB, Vs 35) 

 

Iag har af långlig tid hafft hog och lust at stiga 

Uppå Parnassi berg och låta mig inwiga 

Utj Apollos hof til al the lärdas möda, 

Som gifwer wäl beröm men föga bröd och föda. 

Ther hade iag och tänkt the Nio Muser tiäna 

Och al min ädla tjd them til behag förläna. 

Iag lät mig natt och dag heel oförtruten finna 

Och meente med min fljt the Jungfrurs ynnest winna 

Men si the gofwo mig förmycket at beställa 

Och tänckte litet på sljk tiänst at wedergiälla 

Iag hafwer Pegasum med mycken omsorg rychtat 
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Och när iag trodde thet mit arbet wäl war lychtat 

Hans fötter ansade, hans snälle Wingar twådde 

Tå gafs mig nya werf och mer än iag förmådde 

Snart skulle iag en stund för Clio färgor rifwa 

Och måla effter konst; snart Elskogz-wisor skrifwa 

För Polyhymnia: Nu hafwer iag måst stämma 

Euterpes luta, nu Eratos löckar kiämma! 

När iag om dagen med Thalia hade språkat 

Och genom mycken flijt theβ diupa gåtor råkat, 

Tå böd Urania mig stå på wacht och höra 

Hwart Hesperus med sin Dictymna wille köra 

Så ha the Jungfrur täckts sin många bod förändra 

Then ena bad mig stå, then andra bad mig wandra 

Deβmellan måste Iag så mycket watn dricka 

Af Cyrrhæ sura brunn, at iag tidt wille spricka 

Helst effter iag ei fick om Natten roligt sofwa 

På Claros Blomstermarck som the doch månde lofwa 

Ther mången menar sig om högsta Wijshet drömma 

Och plägar medlertjd, hwad han har wist, förglömma 

Dy har iag nu sagt up min tiänst hos the gudinnor, 

Ther man wäl söker lust, men bara träldom finner, 

Och hafwer låtit mig utaf en Nymph betwinga 

Hos hwilken lönen stor, men mödan är heel ringa 

Ja alt thet arbet som hon wil at Iag skal yrkia 

Pålägger hon sig sielf; och skänker mig sin styrka: 

Iag swär wid Martis Swärd och wid Cupidos pilar 

At iag med större lust i sådan oro hwilar 

Än uppå Helicon, then skarpa klint och kulle; 

Hwars hagra fohror ä af törn och Tistel fulla. 

Min Nymph hon har tu berg som Alabaster hwjta 

Ther Nectar kellor twå i rättan tjd utflyta 

Hon har en fruchtbar daal ther starr och gräs ei grönskas 

Men pupur blommor som af sielfwa Cypris önskas 

Ther hos är en rivier diup, watturijk och tyster 

J hwilken iag så tidt får bada som mig lyster. 

Dy wil iag aldrig meer som Astrilds Staldräng ljda 

Then hest iag rychtar nu får iag och sielfwer rjda: 

En took är then som tå wil Nije Muser tiäna 

När man så mycket wäl kan wara nögd med ena. 

 

Bernt Olsson, ”Kommentarer”, Haquin Spegel, s. 20 ”rad 41–46 beskrivning av flickans kropp med brösten (tu 

berg), sköte (fruchtbar daal) och vagina (en rivier[flod] diup) och samtidigt exempel på locus amoenus, det 

sköna landskapet. rad 45 rivier (fr. rivière) flod. rad 48 rjda syftar på samlaget.” 

 

 

 

Öfwer Een wacker qwinsperson som blef död 

      (KB, Vs 35) 

 

Wij skönja himmellsol at du allena skijn, 

At tu en segerwagn har fylt med strijmor tin, 

 Wij see at du med frögd, nu Phæbe wiser tig; 

 Ty Phyllis, ach wår sol i Jorden skyler sig, 

Sig göre ingen nu för säker, ingen troo, 

Mig tryter aldrig lijf, mig gier wäl döden roo, 

 Neij, döden hafwer nu satt Gudarne een lag: 

 Ach! Phæbus har begynt at dö på denne dag. 

J andre fruchter, ach, gier Parcer goda ord, 
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Sij Cypris, Charis, ja! sielff Phyllis är förmord. 

 När thenna sköna nymph i all sin klarhet stod, 

 Titt liuus war eij så täckt, tin fägring eij så god, 

O Sol nu ästu skön allena tänck der hoos, 

At och ditt skiöna lius skall en gång dö sin koos. 

 

 

Phyllis lilla thet står illa 

      (KB, Vs 35) 

 

Phyllis lilla thet står illa 

At i Wisen Winter Jsen 

Och kalt sinne, när Wi finne 

Blomster Wåren pryda åren, 

Sommar Warmen qwickia barmen, 

Mogna hösten kröna brösten, 

Tänck när Tjden är förliden 

Wil man börja fåfängt sörja 

At then sköna Ungdom gröna 

Och the dagar man behagar 

Äre korte, hastigt borte: 

Nyttien glädien, och tilstädien 

At wi nyttia och få flyttia 

Späda blomman i the rummen, 

Ther hon trifwas skal och gifwas 

Sköna luchten, mogna fruchten. 

 

 

Man bör nu ei mer berömma 

      (KB, Vs 35) 

 

Man bör nu ei mer berömma, 

Nachtigalen och förglömma 

  Mildas alraliufste röst 

Hwilken när hon låter höra 

Kan hon sielfwa hiertat röra 

  Fast thet låg i Marmor bröst. 

Orpheus må tjga stila 

Ty han skorrar altför illa 

  Moot then wackra Mildas sång 

När hon sig wil låta höra 

Och sin söta tunga röra 

  Blifwer dag och natt ei lång 

Kunde någon önskan gella 

Wille iag en sådan stella 

  Och begära thenna frögd 

At min Mildas liufste tunga 

Täcktes utj min Mun siunga 

  Och så göra mig förnögd 

Eller mina läppar sutte 

Uppå hennes Mun och nutte 

  Sötman utaf hennes Siäl 

Lijkwäl wore tungan ringa, 

Rösten skulle sämbre Klinga 

  Om ei hiertat meente Wäl. 
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När Venus först Adonin död såg för sina fötter ligga 

      (KB, Vs 35) 

 

När Venus först Adonin död såg för sin fötter ligga 

Hans täcka mun och kinder röd, hans hy och ögon pigga 

Ja såg den sköna friska krop, så ändrad, blodig, sårad 

Tå rördes hennes hierta op, at hon brast ut i tårar 

Doch böd hon sina piltar fort, at de ju skulle springa 

Thet Wildswin som then skadan giort, til henne genast bringa 

De wjste lydna smattelig och med en hast bortlupo 

J alla skogar hwar för sig på spor och spaning krupo 

Til deβ de fick se Mördar’n slå, då de så wiste laga 

At de strax lade bojor på och månden med sig draga 

En löste bogesträngen af at der med fången binda 

En slog med sielfwa bogen braf at han sig skulle skynda 

Thet stackars diuret fölgde med fast thet gick något sachta 

Wäl wetandes af Venus wred hwad straff war at förwachta 

Så snart thet kom till Venus fram, månd’ hennes ifwer brinna 

Och sade o du beest så gram, skal iag tig äntlig finna 

Han har ju sargat thenna kropp, ja sielfwa lifet röfwat 

Utaf min wän mitt enda hopp och såleds mig bedröfwat 

Wildswinet utaf fruchtan rört begynte såleds swara 

Thet gör mig ondt hwad iag har hört, iag skal den samma wara 

Doch swär iag på den högste Eed, först Eder o! Gudinna 

Dernäst Er man här bredewed så thessa Skyttar finna 

At iag ei tänckte honom slå, ei minsta skada göra 

Som J thet läre sielf förstå om i mig täckes höra. 

Ty första gång iag honom såg i skogen gå och iaga 

Vptändes strax min Lust och hog, hans skönhet mig behagad’ 

Iag wille tå hans mun så röd, til mina läppar trycka, 

Och denna kyβen war hans död, och jämwäl min olycka 

Nu bruker fritt Er stora macht, ryck ut de stygga tänder 

De tiäna mig til ingen pracht, förkroβa dem i sänder 

Och är thet straffet intet stort, om J meer hämbd wil kräfwa 

Så skiär och deβe läppar bort, som nu för rädslo bäfwa 

Af thetta taal bewektes så Fru Venus miskundfulle 

At hon i hast befalte då thet diuret släppas skulle. 

Men sij! thet wille al sin tid hälst qwar hos henne blifwa 

Och fölgde se’n gudinnan bljd, som wille thet ei drifwa 

Doch brände thet sin tänder lång aldeles bort i lågan 

På thet de ei en annan gång skul göra sorg och plåga. 

 

 

 

Apollo fick engång behag til Daphnen och han sökte 

       (KB, Vs 35) 

 

Apollo fick engång behag til Daphnen och han sökte 

Med henne tala, Ja hwar dag hans längtan sig förökte 

Men hon war wrång och lop sin koos som hon ei honom kände, 

Han sade, töfwa doch min roos Men sij! hon ryggen wände, 

Han sade Daphne thet är iag, Iag weet at tu mig känner 

Ah fruchta ei för hugg och slag Ah hwi mån tu så renner? 

Iag är Apollo bjda mig Men Daphne lop alt ljka 

Hör hwad iag hafwer säja tig, men Daphne monde fjka. 

Iag är en härlig stor Poët, min kära Daphnis bijda 

Iag rjmar meer än någon weet, men Daphne fort wil skrjda. 

Iag kan then konst at läka wäl; Men Daphne månde springa. 
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Iag är utj musiqven snäll, hör Cithran liufligt Klinga. 

Men Daphne frisk och lät på foot hon wille hwarken höra 

Musiqven, eller sökia boot, Ja lät sig vers eij röra. 

Men om Apollo hade sagt, Sij här är guld och pengar 

Wist Daphne thet på hiertat lagt, och intet lupit länger. 

Så ringa blifwer Dygd och Konst hos många Qwinfolk achtad, 

Man frijar nu thermed omsonst och warder slät betrachtad 

Men guld och gods och ståtlighet kan Jungfrun snart behaga 

Then thet har, fast intet weet, wil hon doch gerna taga. 

 

 

 

Man har mig arma diur i thetta stoft inslutet 

       (KB, Vs 35) 

 

Man har mig arma diur i thetta stoft inslutet 

Mig som så mången gång på Jungfru bröst har suttet. 

J Qwinnor frågar ei hwarföre sådant skedt 

Mitt förwet hafwer mig utj förderfwet ledt. 

När fyra Jungfrur nyβ wid bordet glada såto 

Och hade lustigt skämt, de drucko, speelte, åto; 

Språng iag ur rummet mit j annat element 

Och sij! ther hafwer mig olyckan hastigt hendt 

Iag war tå ledsen wjd thet söta Jungfru blodet 

Och sökta annan Safft som kan förlusta modet 

Iag gick och läppiade at fresta hwad iag tål 

Men drack för stort och sank utj en Wijnkalskål. 

J bröder låter nu min död er warning wara 

Och blifwer aldrahelst hos sköna Jungfrur qwara. 

Tå i som Pegasus wid Hippocrenen få 

Kring hela deras kropp som Eder lyster gå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



257 

 

Petrus Lagerlöf, 1648–1699 
 

Hvad kärleken är (Är frågan fri, så torde ….” (Arvid Hultin, Torsten Rudeen) (Ej i Olsson) 

 

 

Min frijheet förswunnit, i ängzlan iag går  

  (Palmskiöld 389, Nordin 1118, s. 52) (Castrén s. 50 ”kanske med 

  orätt tillskriven”) (Olsson, s. 91) 

(1.) 

Min frihet försvunnit; i ängslan jag går, 

 mig sjelfver ej rår: 

Din skönhet mig fängslat och lifvet gör sår. 

 Nu nödgas min tunga 

 sig lära att sjunga 

  om suckan och pust 

  för glädje och lust.   

(2.) 

J lunder, der jag mina suckar och rop 

  Har samlat ihop, 

Nu visen Lycillis, hvad jag er har trott. 

 Dock fåfängt man klagar 

 när himlen ej svarar, 

  När den är ej när, 

  som hör vårt begär. 

(3.) 

När minnet det för i mitt ängsliga sinn´ 

  din purpurmängd kind, 

jag sänks ner i dvala och är ej mer inn´, 

 Mitt allt hvad jag eger, 

 Mig sjelf dig förärer 

  hvar timma och dag 

  till ödmjuk behag. 

(4.) 

Den tusenfallt fägring, som jorden hon drar 

  och någonsin bar, 

jag i dig, Lycillis, fullkomlig sett har. 

 All verldsligit nöje, 

 lust, kärlek och löje 

  har Venus der gömt 

  och ofta berömt. 

(5.) 

Jag räknat de strålar, som himmelen skär 

  meddelat sin här; 

Fast ljufvare kärlek din ögon mig bär: 

 Hur kan jag utgrunda, 

 när himmelen undrar, 

  hwad du utan mått 

  af honom har fått. 

(6.) 

J tankar, som nu åter ställt edert lopp 

  och lemnat er kropp 

Helt sinnlöst och sänkter i tviflande hopp, 

 All möda förakten 

 och ödmjukt uppvakten 

  den dygdiga själ, 

  mig plågar och qväl. 

 

Ifrån den dag jag Elisandra    (Palmskiöld 389) (Olsson, s. 76) 
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1. 

Ifrån den dag iag Elisandra 

 den första gång med mina ögon såg, 

 har jag uthslutit slätt utur min håg, 

all kerleekz lust till alla andra 

 och sedan iag den hiertans hugnad vant, 

 att blij om hennes dygder mehr bekant, 

har jag min egen icke warit, 

men een stor träldomb mäst förfarit, 

  doch är iag nögd, 

  min lust och frögd 

 står nu i hennes händer 

 hwart sig min lycka wänder. 

2. 

O J coralle läppar röda 

 O aldreliufligaste rosend-mund 

 O mehr än skiönste ögon rund 

ach willien J den trähl dock döda 

en hwars wälfärd och lijf ståår i edert wåld 

 och ha dess strålar intet återhåld 

kunnen J see mitt hierta blöda 

skall jag min siäl med ängzlan föda 

  skall min åtrå 

  en ända fåå 

 Allbaster hender snöda 

 ach lindra dock min möda. 

3. 

Ach! Elisandra damors prydna 

 afwundas eij att jag tig ällska tör, 

 tin dygd och trooheet det allena gör; 

Har tu min siähl bracht tig till lydna 

 så lätt min trälledoms tig till hiertat gå, 

 lätt mig eij fåfengt längre plågas så 

Jag har iu tig i hender gifwit 

mitt heela hierta, siäl och lijfwet 

  thet är alt titt 

  och icke mitt, 

 hwem will sitt hierta mörda? 

 så lindra doch min börda! 

4. 

Jagh ällskar tig af ärbart sinne 

 och önskar att tu en gång wore min, 

 så som jag är och ewigt blifwer din, 

Haf mig fördy i gunst och minne 

 det är din dygd och fromheet alt för när, 

 att hata den dig stadigt håller kiär, 

Ach! jämmer att du icke känner 

huru Astrilds flame mitt hierta brenner, 

  Jag beder tig 

  förskiut eij mig, 

 som ewigt tig  kär håller, 

 ty tu thet sielfwer wåller. 

 

5. 

Och som du mig har kunnat straffa 

 medh såår uthaf din skönheetz rijkedom, 

 så kan du och mig hiertans läkedom 

genom tin gunst och fromheet skaffa 
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 ty då från döden har du frälst en siäl, 

 som himmelen troo fritt, skall löna wäl, 

men skattar du mig döden wärdig 

Wäl an så är jag färdig 

  att för din skull 

  strax bli till mull. 

 Har du min död beslutit 

 men hwadh har jag då brutit? 

6. 

Af ängzlan är jag mätt och trötter 

 min munn är stumm, tyst, ia bleek 

 min hy, min lust förgåår, som een flycktig sky: 

Jag lägger neer för dina fötter, 

 min hiertans böön i denna släta digt 

 som offras dig uthaf min troheetz plicht, 

Ach att du willer den uptaga 

medh gunstig hand och så hehaga 

  som tu har bracht 

  mig med tin macht, 

 titt nampn i hiertat skrifwit, 

 och efwigt tin förblifwit. 

7. 

Jagh wöördar tig för en gudinna 

 Mitt hierta är och blifwen titt tempel skäär  

 her som tu dyrkat warder, och du är 

och på dess altar heftigt brinna 

 min kerlekz låga både dag och natt 

 hwar af  iag heel förswagat blijr och matt 

Ach aldraskönste Elisandra 

sij sådant kan iag eij förändra 

 fast tu mig qwähl 

 Jag är din trähl 

 så löös doch denne slafwen 

 som älskar dig i grafwen 

8. 

Jagh hoppas dokk een gång få niuta 

 för all min oroo sist en hiertans roo, 

 som är hoos dig min Elisandra boo, 

Hoo weet du lärer eij förskiuta 

 den du med dine ögon fågnat har 

 at nu till tig en ewig kerleek drar, 

I medler tijdh så skall mitt hierta 

förnöija sig uthaf min smärta 

  Adieu fahr wähl 

  min ädla siäl, 

 kom dock ihog den ena, 

 som ällskar dig allena 

9. 

I höga berg och gröna lunder, 

 I diupe dahlar i skogen all, 

 I snälle foglar uthi lufften kall, 

I hafwens och des gudar, 

 I Thyrsis [Tritons] boskap både stoor och små, 

 som uthi dhe grundlöse diupen gåå, 

Ach kunnen I så mycket werka, 

att Elisandra måtte merka, 

  det hierteqwahl 

  iag uthan tahl 
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 för henne stadigt lijder, 

 och ödet mitt förbijder. 

 

10. (endast i Nordin 1114) 

O himmel du som alt kan laga, 

 hör doch min klagan och ödmiuka böön, 

 låt eij min död blifwa min trohetz löhn 

Låt Elisandra sig behaga 

 then trogna kärlek iag till henne bär 

 at hon bewekas utaf mitt beswär 

men om du will min böön eij neka 

och hennes hierta eij beweka 

  Ach skynda tig  

  att döda mig 

 och giöm mig under jorden 

 då är iag frijad worden 

 

 

Aldraskiönste Elisandra, himmels söthe ädle wän  

     (Palmskiöld 395, s. 98) (Olsson, s. 45: ”högst 

     osäkert”) 

1. 

Alldraskiönste Elisandra 

 himmels söthe ädle wän 

Nu i det att åhren wandra 

 och din sköna dagh igen 

rinner opp medh mycken gamman 

 stå wij {…} hiertans grundh 

fägna oss wäl allesamman 

 öfwer een så lyckelig stundh. 

2. 

Men i synnerheet påbördar 

 mig tin trogne wän och trähl 

som Lisandras wäsend wyrdar 

 högre än min egen siäl 

himblens {wårdnat(?)}att jag sänder 

 önskningar af tusend gådt 

och the engelsköna händer 

 kysser uthan tahl och mått. 

3. 

Der förmedelst till att wijsa 

 huru jag förplichtat är 

och i döden moot min Lisa 

 oförandrat hierta bär 

Såtha wän, här må sig para 

 himblen och din sköna dagh 

och att entligt lycklig wara 

 ware dig en entig lagh. 

4. 

Hwadhhälst frögd och nöye heter 

 öpne alt sitt tusend tahl 

och på säll- och saligheter 

 lembne dig ditt frija wahl 

att jag må min mehning gifwa 

 kortlin medh ett ord ell´ tu 

skönste att då tijdh må blifwa 

 sööt och liuflig rätt som du. 

5. 
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Jagh imedlertijdh will dröija 

 och den {skiö… }  wänta af   

som mig anten skal förnöija 

 eller skynda i min graf 

Lätt tig ingen ting förändra 

 Ach! wår werld är arg och snöd 

alldraskiönsta Elisandra 

 Jag är trogen i min dödh. 

 

 

Palemons klagan medh innerlig 

lyckönskan bemängd, då den skiö- 

na och kyska Phillis ifrån heerdar 

och heerdinnor sitt afsked tog. 

 

I skogar och tu eensligheet    (Palmskiöld 395, s. 91, och 2:a version s. 93, 

     Thott 8o 601, s. 17) (Olsson, s. 75) 

1. 

I skogar och tu eensligheet 

som intet stim och oroo weet, 

 I nympher som här inne boo 

 jaag will min ängzlan whr betroo. 

2. 

Jagh will begynna här ett tahl 

Jag will uthgiuta här mitt qwahl 

 som grymma diur till hiertat gå 

 och stumma steenar rör må. 

3. 

Sij sohlen nu till hwijla gåår 

then blinda natt sitt mörker fåår 

 måhnen har fritt och stilla lyst 

 alt är nu döfth alt är nu tyst. 

4. 

Alt hwad är qwickt, alt hwadh sig rör 

den söta sömbn i dwahla för 

 men jag alleen, allena jag 

 måst waaka moot all werldzens lag 

5. 

Dhet wåller Phillis som min and 

som föör min siäl i starka band 

 Phillis från oss sielf hädan faar 

 och mig min siähl eij lemnar qwaar. 

6. 

Så gåår tu Phillis! går tu bort! 

Så är all lust så ganska kort, 

 så få wij tigh eij skåda mehr 

 i leek bland dhe herdinnor fleer. 

7. 

Tree runda reesor minnoms wij 

dhen bleeka winter gått förbij 

 Qwar reesor gått then blijda wåår 

 sehn mig tin åsyn giorde såår. 

8. 

Alt seen haar jag uthi mitt sinn 

din billd så trohlig sluutit inn 

 hoos mig så wäll tin skiönheet giömt 

 att jag mig sielf fast haar förglömt. 

9. 
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När afftonen sitt liuus itänt 

haar jagh een rohlig oroo kient 

 dhe drömmars and thet säija weet 

 som mig mång flychtig gunst betet. 

10. 

När morgonrådnan öpnadt sigh 

haar jag min dröm påminnat migh, 

 och Phillis! tig så tijda nämbt 

 att foglar medh mig hafwa stämt. 

11. 

Dhe foglar, bärg och heerdars här 

dhe om mig ymnogt wittne bär 

 them hafwer jag som thet är wärt 

 ditt nampn att liuda offta lärt. 

12. 

Ditt ängla anletz runda kretz 

jag roosat hafwer mångeledz 

 så dyrbart intet jorden draar 

 som jag der mooth eij tråtzat haar. 

13. 

Jag wurit har widh Helicon 

och wiijd den lilla Venus sohn, 

 att dhet fast mehr än tårpar är 

 som då i dina kinder bär. 

14. 

Tin mun then lilla siähle port 

haar jag widh Nectar lycka giordt 

 tin ögon offta prijst så klaar 

 att sohlen thet förtrutit haar. 

15. 

Din laater och ditt ädla tahl 

haar jag så fijrat öfwer alt 

 att och gudinnor hafwa tyckt 

 i tigh sitt roos blij neder tryckt. 

16. 

Om någon ällskat innerlig 

om någon brunnit tåhleligh och een 

 så är det jag; Jag är alleen 

 som lydit hafwer uthan löhn. 

17. 

Men nu som himmelen sluutit haar 

att tu till andra hiordar faar 

 så önskar jag att tu må see 

 där at tig tusend nöije skee. 

18. 

Leef med tin wän i ängla roo, 

lef med stoor trefnad i titt boo; 

 Lätt af titt lijf ett foster gå 

 som man wijd tig förlykna må. 

19. 

Fahrwähl tu fägrins högste måhl 

fahrwähl tu heerdarinnors pråhl 

 tu all skönheetz fullkombligheet 

 Fahrwähl! Jag will tijga derwijdh. 

 

 

Eij många tusend wäpnad armar   (N1125) (Ej i Olsson) 
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1. 

Eij många tusend wäpnad armar, 

 fast Mavors sielf dem rustat uth, 

Eij alt thet wärck som tordön härmar, 

 Eij sköld och pantzar, swärd och spiut, 

förmå en orätt sak förfechta, 

 En sak som orättferdig är, 

hon äntlig doch måst undersveckta 

 hwad konst och wärn, hon för sig bär. 

2. 

Fast lyckan syns sig offta wrida, 

 få stundom sielfwe baken teer, 

hon sidst doch träder på den sida, 

 hos den hon rätt och samwet seer, 

Fast hafwet sig på ömse strander 

 nu hwälfwer up, nu hwälfwer ned 

det lell på rätta grunden stadnar, 

 och jämnast wichten hwilar wid. 

3. 

Då rätt och mod sig sammanställa, 

 och ge hwar annan trolig hand, 

för dem sin kraffter måste fälla, 

 Båd’ eld och wäder haf och land 

naturen måst’ med under skåda, 

 at intet han så wäldigt har, 

som desse twå eij öfwer råda, 

 fast offte med en ringa skar. 

4. 

I slätter I som nylig sågo, 

 de norske machter sammangå, 

som sågo mitt i rök och lågo, 

 så mången tapper kämpe stå, 

Du Echo, som det hårde dunder, 

 sielf offte måste darra wid 

och såg det swenska mod med under 

 däraf eij kunna dämpas nid. 

5. 

I nympher I som fingo hämna, 

 wår fiends altid lösa tro, 

då I för honom låta remna 

 den falska winter marmor tro 

I böljor, I som lärde flyta 

 de kroppar som eij torde stå, 

ehr iag som witnen will anlita 

 hwad tapperhet och rätt förmår. 

6. 

Men billigt wi tig himmel blida, 

 uphäfwom ewigt lof och tack, 

 som täckts så wäldigt för oss strida, 

och wärja en oskyldig sak, 

 tig himmel wi af hiertat prijse, 

som yppat fiendens falska skeen 

 och på wår hop har welat wisa, 

att rätt och mod, för segren heem.  
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Sven Leijonmarck, 1649–1728 
(Åkermarck-Leijonmarck) 

  

Från Nordens (Odens) kalla hambn (famn) jag mig till segels gaaf  

     (Westin 135, s. 56) (Olsson, s. 66) 

1. 

Från Nordens kalla hambn Jag mig till segels gaaf 

I norska siömanshelt på lyckans wilda haaf 

Een omildh storm mig dreef på klippor och på grund 

dhen andra segla fort, Jag står här (…) på grund 

2. 

Så mångens sohlsens upp och nedergång har iag sedt 

så mången förnedring seen i wida werlden skedt 

mång månar dagar mång, mång åhr iag reckna får 

medh migh är lycka än som warit för mång åhr 

3. 

Jag märcker ängzelfull, hur mig mång seglarom 

dhen senare ladh från landh, han hinner lyklig fram 

iag usel sither {qwar} dhen andra segla foorth 

olyckans dimba mörck, har mig osynlig giorth 

4. 

På sommar fölger höst på winter fölger wåhr 

hwar tar sin tijdh i acht medh migh här annars gå 

min sommar är förbij, mig qwäll een fruchtlöβ hööst 

när andra skäro (?) upp står jag slätt utan trööst 

5. 

Mehr hade båtat mig om jagh seglat i qwaaf 

och medh min bröder sin, stört i olyckans haaf 

dhen sluppe all sin sorgh jag fastnadhe på strandh 

mång klippor får jag see men aldrigh fasta landh 

6. 

I män af höga macht som lyckan haar i bååth 

will i eij racka (?) handh, wil i eij see här ååth 

Ach! ingen wålar sigh, herar (?) far sin koossa forth 

olyckans starka kloor haar mig osyneligh giordt 

7. 

Mång flackat (?) båtzman lell får segla för tu sköth 

dher dock siöfahren man måst föra seglet serth (?) 

så tråssar lyckan mig och främiar mången took 

hon achtar hwarcken (?) lärdh, snäll ung qwick och klok 

8. 

Olycka lycka boldh (?) rändh nu snart om till klooth (?) 

läth effter mörcka natt lysa dhen klaars soohl 

säg hafsens böllior blå att dhee mig hafwa hänn (?) 

hoo weeth iag {…} får hoos een {…} wän 

 Neptunus 

9. 

Så må min siöman sell war nu widh ett gott modh 

din lycka widrig är män töf han blir {…} godh 

i dag så går hon eij dhet språng hon gick i gåhr 

derföre hon nu heel ganska lycklig spåhr 
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Carl Gripenhielm, 1650–1694  
 

Utanför Florindes palatz i en skuggan skoog klagar den olyckliga Isidor 

 

Uti din mörcka fambn, fördold bland täta qwistar  (Rålamb 4o 131, KB) (Olsson, s. 122) 
(1.) 

Uti din mörcka fambn, fördold bland täta qwistar 

en olycksalig trähl sin tårar fälla dristar, 

 och det för wärden all han twingas hålla tyst 

 betror nu ensamt dig, hans tröst förlåtna bröst 

(2.) 

O tysta skoog förglöm och fäll j efelig glömska 

dhet blinda håp som mig för leder till att önska 

 de ting som aldrig ske ty swår omöjligheth 

 städz till Florindes gunst min åtrå föra weth 

(3.) 

Ach låt den tähta lööf ditt angenähma mörker 

som en olycklig siähl utj sin fruchtan styrker 

 betäcka här min kråp ty natten skillier mig 

 då straxt från ditt bjstånd då dagen wjsar sigh 

(4.) 

Mitt hiärta itänt är af en odödlig låga 

mitt modh och sinne sändt j en förbårgadt plåga 

 som genom ödetz skick min siähl i blindo för 

 Ach mig! jag älskar den som jag älska böör 

(5.) 

Florinde, jordens  prackt som är natturens håfwor 

uti sin hehla krop allena bär dhe gåfwor 

 som wärdzens skiönhets all hwad höga sohlan ser 

 fördunklar med sin bild och ringa wärde geer. 

(6.) 

Dän i sin härskan kan dhe högsta sinnen bringa 

och til all ödmiukhets samt diupaste wördnad twinga 

 Ach skulle dock min sorg här diärfwas yppa sig 

 och weta hennes harm at efwigt hata mig 

(7.) 

Näj, dölg dig hur du kan bedröfweliga ängslan 

insluth dig i mit bröst uti en lönligh fängslan 

 och tähr mitt hiärta tyst, som aldrig tähras kan 

 utaf en kärar’ eldh, och af en yppre brand 

(8.) 

Du präktiga pallatz som all min önskan giömmer 

som mina tankar har att jag mig siälf förglömmer 

 jag seer din mijner an och all din härligheeth 

 och undrar på din högd och yttre präktigheth 

(9.) 

Män i dig är en skatt inom de hårda stenar 

war mädh min ögon du en ädell syn förmenar 

 dhär finns min lyckas måhl dijt går mitt klena håp 

 som dock eij ense är mäd ödetz stränga lopp, 

(10.) 

Män natten rymmer nu medh all min swarta skahra 

och will däs skugga eij mitt älende förswara 

 ty Phoebus spänner an, han lagar sig tillredz 

 på dätt att i min klag jag eij må bli tillfredz. 

(11.) 

Far wähl du skiöna orth, far wähl du ståålta boning 

giöm wähl hwad är betrot, och slutit i din wånning 
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 fast om mitt wäsänd fast min krop dig nu eij når 

 så boor min tankar dock i dina lönda [fördolda] wrår 

(12.) 

Far wähl Florinde ach hur litett kan du weta 

af min förmögenheth och af min brånadz hetta 

 män säll, om någåt sält mig mera ärnat är 

 så länge jag min brand fördolder hoos mig bär 

(13.) 

Mitt lifws min önskans sluth des kundskap wis berede 

fast jag eij döden skyr män mer Florindes wrede 

 som mig en qwicker dödh, en dödlig lefwnadt gör 

 och mit i lefwernet all lifws behag förstöör 

(14.) 

Män skynda dig dock fort, si himblens stiärnor bleka 

alt hwadh mig nöja kan begynner nu att qweka [uppliva(?)] 

 far wähl Florinde min förlåt mig hwad jag gör 

 jag wandrar åter fort, hwart mig mitt äländ föör 

 

 

Celadons förtwiflan öfwer Alchimenes wredhe   

   (Palmskiöld 389, N1112 s. 40 f, V4 s. 195 f, , 

   Palmskiöld 391) (Olsson, s. 116: ”Palmsk. 391 

   har den bland Rudeens dikter”)  

alt. 

Så har då all min frögd, min fägnad fått en ända 

 

(1.) 

Så har då all min frögd, min fägnadt fått een ända, 

all min lycksaligheet, min lust will åtherwända, 

 så har min lijfztijdz hopp så hastigt slutet sigh 

 min alldrabästa wänn är wredh och hatar migh! 

(2.) 

Hur snart hur oförsedt har dock min lycka wredet 

sitt runda hiuhl omkring, hur’ hastigt är förledet 

 den mehr än gyllend tijdh, då mig så lycklig gick 

 då jag min ädla wänn medh frijheet tiäna fick 

(3.) 

Hwad frögd, hwadh glädie är, har jag nu nogsampt pröfwat 

förn all lycksaligheet mig ännu war beröfwat 

 dy plågar det mitt sinn och qwällier desto mehr 

 då jag på all min roo så hastig wexlan seer 

(4.) 

Ach! hårda ödhe mitt, ach! grymma lyckans ändring 

ach! att på alt mitt qwahl eij gifwes någon lindring, 

 ach! det mäst klagan wärdt, mig högst till hiertat gådt 

 att jag eij sielfwer weet min egna skuld och brått 

(5.) 

Är det doch döden wärdt, ell’ straf som döden lijkar 

att jag din skiönheetz macht eij kunnat undanwijka, 

 att jag tin ädla dygd så trolig har tillbedt 

 och ällskat alt för högt din billdz fullkombligheet. 

(6.) 

Ach! att min kerleekz eldh så widt har sträckt sin låga 

ach! att min troheet sielf har fördt min siäl i plåga! 

 Ach! att jag ällskat har, den jag eij ällska bordt, 

 Ach att min kerleek sig då nonsin yppa tordt! 

(7.) 

Men alt är nu förbij hwadh hielper mig min klagan 
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iag måst i ångst och qwahl förnöta mina dagar, 

 min dagar uthan lius som nätter lijkna må 

 när jag min skiönsta hör hwar stund skall tänka på 

(8.) 

Min lijfztijdh är beskiärdt, att tiena Alchimene 

och effter lyckan will allt sådant mig förmena 

 så kan då söta dödh, som all min ängzlan seer 

 kam korta snart mitt lijf, som mig eij gagnar mer 

(9.) 

Hwad thål itt smidigt wax när solen heta bränner 

ett skiört och torkat träd när liungeld det itänner? 

 min skiönas ögons skeen dhe har min låga tändt  

 dhes onådz grymma eldh har all min krafft förbrändt. 

(10.) 

Jag hinner intet mehr emoot deβ wredhe sträfwa 

jag hatar nu mitt lijf, och will eij länger lefwa 

 Ach! kom söta dödh, kom snart och tag mig bort 

 kom giör min swårheet all, min sorg och ängzlan kort. 

 

Natteklagan – Du wackra liufwa boning   (Palmskiöld 389, V21 af, s. 254f.) (Olsson, s. 

     59.) 

1. 

Du wackra liufwa boning 

 som all min lycka bär, 

O Himmels täcka wåningh 

 Ach! att du sluten är, 

och att du digh här stänger 

 du hårda stumma dörr, 

fast ingen nödh digh tränger 

 du migh doch osäll giör. 

2. 

Här hwijlar Alchimene 

 all skiönheetz pracht och prål, 

Ja den som är allena 

 min önskans högsta måhl: 

som mitt behag och willja 

 mitt lijf, min lycka rår; 

hur’ kan oβ ödet skillia 

 att Jag her uthe står? 

3. 

Min klagan intet giäller 

 min böner har eij krafft, 

Jag fåfängt tårar fäller 

 ty natten har nu qwaft 

och fört i roo och dwahla 

 hwadh lijf och anda har, 

slätt ingen hör jagh tahla 

 slätt ingen geer migh swar. 

4. 

Hur långsampt du och skrijder 

 O natt och dröijer qwar! 

Jag mins doch wäl dhe tijder 

 då du nog korter war, 

så skier hwad liufheet bringar 

 går fort och ändas snart 

men hwadh wårt hierta twingar 

 det blijr wäl längre qwar(t). 

5. 
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Nu sof i tusend frögder 

 du högt bekrönte siähl 

hwij will du längre dröija 

 Jag wäntar uthan skiähl 

bort alt hwadh oroo reetar, 

 hwadh stimm och buller bär, 

bort alt hwadh sömbn förtreetar 

 min skiöna sofwer här. 

6. 

Du sömbn som oroo giömmer 

 min skiöna tanckars skiöt 

I wackra liufwa drömmar 

 giör hennes hwijhla sööt, 

låt tig och tyst infinna 

 du lilla Venus sohn, 

och för i hennes sinne 

 din trogna Celadon. 

 

 

 

Till afwunden. Tråttz afwundh medh din konst du täncker oss att plåga   

   (Palmsk 389, Palmsk 394, s. 140, 

   Palmsk 395 s. 95) (Olsson, s. 

   120, 7 strof ?) 

(1.) 

Tråttz afwundh medh din konst du täncker oβ att plåga, 

 medh dhet du biuder till att hindra wårt behag, 

men fåfäng är din flijt, ditt rådh kan lijtet dåga, 

 wår wänskap ökes doch, ju mehra dag från dagh. 

(2.) 

Gack, frät, förtär dig sielf, och gör dig ewig mödha, 

ju högre är jagh nögdh, ju meer du dig bemödar: 

 ju flere afwundzmän, ju bättre kärligheet, 

 olycklig kierleek är, den ingen giör förtreet. 

(3.) 

Oachtadt Lysiphus är harmse wred och bister 

så niuter jag ändå Theone när mig luster; 

 fast han bemödar sig medh tusenfalt beswär, 

 att hindra wårt behag = hans konst doch fåfäng är 

(4.) 

Ju mehra han sig bryr och qwällies i sitt sinne 

medh månge tanckehwarf, hur´ han skall medell finna 

 Wår kerleek stå emoot, ju bättre trifwas wij; 

 wårt nöije går bäst ann, när wij slijkt mootstånd sij 

(5.) 

Dy tänck den största ström han uthan buller rinner, 

dher han een slätter grundh och intet mootståndh finner, 

 men der han genom berg och stenar trängias skall, 

 der brusar han deβ mer medh forβ och starka fall. 

(6.) 

Een kerleek slocknar snart, som medh stoor dårheet drifwes; 

widh alt för mycken lust man snarast ledze blifwer; 

 men dersom mootståndh är, der smakar lusten bäst, 

 ty är man stålet hårt, så gnistrar flintan bäst. 

(7.) 

Kom seger-gudar fram mitt hufwud att bekröna 

medh krantz och lagerträd, jag wunnet har min skiöna, 

 fast skier det mången till förtreet och störste harm, 
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 doch öpnas när jag will Teones söta barm. 

 

 

 Öfwer Alcimenes fall – Ach! hwad see min ögon här!   

      (Palmskiöld 389) (Olsson, s. 

      41)  

1. 

 Ach! hwad see min ögon här! 

Alchimenes fötter slinta! 

Ach min skiönste, att jag hinte 

 dig, och woro digh så när 

att jag kunde detta hindra 

 och mig sielfwer kasta ned’r 

för dina fötter till att lindra 

 sådant ofall som jag seer. 

2. 

 Ty du oförskiämbde qwist 

som digh här i wägen ladhe 

mon’ du ingen annan hadhe, 

 till att fälla medh din list? 

Skulle du nu äntlig willja 

 den förnembst och yppast är 

iblandh andra till att qwällia 

 och tillfoga slijkt beswär 

3. 

 Gack och lägg dig i försåth 

för een ringa i det ställe 

gambla kiäringer må du fälla 

 men låt blij dhen meer är åth, 

Ja hur’ många tusendh andra 

 borde detta snarar’ händt 

som på arga wägar wandra 

 och all plåga ha förtiänt. 

4. 

 Men tänck see här lyckans lopp 

bäst som hon till dödz hootar 

hon wår ängzlan åter botar: 

 Alcimene stiger upp   

frisk och färdig och medh löije 

 wijsar sin sorgbunder trähl 

till een ewig frögd och nöije 

 hur’ hon är bewarat wäl. 

5. 

 Derför’ höga himmel digh 

wari ewig prijs och ähra 

som min Alcimene kiära 

 har beskärmat wäldelig: 

som i Alcimenes hälsa 

 mig mitt lijf och öde spar, 

som så nådigt tänckte frälsa 

 dhen som nu i fara war. 

 

 

Hvadh har jagh allena brutit    (Palmskiöld 389) (Ej i Olsson) 

 

1. 

Hvadh har jagh allena brutit 

  stålte Astrild moot din lagh, 
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att du äntlig har beslutit 

 migh förföllia dag från dagh, 

 att alt hopp mig utheblijr, 

 att jag ingen hugnad sijr, 

Dhen jag helst mitt hierta gifwer, 

snarast migh till svårheet blifver. 

2. 

Som een ringa sinnlöös mygga, 

 dher hon liuus och loga seer, 

täncker finna lust och hygga, 

 men sig sielf i döden geer; 

 Så och jag, jag kan eij fly 

 Astrild, den jag borde sky, 

Dhen, min siäl så stadigt qwällier, 

sig till löije migh uthvälljer. 

3. 

Andra seer jag stundom niuta, 

 hwadh dess sinnen fägna kan, 

Men ach den will mig förskiuta, 

 som jag stadigt ropar an: 

 Doch har Astrild sig till lust 

 så mitt mod och sinne kiust, 

att jag måst i alla dagar 

föllia medh, hvart hon behagar. 

4. 

J, som biuda till oβ lära, 

 att för kierleek finnes boot, 

Ach! hur’ osann är ehr lära? 

 Kierleek är een dödlig soot, 

 Kierleek äger sådant sinn, 

 trängier, fräter sig så inn, 

att han aldrigh kan förtagas 

och medh ingen konst bortjagas. 

5. 

Dock hur’ fåfängt jag här klagar 

 öfwer Astrilds bitterheet, 

när som himlen sielf behagar 

 mig tillskicka alt förtreet, 

 fast jag klagar tijdh från tijdh, 

 Täres, frätes i min qwijdh, 

lär min sorg eij återwända, 

för’n mitt lefwa tar een ändha. 

 

 

Een eeldh, som förston’ hefftigt brinner (Palmskiöld 389, Palmskiöld 395, s. 120) (Olsson, s. 60) 

 

1. 

Een eeldh, som förston’ hefftigt brinner, 

 han eij länge låga förmår, 

men strömmen, som sachtelig rinner, 

 han ökes, ju längre han går: 

Dhen kerleek eij lätt’lig förswinner, 

  som medh lämpa 

 först sin grund och början får. 

2. 

Men mindre een kerleek plär wara, 

 när gullet får göra oβ blind, 

sampt skiönheetz bedrägeliga snara 
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 han flyger som flychtigste windh, 

Lät dygden din ledare wara, 

  ällska sedan 

 medh förnögt och roligt sinn. 

3. 

Syns flickan digh eij straxt bijfalla 

 men ställer sig afwug och swår, 

så weet doch i ällskare alla, 

 att trägenheet mycket förmår. 

När wattnet får dråppevijs falla, 

  det fast ofta 

 hårda klippan genomgår. 

4. 

Een kiärleek, som troligen främias, 

 han löhner på sidstonne wäl, 

War stadig, så lär du wäl sämias 

 och twinga din flicka till skiäl: 

Det grymmaste willdiur kan tämias, 

  mycket mehra 

 dhen, som har een sinnrijk siäl. 

5. 

Demanter sig och kunna blötas 

 sampt slijpas, fast det än är swårt: 

Ett järn, som brukas, kan och nötas, 

 ehuru dhet i sig är hårdt: 

Ja all tingh, som idkelig skiötes, 

  kann på sidsta 

 lämpas effter sinnet wårt. 

6. 

Låt intet din stadigheet winna, 

 men tåhlig, fast hon är omill, 

Uptag och med nöijachtigt sinne 

 hwadh kiärleken skickar dig till, 

så lär du på sidstonne finna 

  digh ha lycklig 

 wunnet det, du ällska will. 

7. 

Och då kan du ällska medh nöije, 

 när flickan är medh digh förent, 

syns det än i förstonne dröija, 

 doch kommer eij lyckan förseent 

Lät bogan först makligen böija, 

  skiut då sedan, 

 så går skåttet wist och reent. 

8. 

Läth owän sin argheet uthmäta 

 och bångas medh fåfängt beswär, 

Läth afwund sig sielfwer uppfräta, 

 som leeda till kerleken bär, 

Jag skall eij Climine förgiäta, 

  alt så länge 

 lijf och sinnen hoos mig är. 

 

 

Suckar, J af högden sände   (Palmskiöld 389, 395, s. 84) (Olsson, s. 115) 

 

1. 

Suckar, J af högden sände, 
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 wackre suckar, all min tröst, 

J, som min’ plågor ändhe 

 och min siäl ur ängzlan löst, 

J, som första bodskap bar, 

 att min skiöna gunstig war. 

2. 

Suckar J som först mig wijste 

 och min siähl förhoppning gaf 

att få niuta dhen jag prijste 

 och för alla hölt uthaf, 

O, hwadh hugnad jag må få, 

 när jag eder täncker på. 

3. 

J mitt sinne stadigt fägna 

 när jag genom eder mins, 

att mig lyckan haar tillägnat 

 all den frögdh på jorden fins; 

Dock lickwäl J all min lust 

 giuter jag så mången pust. 

4. 

O, du undersamma plåga, 

 som eij någon ändring seer, 

O, du outsläcklig loga, 

 du, som ökas mehr och mehr, 

Huru man och biuder till 

 släckia uth din brand och elld. 

5. 

Jag är nögd, jag will eij wåga 

 mer mootstrijda Astrilds lagh, 

All min macht kan lijtet dåga 

 att undvijka hans behag; 

Fast han qwällier städz min siäl, 

 lönar han doch stundom wäl. 

 

 

Så kan ditt grymma sinne sig eij ända  (Palmskiöld 389) (Ej i Olsson) 

 

1. 

Så kan ditt grymma sinne sig eij ända, 

 Ach skiönste du, som sårat migh, 

När skall ditt hårda neij doch återwända, 

 När skall min ängzlan sluta sigh, 

Kan eij min troheet digh beweka, 

då du mig all lycksaligheet förnekar. 

2. 

Eij något kan så hårt i werlden finnas, 

 som ju een gång bewekas lär, 

Eij någon mächtigheet, som eij kan winnas, 

 Så grym och starcker ingen är, 

som ju een gång sigh wunnen gifwer, 

seen du föruthan slut oweklig blifwer. 

3. 

Hwadh är så hårt, som emoot dig kan swara? 

 Een böön plä blidka Gudars mackt, 

ett wildiur, huru grymt det synes wara, 

 kan det då äntlig giöras spakt, 

Af stadig eeldh kan steen förtäras, 

doch af min brånad eij ditt hierta röras. 
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4. 

 Men see, min skiönsta, sådant är mitt ödhe, 

 Du hörer nu mitt sidsta tahl: 

Är dig eij kiärt mitt arma lijf att dödha, 

 så ända snart mitt swåra qwahl; 

Lät snart min önskan blij din willia, 

eller lär ödet migh från digh skillia. 

 

 

Melindes afskiedh  (Palmskiöld 389) (Ej i Olsson) 

 

1. 

Hwadh är det åth sig fåfängt krökia 

 för den som det eij wärdigt är: 

een dårheet är dens wänskap sökia, 

 som itt så sällsampt sinne bär, 

skull´ jag än lengre migh bemödha  

 Melindes swåra gunst att få 

neij, jag will slijke tanckar döda 

 och uhr mitt sängzle ledig gå. 

2. 

Hwadh är Melinde mehr än andra 

 när jag min kerleek undanslår, 

eij må man länge kring werlden undra 

 för´n man dess lijkar många får, 

i mången torpar´ hydda ringa 

 fins mehr som skiönt och wackert är, 

än alt hwadh migh så länge twingat 

 och till sig draget mitt begiär. 

3. 

Du haar wist tänckt mig efwigt fånga 

 och i slijk aga hålla qwar, 

men see hur´ moot din konster många 

 din grymma härskan ända tar! 

Hwem skulle mera kunna lijdha (lydha?) 

 een öfwerheet så spåtsk och twär, 

neij, neij, jag will eij längre bijda 

 jag får wäl och den mig har kiär. 

4. 

Tack Astrild som medh dine pijhlar 

 migh nu eij mehr skada giör 

jagh migh nu från min fängzlan hwijlar 

 och lefwer frij lijk som jag bör. 

Far wäl Melinde jagh är färdig 

 att rymma undan wälldet ditt 

hålls migh din wänskap intet wärdigh 

 så är jag nögd dhen wara qwitt. 

 

 

Dhen ädle Leonices klagan öfwer sin trogne Thyrsis frånwaro! (Palmskiöld 389) 

 

1. 

Grymma qwahl och hårdest ängzlan, 

 jemmer, klagan, suckan och beswär, 

ach hur´ swårt är så blifwa fängzlat 

 så bortstängder från den man har kiär! 

hwij har lyckan doch sålunda lagat 

 att twenne såta hiertan skillias åth, 
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att wår lust förbyt´s i klagan 

 att wår liufligheet blijr wänd i gråt. 

2. 

Alt hwadh qwickt i werldenn´ lefwer 

 niuter medh stoor frijheet sitt behag: 

alla diur som jorden oss gifwer 

 har naturen undt itt bättre lag, 

ja den minsta fogell har sin maka 

 men allena jag måst wara dhen 

som all glädie twingas försaka 

 som eij niuta får min bästa wän. 

3. 

Alle stunder, timar och dagar 

 jag widh mörckra nätter lijkna må, 

af all lust som andra behagar 

 kan mitt hierta ingen tröstan få, 

all förnöijelse jag skyr och hatar, 

 till all roligheet een leeda bär, 

ty min wänn jag ädlar´ skattar 

 än all liufligheet på jorden är. 

4. 

Ändra hårda öde din willia 

 som så swårt emoot oss beslutat haar, 

lät twå sinnen lengre eij skillias 

 som en trogen kerleek sammandrar 

lät o himmel snart den solen skijna 

 som mig åter gier een liuflig dagh. 

Ach! kom snart du önskade timma 

 som upfylla kan alt mitt behag. 
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Jesper Swedberg, 1653–1735 
 

Så gläd tig tu yngling i ungdomen tin   (Kungl. Biblioteket, Vs 39, s. 8–11, Östersunds bibliotek, 

   Zetterströmska biblioteket, Ms140, ”Poesibok 6”, s. 86–90) (Olsson, s. 

   116) 

 Ungdomens Regel 

  och 

 ålderdomens Spegel 

 förestält uti en gudelig Salm 

öfwer Salomons Pred. 12 Cap. 

och sammanfattat i sin tijd af then höglärde 

 herren och Theologie Doktoen Hr  

JESPER Swedberg, Biskop uti Scara stift 

 

1. 

Så gläd tig tu yngling i ungdomen tin, 

och låt nu titt hierta gladt wara,  

och giör hwad tig faller i hog, och i sin,  

lät sorgen långt från tig bårtfara. 

2. 

Men thetta ther jämpte och weta tu skalt; 

och låt tig doch icke bedåra; 

att herren Gud skal tig för thette och alt, 

framhafwa för domen den swåra. 

3. 

Lägg bort ifrån hiertat all qwida och låt, 

och låt ifrån kroppen det onda,  

ty barndom och wijsdom the fölias eij åth, 

fåfänga giör ungdommen wånda. 

4. 

Ty tänck på tin skapar´ i ungdomen tin, 

förn åhren och elake dagar,  

the nalkas, att säija tig kommer i sin 

alt thetta mig illa  behagar. 

5. 

Förn solen och månen the mista sitt skeen, 

och stiernorne mörka mån wara; 

hwad liust hafwer warit thet lider nu mehn, 

räng moln om hwart annat the fara. 

6. 

Tå wächtarna i huuset the darrande stå, 

the starke the krökia sig under; 

och mölnare fåfänge äro också, 

och synen i fönstren blir skummer. 

7. 

Tå dörar på gatorne slutas och till, 

och rösten af qwarnarna lychtas; 

man wachnar när foglen han siunger så gll, 

och sångenes döttrar nedtryckias. 

8. 

The fruchta för högden och rädas på wäg, 

och mandelträ blomstras altsasammans, 

och gräshoppan tynges eij kiäre(?) mig såg, 

hwar är nu tin lust och tin gamman. 

9. 

Ty menniskian dör bort med qwidan och sorg, 

hon kommer sehn aldrig mehr åter, 

man hörer på gator på grändor och torg, 
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hur (een) then andre han gråter. 

10. 

Och silf-toget brister sin wäg nu thet far, 

och gullkällan är nu uttrunnen, 

wid brunnen är gistnad´ båd´ ämbar och kar, 

och liulet (hjulet?) är sönder wid brunnen. 

11. 

Ty stofftet thet måste ju åter till jord, 

och andan till Gud som then gifwer, 

af jord ästu kommen till jord ästu giord 

till jord tu och sedan förblifwer. 

12. 

Alt är tå fåfängligt, föåfängligt alt är, 

så lär tå thet ewigt förblifwer. 

thet lärer Gudz ord thess mästare kiär, 

thet herden then enn sig gifwer. 

13. 

Så tag tig till wara min yngling och lär, 

lät andra tig icke förföra, 

att dichta mång böcker eij ände thet är, 

mång läsning, mång plågor tig giöra. 

14. 

Så lät oss tå höra och märkia wäl till, 

hwad (…) man är utaf all lärdom, 

hwad herranGud talar som god är och mild, 

thet achtom, thet giömom thet wyrdom. 

15. 

Ty fruchta och wyrda och älska tin Gud, 

lät thetta tig ligga på hierta, 

betrachta wäl achtan hålt gärna hans bud, 

så ahfwer tu frögd utan smärta. 

16. 

Ty fram skal Gud hafwa för domen alt alt 

all gärning att tro(…) all tanka, 

ja, alt med titt lända uppenbaras tu skalt, 

ondt, godt på tig månd´ tu här samka. 
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Johan Paulinus-Lillienstedt, 1655–1732 
 

Sij nu kommer natten här  (Palmskiöld 395, s. 203) (Olsson, s. 109: 

”Övers. av Opitz’ Jtzund kompt die nacht) 

 

Klagan öfwer Iris afresa (Min dagh är all, min sohl är nederrunnen)    

      (Palmskiöld 395, s. 99 f) 

      (Olsson, s. 91) 

1. 

Min dagh är all, min sohl är nederrunnen 

 Mig fattar om een immerfuller natt, 

Min lust är hään, min hugnad är förswunnen, 

 Bort’ är min frögd, sin koos är all min skatt, 

Din koos den och allen mitt hiertta nögde. 

 Den enda täck för mina ögon är 

den all min siähl och sinnen till sig bögde, 

 hwars lijka eij den wijda jorden bär. 

2. 

Du sälla ort, som nu mitt goda niuter, 

 som äger alt det mig fråntagit är, 

Ach tala doch om tårarne iag giuter, 

 om all den sorg, som iag i hiertat bär, 

Säg Iris, huru min ömma siäl sig grämmer, 

 Säg hwad för qwahl har tagit inn min hågh, 

Säg hur’ mitt lijf är wändt i ijdel iemmer, 

 alt från den stund, då jag sidst henne såg. 

3. 

J höga trään, J skuggerijka lunder, 

 som haa den lust see Jris daglig; 

J blomster, J som skåden alla stunder 

 dhe ögonspaar, som haa betagit migh; 

Du gröna marck, som lyckelig dig kan nempna, 

 att trampat blij af hennes täcka foot, 

tahl’ om den ångst, der hon mig i mond’ lembna, 

 säg om det qwahl, som eij weet någon boot. 

4. 

Du klara sool, som alt i sänder skådar, 

 som med en blick bå mig och Jris seer; 

alt sant tu weest, alt sannt du och bebådar, 

 nu mig du och sanferdigt wittne geer; 

Ach wittna doch om hwar den suck jagh skutit 

 för Jris skuld, opp uhr mitt sorgsebröst. 

om hwar den stundh jag trött och eenslig suttit, 

 i oroo och i ängzlan uthan tröst. 

5. 

Men himmel när skal doch den dagen lysa, 

 att jag een gångh får Jris åter ser; 

När skal hon mig igen dhe ögon wijsa, 

 dem uthan eij dhe mine nånsin ler, 

dem uthan iag altz intet täckt kan finna, 

 af alt hwad skiönt på jorden skattas må, 

Ach himmel lätt migh doch den dagen hinna, 

 ach lätt mig snart den önskte stunden nåå. 

6. 

Som een magnet i mörcka bergens klyfftor, 

 alt lengtar opp, åth nordens höga pol, 

som uhr sin säng soolblomman hufwud lyfter, 

 och natt och dagh sig wänder åth sin sool, 
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som agn och strå medh längtan efftersträfwa 

 att hinna till een fager bernesteen 

Så måst’ och iag i stadig oroo swäfwa, 

 till deβ jag fåår min Jris see igen. 

 

 

 

Parthenio klagan öfwer sin Phillis död.   (Palmskiöld 390, s. 60–61. Olsson, s. 91) 

(1.) 

Min dagh är all, min sohl är nederrunnen 

Mig fattar om een immerfuller natt, 

Min lust är hään, min hugnad är förswunnen, 

Bort’ är min frögd, sin koos är all min skatt 

(2.) 

Sin roos den ach! allre mitt hierta nögde. 

Den enda täck för mina ögon är 

Den all min siähl och sinnen till sig bögde, 

Hwad lijke eij den wijda jorden bär. 

(3.) 

O stränge död, o miskundzlösa öde, 

O grymma himlars afwundzfulla sluth, 

Haa J dag nu min Phillis bracht till döde, 

och slächt dhe skiöhna ögons gnistor uth. 

(4.) 

Ach! har den böön eij rum hoos eder funnit, 

som uhr mitt kärleekz-fulla hierta gick, 

Har all min suck eij ehr med-ymkan wunnit 

Hwij, att iag sielft, doch lefwa fick. 

(5.) 

Min andre iag bland bleka skuggor swäfwer 

Min Phillis ach! läggs i en grufsam graf 

ock iag går qwar, iag röres än och lefwer 

Min trå eij än haar Clotho slijtit af. 

(6.) 

Men om mit lijf, ach hwad will iag här tahla 

där iag eij lyst ell´ lefnad mehra haar. 

Jag drömmer wist, iag ligger i en dwahla 

J denne kropp eij anden är mehr qwaar 

(7.) 

Min ande, mood och lijf, är mig beröfwat 

Alt ligger wijd min döda Phillis kropp 

Ett dubbelt lijf i sänder döden döfwat, 

när han har stäckt min Phillis lefnadzlopp. 

(8.) 

Är iag då död och sinnelöser worden 

Hur will iag här bland qwicka mänskior gå 

Neij, wänner kom, och gräf mig ned i iorden 

Lätt lijflöös kropp eij obegrafwen stå. 

 

 

  *** 

 

Al’Imitation de Pastor Fido par Jean Paulin   

 
Myrtillo, kunde du in i mitt hierta sij  (Palmskiöld 390, s. 57–58. Ej i Olsson) 

 

(1.) 

Myrtillo, kunde du in i mitt hierta sij 
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och wist’ af all den sorg och jämmer 

som innerst mig min siäl och sinne klämmer 

hur skull’ din ord, hur skull ditt mod, då ändrat blij 

Jag, som nu grymm och obarmhertig heeter, 

Gee ………. 

(2.) 

osv. 
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Olof Wexionius, 1656–1690 
Olof Wexionius, Sinne-Afwel, Göteborg 1684 

Olof Wexionius, Melancholie och andra dikter. Urval, inledning och kommentarer av Daniel Möller, Stockholm 

2008 

Uppsala universitetsbibliotek: Palmskiöld 395, Nordinska saml. N1121, N1118, N1142, Westinska samlingen 

W135, W116, W52b, Vitterhet V21af, V21aq, V5, V15 

Stifts- och landsbiblioteket, Linköping: W44, W49a  

Jämtlands läns bibliotek, Östersund: Poesibok 6 

Kristinehams HAL Bibliotek: Avskriftssamlingen IX 

Kungliga Biblioteket: Vs43, Vs40 

Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn: Thott 8° 601 

 

Att tu mig för tyfnadh skyller, aldraskiönste Docile  (Palmskiöld 395, s. 44) (Olsson, s. 47) 

1. 

Att tu mig för tyfnadh skyller,  

 aldraskiönste Docile 

og din sluga skalk förgyller 

 med en sträng förwitelse,  

rätt som skulle jag ditt lynne 

 röfwat og fördt bort medh mig, 

är ett meer änn listigt fynne [påfund] 

 og ehn klokheet utaf dig. 

2. 

Jag är denn som har att klaga, 

 og att hög’lin knota på, 

för du hiertat mitt månd’ taga, 

 medh min frijheet mig ifrå; 

Jag är eij mer den jag warit, 

 äger knapt min egen siäl, 

Ja du har så medh mig farit, 

 att jag är en ewig trähl. 

3. 

Dokk åt elliest ingen annan 

 änn åt dig min ädla wänn, 

lät min önskan nå sin samman 

 och till tekn tag nu denn 

som jag sänder dig i hågen 

 ǀ: O! att hon eij går omsyss [förgäves] :ǀ 

og i fall du äst bewågen 

 sänd mig strax en åter-kyβ. 

4. 

Dy att ingen stundh ell’ timma 

 intet ögnbleck går förbij, 

att eij hug och sinnen glimma 

 när jag tyktes för mig sij 

din gestalt, min söta liten! 

 Ach hur’ offta önskar jagh, 

att jag finge sättia diten, 

 dig min engel till behag. 

5. 

Om din lilla ring iag talar, 

 som okk intet twifwel är, 

fast änn tijden sig förhalar, 

 att hon wiktigt sämias lär, 

till sitt ordinarie finger, 

 då skall du det nöije ha, 

som dig till bekänna twinger, 

 att jag alt beställer bra. 
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6.  

Nu jag kysser dina tankar, 

 og din lemmars söta hull, 

det jag myket högre skattar, 

 änn det aldra finste gull, 

wor’ änn något dödt og slakna 

 på min lefnad eller kropp, 

tro man fritt det skulle wakna, 

 og för din skull wisas opp. 

 

Skiönste Cloris hör dock til  (W 44 Linköping, s. 20–24, 13 strofer enligt 

Olsson, men omfattar blott 7 strofer, se nedan 

efter strof 7.) (Olsson, s. 112) 

1. 

 Skiönste Cloris hör dock til, 

 hwad som iag tig säija wil 

lyd ej them som mig förtala 

 tu wet ej hwad i them bor  

  offta gror 

under oljo tungor hala  

  falskhet stor. 

2. 

 Månn’ tu funnit någon än 

 som har hafft en trogen wän 

then ej afwundzmunnar welat 

 föra uti hån och qwal 

  med förtal 

men betänk att mången felat  

  i sit wal. 

3. 

 Om du söker werdzlig prakt, 

 höghet, rjkedom och mackt, 

så måst´ iag äntlin wjka, 

 ty iag wil ej låfwa mer 

  än Gud gier 

fast at låfwa och beswika  

  offta sker. 

4. 

 Säg mig dock hwad är thet åt 

 denna werldsens prål och ståt 

hwad är höghet, makt och möda 

 lefwe wi en liten tjd 

  här i strid 

måste wi dock blandt de döda  

  grafwas nid 

5. 

 Lifwet måste ju förgås 

 äfwen såsom wädret blås, 

ett godt namn i grafwen föra 

 skattas på ens döda mul 

  mer än gul 

afwundz tungor kan ej skara (?)  

  thet omkull 

6. 

 Är jag slät och intet rjk, 

 nöijet giör mig rikan ljk, 

är iag intet högt upsatter 

 har min ähra intet fel 
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  hon är hel 

den är rjker som är nögder  

  med sin del. 

7. 

 Gud har hulpit mången opp 

 som til honom sat sit hopp 

fast thet stundom synes dröja 

 men thet heter: tig och lid 

  tål och bjd 

hwem som herren wil uppböya  

  bljr därwid. 

 

(W44 Linköping, sid. 24 har strof 11-13 ur en annan visa) 

 

 

Skönsta Cloris hör nu till  (Palmskiöld 395, s. 49) (Olsson, s. 112 ställer samman denna 

visa till Cloris med ovanstående visa. De är dock två skilda vi-

sor.) 

1.  

Allting må jag efftergee 

 och beskedlin öfwersee 

än när man gemeena kroppar 

 skattar lijkt det skönsta hull, 

  rätt som skull’ 

 ingen kunna skillia koppar 

  ifrån gull. 

2. 

Een förfaren qwäcker gör 

 af de bedellgranna [grannt klädda] mör, 

narska [narraktiga] aaper, sky- och skugger 

 en förwansklighetens boll 

  och ett noll 

 sköna spöken, lystna sugger 

  fagra troll. 

3. 

Och den som dem faller till 

 nembner hon bå’ galen, will [vild], 

obesinter [obetänksam] och hwadh mehra 

 en som intet hafwer reest 

  och en twest [mes] 

 gjord medh tijden att passera 

  för en best. 

4. 

När jag nu min lexa weet 

 och käns wedh min dårligheet 

så har du och dina titlar 

 och ditt rätta conterfeij 

  aldrig meij 

 nån’ begärsell mera kittlar 

  effter deij. 

5. 

Jag har åter rast och free 

 sen min ögon öpna ble 

Jag är nu fullkomblin hela 

 och kan skönia märkelig 

  huru mig 

 intet mindre wett har fela 

  än som dig.  
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Cynthia min tusend skiöna (Palmskiöld 395, version 1, s. 38, har 12 strofer; version 2, s. 40, har 17 strofer, 

men en ny strof 3 är infogad, och strof 4 motvarar strof 3 i version 1. N1142, s. 

47–50 har 12 strofer.) (Olsson, s. 52) 

1. 

Cynthia min tusend skiöna 

  tig må kröna 

 then sniöhwijta lyckans handh 

himblen och theβ fulla hyllest 

  må tillfyllest 

 tiäna tigh på siöö och i landh. 

2. 

Tu äst mehr tu engell reena 

  änn Helena 

 eller Psyche nånsin war 

för tig måst förachtat liggia 

  sielf fru Frigga 

 den Apelles måhlat haar. 

3. 

Dina lemmar rörlig rancka 

  silfwerblancka 

 Marmor är een ting som fast 

all naturens wärde hämmer 

  och beskämmer 

 den förnämste alabast. 

4. 

Är eij tine kinder glatta 

  rosensatta 

 i een warm och liuflig sniöö 

tusend tahl plä’ jag begära 

  af mitt twähra 

 öde, i tin tiänst att döö. 

5. 

Som dhe lius här ofwan glimma 

  skiönt bestrimma 

 deras hwälfde cabinett 

så kan af din ögon plijra 

  som dig zijra 

 jag mig aldrig skåda mätt. 

6. 

Dina händer swanehwijta 

  gijpz och krijta 

 ha så fängzlat mig min siäl 

att jagh och af dheras hagell 

  see een nagell 

 skattar för otahlig wähl. 

7. 

Änn dem jagh i hågen klappar 

  dina pappar 

 dhet fulliäster titte paar, 

är eij dhe twå sköna smycken 

  hwilcka stycken 

 himblen sielfwer billdat haar. 

8. 

Kortlig allt ditt wäsend samman 

  du min gamman 

 är een ystat miölk och bloo 

den dig sielf eij får betrachta 
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  kan eij achta 

 eller hwadh jag skrijfwer, troo. 

9. 

Doch är hwadh jagh änn haar prijsa 

  i min wijsa 

 blått en slätt och ringa sattz 

moot tin sinnetz skatt den dyra 

  som sig hyra 

 täcks haa der een wåneplatz. 

10. 

Himblen sielf haar om tin kärna 

  liufste stiärna 

 lagt ett skahl medh lijf  besprängt 

och wähl fattat tächheetz miner 

  som gardiner 

 för din boningz fönster hängt. 

11. 

Kan jag doch min princessina 

  hoos tig winna 

 någon nådh så lätt mig här 

in för heela werldzens öra 

  kunnigt göra 

 att tu mehr än träfflig är. 

12. 

Tänck och hwadh jagh om tigh skrifwer 

  ewigt blifwer 

 seen tu sielf ett intet blijr 

Effter hundra åhr, skall hundra- 

  tusend undra 

 på denn skiönheet iag nu sijr. 

 

O. Wexionius    (i Palmskiöld 395, version 1) 

 

(O.W:     (i N1142)) 

 

infogade strofer i Palmskiöld 395, version 2: 

3. 

Seer jag till ditt siäla-fäste 

  och des näste 

 till din fägrings fulla wår, 

då tör änn een gång min penna 

  fritt bekänna, 

 att du Venus öfwergår 

 

13. 

Stöd mig till att jag min pänna 

  fritt får ränna 

 i din täkka ungdoms ros 

att jag dig medh munn och tunga 

  må besiunga, 

 tills min ande far sin koos.  

 

(Eftersom två strofer lagts till i version 2 blir strofnumreringen här förskjuten.) 

 

fortsättning i Palmskiöld 395, version 2: 

 

15. 

Dig till tiänst uppå min pipa [blåsinstrument] 
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  skall jag gripa 

 denn städz alldra liufste thon, 

och be {styckets} snälla wäder, 

  hwadh jag qwäder 

 blåsa upp till solsens thron 

 

16. 

Säj migh, får jag lof, min sköna, 

  dig att kröna 

 och bezira [utsira, pryda] dygden din? 

Men, jag seer du will eij swara, 

  Wäl, låt wara 

 Sij, jag stoppar pipan inn. 

 

17. 

Will i längden lell förmoda, 

  på din goda 

 gunst, att få ett önskligt Ja 

far nu wähl du under-wärde, 

  oss beskiärde 

 sköne, skiönste Cynthia!! 

 

  # 

Far så wähl, tänk hwadh lider, 

  hur jag kwider, 

 aldra skiönste Cynthia!! 

 

 

Jungfru. Om jag i book och pennan wore lärder  (Palmskiöld 395, s. 48) (Olsson, s. 105) 

1. 

Jungfru 

om jag i book och pennan wore lärder 

eller du för din person så mycket wärder 

  af så en redlig handh 

  att warda lyst i ban, 

 då skull’ jag dundra fram 

 en wijsa dig till skam 

och redigt hela werldzens smäde-glam.  

2. 

Du west den illa gör han har sin plåga, 

sitt rijs, sitt straff, sitt helfwete, sin låga 

  inom sin swarta siäl 

  som honom stadigt qwahl 

 ditt onda samwete, 

 lär dig wedh handen ger, 

ditt wälförtiänta twij sampt ach och wee 

3. 

Jag will till ingen deel migh sielf berömma 

men låter öfwer alt dhen högste dömma 

  som sijr och endast weet 

  medh hwadh een stadigheet 

 sampt hull och hyllest stor 

 Jag hållit mina ord 

alt seen din falska mun mig troheet swor. 

 
_________alt. avslutning på strof 3_________ 

 

  som weet hur oförrijcht 
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  jag altijdh om tig tyckt, 

 ehur I mykna stor 

 mig mina wänner swor 

om din beskaffenheet slätt inter (?) wor. 

4. 

Nu här jag blifwit deremoot handterat 

hur’ din bedrägligheet mig har flaterat [förskönat] 

  står nogsampt till att see 

  som hwar har ähran tee 

 så gör han i falska kar 

 då nog jag nampar har 

att du min wänskap aldrig wärder war. 

5. 

Och rätt så lijkt du har west att skatta 

din lycka rätt så dumm är du att fatta 

  der jag skull’ skrifwa meer 

  ty läggz min penna neer 

 troo säkert innan åhr 

 och dag här öfwer går 

att dig en hembd och ångran förestår. 

6. 

   {snack seen} 

I fall mitt  {skempt dig} widrigt wille smaka 

förlåt; det är af ingen räfwe kaka [strykninhaltigt frö] 

  af intet såcker sött 

  för denne gång bestrött 

 min ädla frijheetz lag 

 förgynner [förunna] mig att jag 

för uthan skrymptan yttrar mitt behag. 

7. 

Ett bij som honing ger har doch sin gadder 

een mask förställer sig om han blir skadder 

  och rosernes gewähr 

  är törnen som de bär 

 den högsta meenlöösheet 

 empfintlin märka weet 

hwadh henne tijmar hyllest eller förtret. 

8. 

Jag är förnögd och slår alt uhr mitt sinne 

 min dygd blir mig ett redigt effterminne 

  Jag har min före wäl 

  och will tig altijd wäl 

 Ja Damon wil du mer 

 Jag är rätt som jag seer 

att du dig framdels moot mig beteer. 

 

 

Cloris, iag digh höglin skattar  (Palmskiöld 395, s. 72, Nordin 1142, s. 61–62, 

Thott 8o 601, s. 93) (Olsson, s. 52) 

1. 

Cloris, iag digh höglin skattar 

  och omfattar 

 med een älskan tusen fallt 

att jag dig för alla wördar 

  mig påbördar 

 dina dygder, du mitt alt. 

2. 

Corosyllis jag dig erhnar 
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  och förmeenar 

 eij dhet lof du hafwa bör 

ty du medh din dygd och skiönheet 

  liufwa könheet [djärvhet, mod] 

 mitt, och alla sinnen rör. 

3. 

Af din angenähme miner 

  ach! hur skijner 

 een mehr än berömblig blygd: 

du böör derför ällskat wara 

  att sig para 

 hoos dig blygsamheet och dygdh. 

4. 

Säkert må du dig inbilla 

  du min lilla 

 att min ord af hiertat gå 

och att på mig wor ett fönster; 

  att du mönster 

 af all dygder kunde få. 

5. 

Der igenom see hur trogen 

  och redbogen 

 jag dig wor, jag swär der på, 

att inunder norske polen 

  seer eij sohlen 

 den jag högre skatta må. 

6. 

Bär fördenskull den i minne 

  och i sinne 

 som är såledz till dig bögd 

så troo fritt att jag med denne 

  frija penne 

 göra skall dig offtar nögd. 

   

 

Förkränkte Dina tänk, betänck de förra åhren   (N1121, s. 154) (Olsson, s. 66) 

1. 

Förkränkte Dina tänk, betänck de förra åhren; 

 då du på Leas arm, så liufligt wäxte opp; 

när Jacob kyste dig, i första barndoms wåhren, 

 och du med nöije kring, din faders hydda lopp. 

2. 

Hwar är den ädla tid, då du bland dine bröder, 

 ett dygds och skönhets bo, med wördnad kallad blef, 

när dagen lop dig om, från öster wäst och söder, 

 och du din’ stunder fritt, i egit sielfs-wåld dref. 

3. 

Then glädjen är nu all, min rosenstam är rifwen, 

 för liljor står mig där, ett spitsigt törne qwar, 

Jag är som Eva uhr, mitt sälla Eden drifwen, 

 och mal-ört gror, der nyss, en honungs-drufwa war. 

4. 

Jag är ett smycke som sitt wärde har förlorat, 

 en pärla den nu rand, nu fläck förachtlig giör, 

Mig gie med skymf och glis [åtlöje, spe], båd’ gamla små och stora, 

 ett namn som både stånd, ja lif och ähra rör. 

5. 

J stiernor Phoebi folk, J Cynthiens drabanter, 
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 du som nu halft nu helt ditt silfwer hämtar fram 

Diana och ert skinn, som syns å alla kanter, 

 er glädje öker nu, min nesa blygd och skam. 

6. 

Du fräcka Hemors son, ach! ewigt ware glömder 

 den stund iag aldraförst din dierfwa ögon såg, 

då egna willigt iag, war i ditt huus förgiömder, 

 och din förlibta kyβ å mina läppar låg. 

7. 

Then sura sötma som mitt hierta mån bedröfwa, 

 när iag ett ewigt we i söta armar slöt, 

då Sichem med sin kyβ min hela ungdom söfwa 

 och från min rosenståck den första blomman bröt. 

8. 

Med hwad förtret lär du din dotters fall förnimma 

 om iag din dotter ock kan längre nämnder bli 

Du gamla Israel du lär i tårar simma 

 och med bedröfligt we din Dina skämder si. 

9. 

Dig äfwen lär den sorg mer swår och bitter falla, 

 min mor, än nånsin war din första barna-säng 

då man med glädje dig en lycklig moder kalla 

 och sade Lea har nu fådt en liten dräng. 

10. 

Skal du nu sanning på din enda dotter finna 

 af det man säija plär att jungfrudom och glas, 

de mycket sällan til en långlig ålder hinna, 

 en stöt ett hastigt fall, förderfwar alt i kras. 

11. 

Hur offta kan oβ gift för sockerwerk behaga, 

 wet och en basilisk sig dölja i ett ägg 

Ja fåfängt glittergull kan och wår syn bedraga, 

 det skiönsta win kan gie mer än en widrig drägg. 

12. 

Wårt sielf bedrägerie, oβ afla slika grillor, 

 som i wårt ögneglas sig stort och manligt tee, 

men när wi se oβ om så är det blinda brillor 

 hwar med wi willand blåβ för klara stiernor see. 

13. 

Doch hwar til doger thet eij ändras kan begråta 

 den ström som är förbi, han mahl dock intet miöhl 

det är försent om lof, compass och ankar låta, 

 når oβ en stenig grund, har söndrat ror och kiöhl. 

14. 

Nu Dina bryt ditt qwahl, betänck hwar du har warit, 

 hwar du är kommen från, och hwart du hamna skal, 

här på en slipprig ban, din ungdom wilse farit, 

 at sörja öker mer, men lindrar eij ditt qwal. 

15. 

Du lät det swaghets fehl i dygdig ånger rätta, 

 den blir sin synder qwitt, som giör en ricktig boot, 

du west at andacht kan, ditt swåra samwet lätta, 

 ty fall med tårar ned din herre gud til foot. 

16. 

Oändligt wäsend ach! här störtar iag mig neder, 

 och på min bögda knä dig achtar al min brott, 

jag följer hwar som hälst din gode and´ mig leder, 

 har din barmhertighet doch hwarken måhl ell´ mått. 
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17. 

Min sinnen skal eij mer bestråla någon strimma, 

 som af en kitslighet i kiött och blod beror, 

du lät altfort hos mig, en himmelsk gnista glimma, 

 den iag befläckta må, min lefnad ombetror [anförtro]. 

18. 

Du west ju fader hwad ett menskio hierta skiftar, 

 och at des wandel här i syndigt wäsend står, 

wår lystna lusta är, ett såcker som förlustar, 

 en präcktig lik den oβ til lif och strupa går. 

19. 

Förlåt o herre Gud förlåt din tienarinna 

 den werlden gier föracht, som nogsamt är bekant 

hwad hon förlorat har, din ynnest låter finna, 

 mitt glas fördrar doch eij, din wredes diamant. 

20. 

Sen lär i ähra klädd, iag ewigt för dig skina 

 i purpur den eij har, förundrat någon fläck 

bland stiernor si då är den högst förhefda Dina, 

 sin konung, Gud och far, sin bror och brudgum täck. 

 

  

En Siö-Mans Olägenheet 

effter dhet Latinske Sen. Tr. Audax nimiun,  

quam freta primum &c. *   (Sinne-Afwel, Rar 10:288, UUB) 

     * Alltför djärv var den man, som i  

     bräckligt skepp/ först plöjde sig  

framöver svekfulla hav, Seneca (4 f.Kr.–65 

e.Kr.), Lucius Annaeus Seneca,  

Medea; metrisk tolkning av Alf Önnerfors, 

Lund 2008. 

(1.) 

Den som oβ aldraförst med båtar lärde wandra, 

han måtte mehra modh och hierta hafft än andra, 

 at han för haffzens diup slätt ingen faasa baar, 

 men medh ett bräckligt trää dhen stålta böllian skaar. 

 

(2.) 

At han, när skeppet hans aff wågen börja’ skakas, 

ey til sitt fasta land sigh wände strax tilbakas; 

 men medh ett o-skräckt modh sin koosa körde fram, 

 fast wågen ifrigt slog och skölgde på hans stam. 

 

(3.) 

Han hade rättligh då aff rädzla kunnat bäfwa 

när dhet förbistra’ haaff sin wat’n börja häfwa, 

 och wräka lijk’ som bärg vthu dhes diupa wråå 

 sin sönder-spridde wågh til högsta himlens blåå. 

 

(4.) 

Hwa’ får en siö-man dock för häpnad, skräck och faasa 

när som å hwarje kant dhe stumma böllior raasa 

 och sköllja på hans skepp med tummel, gnall och gnyy? 

 Nu seer han grundlöst diup, nu himmel, stiernor, skyy; 

 

(5.) 

Dher haffzens grymma wågh på högsta klippan swalla, 

dhet syns som himmel, jord och alt begynte falla, 
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 Hans skuta runckar starckt, och skyttlar [förflyttning fram och åter] mast och bord, 

 då Eol’ pustar vpp vthur sin stränga nord. 

 

(6.) 

Nu sijr han, hur’ ett moln medh storm och owär’ hotar, 

strax dher en annan wägg medh regn och wädska motar, 

 Nu är han mycket gladh at himlen teer sigh hull, 

 strax slår en widrigh pust hans goda hopp omkull! 

 

(7.) 

Om i hans segel-fahrt, då lyckan honom gynnar, 

en önskligh drifwand’ wind som seglen maklin stinnar [spänner ut], 

 lell’ wäxer strax en storm medh sådant bruus och braak, 

 at sidst han medh sitt skepp måst ynckligh gå i wraak. 

 

(8.) 

Rätt äfwen werldzens haaff sin bölliand’ wat’n häfwer, 

och medh des lustars last wår swaga julla qwäfwer. 

 Wij måste bråttas dher och träla mången stund, 

 som bäst wij simma högst så siuncka wij i grund! 

 

(9.) 

Säll dhen som medh sin’ åhr weet stranden föllia sachta 

och sigh för haffzens diup och grymma wågh kan wachta! 

 Dhen i ett stilla lugn weet ställa ann sitt lopp, 

 och ey sin stora wääff för-hastigt hyssar opp, 

 

(10.) 

han är en wittig man, som wäl til hampnen hinner! 

Dhen i en roligh wijk sitt säkra tilhåld finner. 

 En annan wåge sigh å okänd siöö och sand, 

 jagh roor min lilla bååt vth medh en stilla strand 

 

 

Föränderlige tijd! bedrägeliga lopp   (Palmskiöld 395, s. 50) (Olsson, s. 67) 

1. 

Föränderlige tijd! 

 bedrägelige lopp 

som störter oβ der nid 

 när wij låβ krähla opp 

din timma tusend falt 

 ditt ögebleck rasar hän, 

som bäst wij hafwa alt 

 står intet oβ igen. 

2. 

Jag känner tijdsens fart 

 min söthe Cynthia 

kan sig din stränga art 

 eij lämpa till ett Ja! 

doch Neij! Jag sijr din min 

 du står på din respect 

ditt feta magazin 

 och på din stora slächt. 

3. 

Wähl om jag spår hwa gäll 

 min spådom warder sann 

du blir mot åhrens qwäll 

 bå uthan mod och man; 
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seen tijden dig har giordt 

 till een förgäten möö 

och du måst ensam fort 

 sampt obeklagad döö. 

 

 

Bered tig wähl, till denna höga fähl   (Nordin 1121 s. 59) (Olsson, s. 49) 

1. 

Bered tig wähl 

till denna höga fähl 

see till du är min siähl 

 rätt högtijdz klädder 

om du eij skall 

dig see i lägerwall 

och utan nåder all 

 oändlin hädder. 

2. 

Och at du må 

rätt bröllopzkläder få 

så lät en andacht slå 

 i tusend stycker 

den hårda steen 

som giör ditt hierta meen 

fast den sig med ett skeen 

 af färgor smycker 

3. 

Säg store Gudh 

jag har tin lag och budh 

jag har titt nådeliudh 

 och allt försumma, 

min Fader sij 

min ungdoms raserij 

har giort min sinnen i 

 sin andackt liumma. 

4. 

Och gif då till 

min Gudh war god och milld 

om du tillrätta will 

 ell´ skulle strida, 

hwart skall iag hän? 

O såta siälawän 

låt hellre länger än 

 mig timlin lyda. 

5. 

Att dhe må see, 

som giort mig harm och wee, 

hur den rätt färdige 

 frimodigt faatar 

uppå din nådh 

O store Zebaod, 

som deras öfwerdåd 

 förskräcklin haatar 

6. 

Den bästa dryck 

och svåra hiertenyck 

som dhe till mitt förtryck 

 mig giett att dricka 

den troor iag wist 
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att dhe sku supa sist 

med dräggen af sin list 

 reent uth till pricka. 

7. 

Ty så weth iag, 

att sidst en glädiedag 

det tusendh wederslag 

 utij min skiäpna [öde] 

förändras skall 

att fienden får fall 

och deras {kovte} all 

 måst blygz och häpna. 

 

24/8 87 O:W: 

 

 

Melpomene     (Nordin 1121, s. 57, Thott 8o 601, s. 1) (Olsson, 

     s. 89) 

1. 

Melpomene 

kan du mitt hiärtewee, 

i rader twå ell´ tree, 

 bedröflin sluta, 

så sätt dig neer 

och sucka mer och meer, 

du gaf och hijt iag beer, 

 din sorgeluta. 

2. 

Jag är eij en 

Princesse ädla du 

hwad iag för månar siu 

 ell´ siutton warit, 

Jag har altseen, 

bå lyckans blida skeen 

och hårda hagellsteen 

 ömsom ehrfarit. 

3. 

För den skull giör 

att man din stämma hör, 

dy när du lutan rör 

 min sorg då swinner 

Jag beer beställ 

uhr Musernes Capell 

hith i wårt sorgetiäll 

 fleer sångarinnor. 

4. 

Alltså, så rätt 

i weten alla slätt 

det rätta grep och sätt 

 att gräms och gråta, 

fort, fort låt gå, 

O himmell rena strå, 

tills att en tåre å 

 oss hän må flyte. 

 

5. 

Du som i wall, 

i skog och dälder all 
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gier liud och återskall 

 och Echo swarar 

du liud och Pan, 

mens att wij hålla an, 

din grofwa Dulcian 

 och Floit eij spara. 

6. 

Nu fort lät af 

Melpomene en graf 

min trötta wandringzstaf 

 för öfrigt blifwa 

mitt tijdfördrif 

min söta engell blif 

och mig din luta gif 

 min sorg utdrifwa 

7. 

Dy troo meij fritt 

att hwarken blont ell hwitt 

eij hambrat eller smitt 

 mig mer förlustar 

än att iag i 

en sårge Phantasie 

af dess Melancholi 

 bekymbrad pustar. 

  

 

Cloris, alla nymphers prydna   (Palmskiöld 395, s. 73–76) (Olsson, s. 52) 

1. 

Cloris alla Nymphers prydna 

 älskand´ herdars wäna tröst 

tina ögons pracht till lydna 

 mächtigt twingar mångens bröst, 

ty tig kröna sköön’ åthbörder, 

 tecka later, liuflig hyy 

rijka dygder som alt wetta 

 öfwergå som gullet bly. 

2. 

Alle tina comportementer [uppförande] 

 maijestelig kropzgestalt 

a la mode complementer 

 hierterörigt tahl och alt 

rosend´ mun, snöwijta tänder 

 dyre läppars nectarsaft 

swanhwijt hals och leena händer 

 allting segra med gestalt 

3. 

Tine lekand’ ögon snelle 

 oförlijklig kinder snööd 

silckesleena purpur selle 

 derå speland’ tittar rööd 

owerderlig rijkedomar 

 öfwerträffa med manner 

them kyskheetens stålte bomar 

 kiächt förswara man häär seer 

4. 

Aurora Thitons drånning 

 gläntzer i des purpurwagn 

och af himlens höga wåning 
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 jagar alla blåtz och flam 

altså winner Cloris skiöna 

 Carites och Nympher all  

som beboo dhe lunder gröna 

 dahlar, strömmar fiälar kall. 

5. 

Rijker månd naturen wara 

 har wäl dess flor och macht, 

men han weet och inthet spara 

 hwilcket wittnar Cloris prackt 

ty af all dess egodehlar 

 Cloris är är ett kort begreep 

henne ingenting månd feehla 

 af det werlden ändra weet 

6. 

Jaspis och carbunckel [röd ädelsten] skiöna 

 sarder [en röd sten] ock rubinen rööd 

saphir och smaragden gröna 

 betzer en  wern uti nööd 

adamanter och granater 

 hyacinter och turcos 

amatister och agater 

 högt förundra Cloris roos 

7. 

När som tine finger späda 

 klinga uppå sträng och snarr 

tror iag Phoebum sielf framträda 

 med sin luta och gitarr 

lengst fördiupat i mitt hierta 

 sänckes obeskrifwelig frögd 

hastigt flyr all’ sorg och smärta, 

 men iag lembnat oförnögd. 

8. 

Anseer man din’ siäle skattar 

 finnes rijkdomb underbaar, 

alt hwad Pallas härligt skattar 

 alt hwad Polan (?) rofat har 

alt hwad mehr än jordiskt prijses 

 alt hwad öfwerträffligt är 

alt din sälle bygning hyser 

 till ditt nöije och begiär. 

9. 

Aller gröna höga fiälar 

 blomsterrijka äng och marck 

mörcka snår och lekand kiällor 

 skiära floder strömer starck 

siöar glatte Tritons siälar 

 Thetis ägor Nersi borg 

all dess foster dhe små trälar 

 wörda Clorim utan sorg. 

10. 

Inför jungfrurs trogne skara 

 inför skiöhna nymphers chor 

kunde Polan icke spara 

 att utroopa Cloris floor 

inför Pallas och Helena 

 inför Eyeymenes drått 

hoo will honom det förmeena 
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 siunga Clori utan spått 

11. 

Echo lyster på den {handele} 

 Arcas spelar ett partie 

uthaf minuette och brandle 

 Orpheus gör companie 

Cloris sig geswint omswinger 

 uti dantzen wäl och nätt 

Brandeln och gawotten springer 

 minuetten och balett 

12. 

Med afgudars borg och fästen 

 trängtar himlens fagra häär 

att behedra jordens nästen 

 som een sådan tärna bäär, 

måtte mången därför undra 

 den min Cloris unnar wel 

dock jag önskar med mång hundrad 

 lengst förblifwa hennes träl 

13. 

Sidst will jag till ödet skynda  

 med förlängtan oförnögd 

det mig teckes nådigst gynna 

 denne hugnad nöije frögd 

att jag Cloris tina händer 

 räckia måtte en bouchett, 

när mina {…} återrwänder 

 af ditt lof båd´ matt och mätt. 

 

 

Din förgätne Celedor  (Nordin 1142, s. 50–51) (Olsson, s. 56) 

1. 

Din förgätne Celedor 

 will med någre ord få weta 

 hwi han din gunst min Greta 

{..lt} längre niuta får 

han som städz har warit 

 dig i håg och tankar hull 

den ock endast effterfarit 

 döö ell lefwa för din skull. 

2. 

Kanskee i din sluga siäl 

 den en iwrig mening kryster 

 att sitter mäst så tyster 

och är dig en stummer trähl 

där du honom därför wräker 

 hatar du din egen winst 

tro mig fritt den geet som bräker 

 alsom mäst miölkar minst 

3. 

Celedor han är en pilt 

 som med orden föga skryter 

 doch i wärken aldrig tryter 

Pröfwa sielf om du eij wilt´ 

skulla tro till denna lösen 

 då skall du med nöije see 

och hans manlighet ett wäsend 

 som dig lär din fyllnad gee. 
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O:W: 

 

 

Venus gick med Astrild lilla  (Nordin 1142, s. 58–60) (Olsson, s. 128, med 

tvekan) 

Gavotte 

1. 

Venus gick med Astrild lilla 

 upp till Junos gyldna håf 

där war alt båd tyst och stilla 

 Juno med sin döttrar såf 

Jupiter war sielf förwester 

 bort till swarta Moriland 

himblen wäntar nya gäster 

 ingen Venus då där fans. 

2. 

Himmelskt bröd i silfwer skålar 

 låg och gaf en kåstlig lucht 

himmelsk win i gyllend salar 

 war och gaf en liuflig fucht 

Venus blef där af så sussig 

 att han wist sig ingen rå 

Astrild drack och war lustig 

 att han raglad wrå från wrå. 

3. 

Bäst de bägge wanck och wackla 

 full af Nectars söta dunst 

kom doch Phæbus med sin fackla 

 åth än mera deras brunst 

Juno waknad brast i löije 

 Jupiter kom flater hem 

wille dem till stillhet böija 

 men om sysslan kom då fem 

4. 

Medan de nu blindwist tumla 

 hvar om an i himblen widt 

ropte Pallas på sin {kundla} 

 se gudinn och gudar hijt 

Astrild bryr mång käckter flicka 

 Venus gör mång ung karl {ler} 

ju mer de af Nectar dricka 

 ju arg-starkar skott de ger. 

5. 

Utij yrslen ifrån wäster 

 fore de östnordan uth 

himlen slapp då sina gäster 

 jorden måst dem taga mot 

föll så in i kalla länder 

 i {hin} stora {swea} stad 

der som Astrild pijlar sänder 

 bland de Nympher täck och glad. 

6. 

Astrild spänte an sin båga 

 träffad en herdinna snäll 

Venus skicka ock en låga 

 ju i nordske herdars tiäll 

Cloris blef tå qwädtz [skadad, sårad] och fälter [faller] 
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 pijnades af kärlek fångd 

kärlek purrar mången hiälte 

mången mö blir kärlekz fånge. 

7. 

Strax begynte Pallas prijsa 

 Venus med sin lilla son 

som i Norden kunde wijsa 

 slijk en macht och storan mån 

kärlek sargar, läker, helar 

 kärlek winner utij strijd 

kärlek fyller alt hwad felar 

 kärlekz strijd är ijdel frijd. 

8. 

Kom I herdar och herdinnor 

 kom och låt oss wara glad 

stämmen in i sångarinnor 

 kom O Pean [lovsång] med i rad 

kärlek yfwes med sin pijla 

 kärlek är en hufwud {…} 

kärlek will så gärna hwijla 

 i en lijten jungfru barm 

9. 

Fahr wäl i {…} sinnen 

 fahr dijt ehr ödet för, 

himblen giöm’ ehr i sitt maner 

 jorden fäng ehr till i döör 

kärlek skänk ehr lust och löije 

 utij ällskogz liufwe arck 

eder tiäne städz till nöije 

 åker, äng, skog, land och mark 

 

Jag will ändå de skönste ögon Asterie!  (Nordin 1142, s. 51–53) (Ej i Olsson)  

   

1. 

Jag will ändå de skönste ögon  

  Asterie! 

fast åth mitt hiärtewee 

du kallsint plägar lee, 

jag sijr med längsel 

min frijhetz fängsel  

och frågar utaf himblen 

  immerfort 

huru han dig sköön och 

  gruflig hafr giort. 

2. 

Du min sinnens enda ögnamåhl 

  natursens pråhl 

giör oβ ett twifwels måhl 

om du är kött ell´ ståhl 

min haff gudinna 

min pinerinna 

utaf min siäl säg om de 

  handlar rätt 

som giör det trögt som borde 

  giöras lätt 

3. 

Det ha nu många många tijder gått 

  seen du förstått 
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att iag mig sielf eij rådt 

för dina ögne skått 

hwad {nog} förtretat 

har du alt wetat 

men om du weth ell´ intet 

  hwad då meer 

när du först slår och 

  seen åth skadan {ler} 

4. 

Låt mig åthminstone förstå hwarför 

  du detta gör 

en dömbder menska dör 

eij för’n han domen hör; 

om du mig mördar 

för iag dig wördar, 

Ach! himmel ser med hämbd 

  och hårdhet till 

den älskad blijr och intet 

  älska will. 

 O.W. 

 

 

Kan hon min wän    (Nordin 1142, s. 53–54) (Ej i Olsson) 

1. 

Kan hon min wän 

ock något minnas än 

då lär hon känna dän 

 som detta skrifwit, 

att hennes brand 

den hiärta lif och and 

har stält i hennes hand 

 här pennan drifwit 

2. 

Ehuru han 

så illa är däran 

att han eij sielfer kan 

 sin wän upwachta 

likwähl han wet 

att hennes dygdighet 

eij lär med widrighet 

 min tienst förachta. 

3. 

Så wisar sig 

min söta engel dig 

den högsta nådelig 

 och himblen blijder, 

som wårt fahrwähl 

min trogne sinnenqwähl 

och du beboor min siähl 

 till mina tijder{etc.}. 

4. 

Doch hoppas iag 

det klarnar sidst en dag 

som är dig till behag 

 till frögd och gamman 

när en gång wij 

förenade utij 

ett roligt sielfzwåld blij 
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 och boo tillsamman. 

 O:W: 

 

 

En qväll, då heetan war nu mästedeels förswunnen   

(Hultin 1904, s. CLIII, menar att denna ursprungligen 

som bröllopsvisa, 1682, intagen i Sinnes-Afwel har 

som självständig dikt ”En dröm”, varit Wexionius’ 

populäraste visa.) 

(1.) 

En qwäll, då heetan war nu mästedeels förswunnen, 

och werldzens blijda sool, dhen rijka klarheetz brunnen, 

 sigh skyndad´ åter til sin salte ocean: 

(2.) 

Gick iagh i stilla roo befölgd´ aff mina tanckar, 

(fast än en sådan wägh dher ijdel oroo wanckar) 

 in til en wäl-bekandt och mächta liufligh plaan. 

(3.) 

Dher på fullkomligheet och fägring intet feelte; 

En rinnande Cristall dhen sköna trachten deelte, 

 och medh sin kyhla safft all marcken giorde swahl; 

(4.) 

Dher stodh i bundta paar en palm och rosen-buska, 

bland hwilkas friska bladh en liufligh Zephyr ruska, 

 och mitt i cretzen lågh en wäl-beskaffad dahl. 

(5.) 

I thenna Eden satt´ iagh migh nu lijtet neder, 

jagh sågh ett Libanon aff  ebenholz och ceder, 

 och dher sitt sielffzwåld ha´ dhet raska Compagnij, 

(6.) 

aff hinder, elg och råå, som dher i nägden gäste; 

Dhet lätta fiäder-fää vthur sitt frija näste 

 bödh Echo swara til dhes kringa [kvicka] tri-ri-li - - - - 

(7.) 

Här lärde iagh vthaff dhe små och såtha diuren, 

at öfwer alt, dhen sam-man-sällige [den som sällar sig tillsammans] naturen, 

 war den som werlden för sin grundwahl känna måst; 

(8.) 

Hwad för oβ warit haar, är alt aff tijden döda! 

Och lärer werlden än en annan ungdom föda, 

 seen wij wår moders-mahl blij offrade til kost. 

(9.) 

Jagh må ey tala om at folck och diur sigh pahra: 

lufft, himmel, måna, sool, den stora stiärne-skara, 

 medh bärgens affgrund och den o-affmätna siöö, 

(10.) 

Orörligheten aff dhe swåraste metaller, 

alt hwad aff jorden som en skyldigh ränta faller, 

 är´ skahl och skijdor för dhet söta kärleekz-fröö. 

(11.) 

Och hwar til mehra sagt? Jagh kom alt mehr i skrifften, 

och folgde immer-fort dhen fagra sinne-drifften, 

 til’s at en slumran föll min’ matta ögon ann; 

(12.) 

Jagh kan ey annars än en dwaland slumran kalla, 

när en’, iagh weet ey hwart, dhes trötta tanckar falla, 

 och man omöjeligh sigh mundter hålla kan. 

(13.) 
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Här halp nu intet, dhen bemälta ögne-swåhran, [sömnigheten] 

betogh min sinnen medh en mehr än söth-bedåhran, 

 dhen migh en skugga, som ett wäsend billa in: 

(14.) 

Jagh tyckte Venus sielff sin högheet för migh stälte, 

och til min nedrigheet dhe reena händer fälte, 

 moot hwilka war som soot des swahners hwijta skinn. 

(15.) 

Här wille konstens aart natursens wärde påcka: 

Ja, Bantam, Bengala, Toledo och Molåcka, 

 had´ vthi dhenna drächt sin rijka aff-grund öst: 

(16.) 

En artigh skötz-lööszheet [ovårdnad] dhe frija låckar slängde, 

som nu på axlen neer å ömse sijdor hängde, 

 nu kyste medh sin kandt dhes run-bewuxna [rund till växten] bröst. 

(17.) 

Jagh wardt bestörd! ock fick migh intet rätt besinna, 

för-än deβ söta munn sigh lätt i orden finna, 

 och sade: Måh´ns iagh weet at Amors börd och ätt 

(18.) 

digh ey är obekandt, som dhen betecknadt hafwa 

dhe, hwilkas sinnen högst til himblens kundskap trafwa, 

 så kom och fölg migh nu opp i mitt Cabinätt. 

(19.) 

Och i dhet samma bödh hon sina swahner hasta: 

Jagh folgde som en ström sigh vngefehr plä kasta, 

 Ja, tycktes trotza och en adler i sin flycht; 

(20.) 

Men ach! Min raska gång dhen togh en plötzligh ända, 

i dhet min blöda syyn wardt aff ett liuus för-blända, 

 och iagh widh sådant skeen vthi en swimmel [svimning] ryckt. 

(21.) 

Doch gick dhen snart förbij, jagh kom migh åter före; 

och fölgde Venus, som mitt sköna rätte-snöre, 

 så fort iagh kunde i dheβ innersta gemach; 

(22.) 

En lijffligh pincel had’ oβ dher för ögon lämpadt 

dhen gambla werlden, som vthi sin älskog kämpadt 

 medh böner, trängtan, hopp, beswärning, wåld och ach! 

(23.) 

Här stodh hwad dicktat är om Dido och Ænea, 

dher war historien om Jason och Medea, 

 och hur’ Apollo fick sin steela Daphne fatt: 

(24.) 

Seen Psyche, Chloris, sampt dhen täcke Lysimena, 

och främbst bland alla dhen fördräfflige Helena, 

 wedh hwilkens fötter en behiertad Paris satt.  

(25.) 

Mähn’s iagh dhetta sijr, går Venus til en låda, 

och taar dher fram ett glaas i hwilket stodh til skåda 

 dhen safft, som Astrildz pijhl i älskogh wärckligh gör: 

(26.) 

Hon togh ock uhr sitt skååp en spegel, dhen hon lade 

in för min ögon, och medh lå-wijst [leende] lynne sade: 

 här sijr du hur’ min son all werldzens hierta röör’; 

(27.) 

Här står Europa och America som bränner: 

dhen sköna Asien medh Africa bekänner, 
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 at han dhem offta giordt, dhet elden gör i halm: 

(28.) 

Dhe längst i Thule boo blij widh hans ankompst glada. 

Jagh sågh här som han bödh, Rom, Londen sampt Granada, 

 wårt Stockholm äfwen med deβ Norr- oc Södre-malm 

(29.) 

Jagh sågh här Götheborg, och å dhen sköna kusten, 

befann sigh äfwen då rätt i för-mählingz-lusten den 14 junii 

 ett paar, til hwilket iagh en känsel tycktes dra. 

(30.) 

Gudinnan sågh migh ahn och sade: Dhessa wänner, 

dhe himmel såthe twå, dhem du en orätt känner, 

 sku snart ett liufligt sluth på all sin trängtan ha. 

(31.) 

Fördhenskuld gack och skrijff, dhet dheras äckta sinne, 

i längden lända må til ähr-sampt effter-minne, 

 och i dhet samma togh hon på sitt spegel-glaas 

(32.) 

i meening, som iagh troor, migh något meer at wijsa 

men ach! den glatta skatt som stodh ey nogh til prijsa, 

 slapp plötzlin neer, och föll moot golfwet all i kraas. 

(33.) 

Då bödh dhes giälla klang min slumrand’ sinnen wakna: 

Man tänckie, om mitt modh ey märcklin måtte slackna! 

 Fru Fröija medh dheβ staat och heela håff förswan! 

(34.) 

Allena swäffde dher en hand och spetzad krijta, 

dhen i en ceder-stam medh runda cifror rijta: 

 hwem är som Herrans wärck och willie tadla kan? 

(35.) 

Dhet störte i min hogh en wördnad, och en mångsell 

aff undran, hopp och frögd, iagh ropte medh för-längsell, 

 at thet dock skedde snart, som iagh i meening har !! 

(36.) 

Seen streed iagh sacktlin heem och på en noga spörjan 

ehrfohr, at dhenna fäst nu snart skull’ haa sin början: 

 Ja, at dher til en dagh allreda nembder war. den 28 junii 

(37.) 

I meer än sälla tuu, dhem dhenna löösen gäller, 

Jagh önskar at ehr dagh aff ingen olykz-qwäller 

 må störd ell’ stäckter blij, ehr heela siäl och kropp, 

(38.) 

ja, all ehr wandel må dhen höga himmel kröna! 

Han lät ehr på sin nådh ett störr’ register röna 

 än iagh i dhenna sak dhet hinner teckna opp. 
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Sophia Elisabet Brenner, 1659–1730 
 

Jag weet, iag weet at ingen slipper   KB, Vitt. Sv. 1700–1829. Ex. A. & UUB, 

     Sv.Sv. litt. Dikter, Sv. Rar. 5:98., UUB, Nordin 

     1112, s. 66.  (Olsson, s. 82) 

 

Ett wälstält sinnes tröst/ emot den ostadiga lyckan.  

Kan siungas som Jfrån den dag jag Elisandra etc .  

  

1. 

 Jag weet, jag weet, at ingen slipper,  

 för än han uttömt korßens dryga mått,  

 den tilbeskedda del han däraf fått;  

   At Atropos eij sönderklipper,  

 wår eljest mer än skiöra lefnads tråd,  

At kropp och anda förr eij skiljes åt,  

 förr än det ofwangiorde slut,  

 sin föresatta stränghet öfwat uth,  

   Förr än wi rönt  

   hwad lyckan ment,  

 då hon wid wänligt möte,  

 oß syntes ta i skiöte.  

2.  

 Hwi will jag då mitt sinne qwällja?  

Hwi giör jag mig med sörja öfwerwåld?  

Hwi suckar jag föruthan återhåld?  

 Hwad gagnar mig, mitt qwal förtällja,  

när Himlen bäst deß roth och uphof wet,  

Den jag förgäfwes esomoftast bedt,  

 Hwars hårdhet mig och därtil bracht,  

 at jag, ehuru tungt, mig förelagt  

   härefter åt,  

   med mindre gråt,  

 oß begge lär beswära,  

 och wänia nacken bära.  

3.  

 Om ödet eij sitt lag förandrar,  

kan ingen slätt från sorgen kallas fri,  

Hwad bättre råd, än skicka sig däri,  

 Ty en som jämbt på skäpnan klandrar,  

blir ändtlig trött, men sällan lycklig spord,  

Jag ångrar då, at jag så dårligt giordt;  

 Jag danckar all min klagan af,  

 och sankar eij fler stenar til min graf,  

   Jag låfwar ut  

   at giöra slut,  

 och ärnar utan qwida  

 ehwad som kommer, bida .  

4.  
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 Sant är at Himlen mig bedröfwat,  

At Herrans hand mig mehr än andra tryckt,  

alt hwad mig kiärt, har jorden innelyckt,  

 Se’n har jag nog den gallan pröfwat,  

den smickersött än tre falt wärre giör,  

Dock blir det enda som mig trösta bör;  

 Jag wet min högsta faders wijs,  

 Ju högre älskad barn, ju större rijs,  

   Ju mera last,  

   ju större rast  

 Mig den i fambnen jagar,  
 som älskar, när han agar. 

 

 

Den olyckeligen ihieltrampade lilla fogeln PIERROS  

afskedswisa. (Djurgravdikt) 

     KB, Vitt. Sv. 1700–1829. Ex. A. &  

     UUB, Sv.Sv. litt. Dikter, Sv. Rar. 5:98. 

(1.) 

Fjäderprydde luftens barn,  

 fiäderlätta fogelskara,  

som för burar, näät och garn,  

 frij, kring frija skyn får fara.  

(2.) 

Kiärligt paras, och de små  

  med ei mindre kärlek syta [bestyra],  

Ach hwad lycka! Men ändå,  

   jcke nogsam stor, at byta  

(3.) 

Mot de wilkor, mot de dar,  

 som jag nöt, och nu förlorat,  

och den heder som jag har,  

 af dens ynnest som mig korat  

(4.)  

Fram för andra foglar, ut,  

 sig til tijdfördrif och löije,  

fast ett nästan snöpligt slut,  

 hastigt slöt mitt förra nöije.  

(5.) 

Örnen yfs för det at han,  

 gunst hos öfwer - guden funnit;  

Hos gudinnan har en an,  

 stiärten full med ögon wunnit,  

(6.) 

Dufwan Fröijas fölljeslag,  

 Wet, och wisar hwad hon giäller;  

Stolte foglar, tro’n at jag,  

  när min fröken wistats heller.  

(7.) 

Blef J lidna här och där,  

 wålte Fröijas blinda gåße,  

twärt emot den lefwa lär,  
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  som will täckas fröken Posse,  

(8.) 

Hennes gåfwor, hennes wett,  

 kan och törs jag icke prisa ,  

medan hennes sedighet  

  jcke helften ärnar wisa.  

(9.) 

Skiöna fröken! saknas jag?  

  och kan ytterst bönhörd wara  

släppen pigan än i dag,  

  lät den plumpa leskan [led kvinna, otäcking, ”häxa”] fara. 
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Michael Zethrin, 1660–1731 
Uppsala universitetsbibliotek: Nordinska samlingen: N1135 (visor med musiknoter) 

 

 

Ach kärlek ädla wän  (N1135, s. 149)  

 

(1.) 

Ach kärlek ädla wän, 

blif i mitt bröst städz hos mig qwar. 

Eij kärlek ingen än, 

har onögd lämnat har. 

Eij den sig hålt, i kärlekz wåld är nögd. 

Jo, jo 

Eij den sig hålt, i kärlekz wåld är nögd. 

Jo, jo 

ty den sig hålt i kärlekz wåld är nögd,  

jo, jo, 

när man är braght i kärlekzmagt, 

så har man tusend frögd. 

 

(2.) 

Ach frihet ädla wän, 

blif i mitt bröst städz hos mig qwar. 

Eij frihet ingen än, 

ingen onögd lämnat har. 

Nej, nej, nej, nej 

Eij den sig hålt, i frihets wåld är nögd. 

Nej, nej 

Eij den sig hålt, i frihets wåld är nögd. 

Nej, nej 

Eij den sig hålt i frihetz wåld är nögd,  

Nej, nej 

Då har man tusend frögd. 

 

 

Apelles du som är     (N1135, s. 154) 

1. 

Apelles du som är 

en mästare i konsten 

Jag beder var ej twär 

men gör hwad jag begär 

Kom Apelles, kom och frästa 

Sätt mig af et conterfej 

gör dit bästa och det mästa 

hwad jag skal dig gifwa, sej. 

2. 

 

 

 

En wakker skål     (N1135, s. 162f) 

En wakker skål, 

i närmaste gål, 

 där wistas en flikka, 

Skänk inn godt mål, 

 den will jag drikka, 

doch ej heta snål, 

fast jag i dag ätit bå’ kött och kål. ./. 

 Hon har de sötaste änglakinner, 
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 man nonsin finner, 

 ho dät rätt besinner, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu nyβ när solen war bak tåpp och bakom skuta  (N1135, s. 177) 

Nu nyβ när solen war bak tåpp och bakom skuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagen rinner opp     (s. 193) 

Dagen rinner opp, 

 Solen synes som war bärgat, 

 

 

När Lysille lemnade junfrurna    (s. 206) 

Konst-Apollos lärde fingrar sin gullharpa spesnna må 

 sånggudinnor  

 

 

Dem låter sig i alt en segerherre finna som uti mot och med är lika wid sinne (s. 208) 

När som ormetungans etter-hwassa nål 

 

 

 

 

 

 

 

Till en wänn som satte sig på hästen    (s. 246) 

Må jag icke en gång dricka 

för’n jag bjuder dig farwäl 

 

 

 

 

 

Kom an du, kom min ringa Skaldefjäder   (N1135, s. 249, se också s. 253. Modellerad på 

Dübens ”Vad är det åt” ur Odae Sveticae.) 

1. 

Kom an du komm min ringa Skaldefjäder,  

mäd litet blekh så länge som iag qwäder,  

En rad ell' annan, dock ej som sig bör, 

för denn som swänner alla, jungfrur alla  

Mäd rätta skönhetens gudinna kalla, 

Bå norr och Sör. 

2 
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Det hwad som är på hela trinda jorden  

dät ler och gläder sig, att kalla norden  

Besitter sådan skiön och härlig skatt: 

Hwarföre himblen, swarttsjuk, synnes gråta, 

Dät skådar mann utaf dät mykkla wåta, 

Så dag som natt. 

3. 

Till ditt behag, o wakkra jungfru, skrifwer  

jag här ditt nampn, som mig ett nöje blifwer,  

ach tänk hwad lust om jag dig hade själf!  

Hwad hugnad om mig någon wille båda, 

Att jag dinn wakkra skönhet finge skåda,  

Wid ljufwa älf. 

4.  

Hår målar jag ditt nampn wid Mälarstranden,  

rätt når wid sjön uti denn wåta sanden, 

Och fast dät rubbas af rägn eller snö: 

Så är det hårdare uti mitt hjärtta, 

Inskrifwit, där dät ock i frögd och smärtta  

Blir, tillss wi dö. 

5. 

All stund och tima är du i mitt sinne, 

jag glömer alt, menn har lell dig i minne,  

jag såfwer, wakar, eller hwad jag gör 

Så är du, skönste, altid för mitt öga 

O höga himmel, tänk! dät fattas föga 

Att jag snart dör. 

6. 

Rägn, slagg och snjö, ja nått(?) är alla flader,  

Ej släkka, hwad Cupido mäd sin mader 

Har upptändt och i ljusan låga gjordt:  

Menn du kann mäd ditt tal och ögon täkka,  

Wäl tända upp en eld, och honom släkka  

mig oåtspordt. 

7.   

I sjön har fisken lek, och uppå qwistar  

En fågel, och en hjort i skogen wistar 

Hann springer utan hinder mäd sin hind: 

Männ jag som födder är i olykksstunden,  

jag nödgas lika som att sittja bunden 

och wara blind. 

8.  

När mig en lust och wakkert nöje möter,  

Strax kommer dät, och alt igrund nedstöter,  

Dät jag att wara dig, min skönste, när 

Så platt af alle medel är beröfwat,  

min hela håg och sinne är bedröfwat,  

Alt hwar jag är. 

9.  

Att jag ej mera denna gång kann sjunga,  

Dät hindrar pennan och min tunga tunga,  

Mitt blekk dät bleknar af min fälte tår;  

Som lik en flod på mina kinner ströma,  

Att mina ögon bli aldeles öma, 

inn till min bår.  

10. 

Will äntlig du, o dejlighets gudinna  

Att jag af häfftig kärlek måste brinna,  
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När jag påminner mig ditt söta tal: 

När skall en gång min ångest återvända,  

när will du blida himmel göra ända  

uppå mitt qwal? 

11. 

Ach! milda himmel år dät så din willja,  

att du ännu oss längre will åtskillja 

Dinn stränga lag då will jag undergå: 

Menn detta alltförhårdt mitt hjärtta klämmer,  

när skall omsider denna längtans jämmer 

En ända få? 

12.  

Tag dässa rader, kyske mö-gudinna,  

Dem jag till dig min ljufwa härskarinna  

förskickar såsom från en ödmjuk wänn:  

Menn ach! De äro alt för ringa gåf'wor  

Åt dig som hafwer tusend andra håfwor  

åt mig igenn. 

13.  

Si, alt hwad höga himblen mig påbördar,  

Will jag utstå för dig, som jag mer wördar  

Och högre älskar ånn min egen själ, 

Så länge du uppå din wakkra kinner  

är röd, och blodet i min' ådror rinner,  

är jag din träl. 

 

 

 

 

För en utwald wänn     (s. 262ff.) 

1. 

Så will jag dig min wakkra jungfru lämna 

Dät ädla lätt, och dig så redlig nämna, 

 

 

 

 

 

Casittes beröm 

Kan du Casitte mitt hiärta, min siäl   (s. 264) 

 

 

 

Till sin wakkra Casitte     (s. 266) 

Wakkra Casitte, mitt hjärtta min själ 

dig jag för alla på jorden skall wörda, 
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Germund Cederhielm, 1661–1741  
 

Skiänck, skiänck in fult utaf din flaska  UUB, V 36, s. VI. (Ej i Olsson) 

 

Eftersom iag i borfinet säger en herre will föra sitt .... uth så ...... mig conallium en pensée, som mig en gång 

inföll till at dermed upmuntra goda wänner till lustighet så lydande under melodien: ça, ça, ça donnez donnez.

    

(1.) 

Skiänck, skiänck in fult utaf din flaska, 

 att wij må dricka kungens skåhl. 

Wördom i glädie hielten raska, 

  Drickom dess minne mäst hvar en tåhl. 

  Han giör rätt, 

 Sitt wärck alt slätt, 

  fult uth till pricka, 

ty bör hwar sitt glas alt rent uthdricka. 

(2.) 

Falsk och feeg är i andra stycken 

 den som bedrager i godt laag: 

oförsagt i slag och i drycken, 

 wijsom ett ärligt hiertelag: 

   lägg friskt an, 

  hwar på sin man, 

  lät ingen swijka: 

Bättre blj på platzen än fan wijka. 

(3.) 

Lät i dryck och i fält oβ hasta, 

 wända opp och ner på folck och land, 

wijnet så wähl som svärd skall kasta 

 sin man af sätet: Tag glas i hand, 

  drick fort uth 

  tils taak och knudt 

  i yra skiälfwer; 

Alt går kring och om hwartannat hwälfwer. 

 

Wore iag så [nidse?] iag i ... kunde wijsa k: bror rätta handgrepen, skulle ....  kan den oβ en rolig afton tilhopa 

och derwed .... bruka mehr lust än öfwerflöd 

 

 

 

Hwem skulle uthwelgia för friheet och roo 

    UUB, V 36, s. VII. (Olsson, s. 

    127) 

1. 

Hvem skulle uthwelgia för frihet och roo 

  i fängsell at boo? 

Hvem skulle mig qvällgia med sådan oroo? 

I kiärlekens snara 

jag önskar eij wahra, 

eij heller min lust förbyta medh pust. 

2. 

Bort, bort med den kiärleek, som föder oss qvahl, 

  och gnager som mahl, 

Ehn sådan ehn kiärleek giör bleeker och smahl. 

Han kommer wähl snarlig, men endan blijr fahrlig 

och skiäncker oβ nödh, ja, ofta wåhr dödh. 

3. 

War icke för trägen att hålla den kiähr, 
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  som steller sig twähr, 

Dock androm benägen, tu märker hon ähr 

eij älskar hon andra, så let henne wandra, 

Du får fuller den dig älskar igen. 

4. 

Om Cloris migh hatar, föraktar och skyr, 

  till Fillis jagh flyr,  

om hon mig och raatar och håller sig dyr, 

till Sylvia wender mit hierta och hender, 

Hon spådskar som de. Adieu alla tre. 

5. 

Hvadh kan mig då båta, stedz sorgse att gåå 

  och ehngsliger ståå 

medh ögonen wåta som tylper i wråå. 

Nähr jag mig så plågar en annan sig vågar 

och niuter den gunst iagh sökte omsunst. 

6. 

Tu, Veneris tocker, som klagar din nödh  

  och brinnande glödh. 

Will tu wara kloker, undvijka den nödh, 

slå vanten på lågan, så slipper du plågan, 

Gåt öhl och gåt wijn förtager dess pijn. 

7. 

Så let oβ den kärleek fördrifwa med hast, 

  som ähr oβ till last,  

let kiärlekens fengzlan eij hålla oβ fast;  

helt better ähr dricka ett glas för sin flijcka,  

ähn plå(ga) sin siähl att blifwa deβ trähl. 

 

 

Win ach win, du törstens frögdh    UUB, V36, s. VIII. (Ej i 

      Olsson) 

(1.) 

Win, ach win, du törstens frögdh, 

Hvem är den, du eij giör nögd? 

 Wore jag den pijpa [vinpipa], 

som blef fylder trettituu 

och fått legat alt tills nu 

 och blitt altidh kijpa. 

(2.) 

Ingen stedz sorg, ingen nödh 

ingen omsorg efter brödh 

 jag då nonsin lyste; 

Men jag warit wehl till modh, 

Alla roosat ett slikt godh, 

 och migh hiertligt kyste. 

(3.) 

Ingen Judas kyβ jag fått, 

men det alt af hiertat gått, 

 Tunga, gom och mage 

hafwa dyrkat medh förståndh, 

hwar den droppe, som dhe månd 

 dhå och dhå fått tage. 

 

 

Hwad är för bittert qwahl     UUB, V36, s. IX. (Ej i Olsson) 

(1.) 

Hwad är för bittert qwahl. 
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 min siehl nu råkat för. 

Hwad är för ängzsligt tahl, 

 jag af min sinnen hör? 

(2.) 

Jag engsIas och eij wet 

 hvadan slijk ångest är. 

Jag qwähls doch och har sett 

 at qwahl min siehl förtär. 

 

 

Många älska, offte wäxle om min kierlek 

      UUB, V36, s. X (Ej i Olsson) 

(1.) 

Många älska, offte växle om min kierlek är min arth, 

Först dhen ena, så dhen andra, alt mit tyckes wexelfarth 

är eij annat rätt att seja ähn en stadig ebb och flodh, 

som lär wijsa hela werlden ett fast obestendigt modh. 

(2.)  

Hwadh will werlden derom seja ähn i obeständighet 

Jag är stadig, dy eij wärdig någon tro och redhlighet; 

Lagom älska, stadig blifwa wore migh fast större roos, 

då jag och fastmeer skulle älskas, ähras och betros 

 

 

Hwart will du, Pegasus snäller     UUB, V36, s. XII. (Ej i Olsson) 

 

1. 

Hwart will du, Pegasus snäller! 

 Hwart far du så fast och foβ![hetsigt?] 

Lembnar oβ een mörker kwäller, 

 när oβ höfwes mest din bloβ? 

Menar du att roo och nöje 

 uthan oroos smaak eij skiöns, 

och tin täcka glantz och löje 

 Uthan mörkrens slum [slumkvarter, fattigkvarter] eij röns? 

2. 

Will du ner i hafwet diupa 

 Halfwa werlden till ett kors 

för een lijten swalka stupa 

 Jagh digh dristigt säja tors: 

Du giör orätt digh och andra, 

 dy du undgår nu ett laagh, 

som är värdt din nedhgångh ändra 

 och digh niuta natt och dagh. 

3. 

Du har förr för blodhbadh swåra 

 stannat mitt uthi ditt lopp, 

Här will ingen annan såra, 

 uthan hwar och een i hopp 

wisar sigh lust att begynna, 

 dy för wäxlas så ditt rooβ, 

ärligh mer är roo förgynna, 

 om du gör för widh din kooβ. 

4. (strof 4-6 saknas foto) 

Ähr du i din willa trägen, 

 att du än eij stanna will, 

eller är du eij din ägen 

 uthan hörer Tethys till? 
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Så far man till henne neder, 

 men i sinnet hoos tigh haaf, 

Hwem uppå Parnass sigh gläder, 

 när du lystrar vattnens graaf. 

5. 

Sij Latona, dhen wij dyrka 

 som een summa af alt gått, 

Ähr här sielf att mechtigt styrka 

 lust och leek till tusendh mått; 

Dock med wett och sådan lämpa, 

 att om wijsdomb, ståth och pracht 

Pallas, Venus, Juno kämpa, 

 Fälla dee nidh modh och macht. 

6. 

Angelon jagh hiertligt vyrdar 

 som mitt nöje ett för alt, 

Dhen all qwida mig afbyrdar 

 och mig gläder tusendhfalt. 

Hennes ögon för mitt sinne 

 har jagh mer än Titan kiär, 

Hennes seder i mitt minne 

 mig mitt werldzlig’ bästa är. 

7. 

Män Bellises täckheet prålar, 

 ia fast mehr än solen klar, 

Jorden gläder och bestråhlar; 

 alt hwad lufften fambnat har 

mållnar och när du miβnöjes, 

 dy din skicklighet är dän, 

som ifrån alt oskick böjes 

 och är sanna seders wän. 

8. 

Wår Pandora, som bekrönas 

 bör medh kyska lagerbladh 

och med rijka mirten lönas 

 till en prydnadh i vår stadh, 

Stillhet, klokhet, hoop medh fromhet 

 hafwa der sitt högsta måhl, 

Weet och ähra uthan ståltheet 

 finnes der till härligt pråhl. 

9. 

Caliste, Lysille, bägge 

 wåra nymphers roo och prakt, 

för eder will iag nedhlägga 

 alla herdars troheets acht. 

Then ena medh ögon kiära, 

 dhen andra medh kinders dygdh 

Förtiena gudombligh ära, 

 himmelskt kynne, himmelsk bygdh. 

 

 

Så har jagh werkligh rönt, dhet andra tro och skrifwa   UUB, V36, s. XIII. (Ej i 

      Olsson) Stikisk! 

(1.) 

Så har jagh werkligh rönt, dhet andra tro och skrifwa, 

det under sohlen kan eij något ständigt blifwa; 

 Alt måste ändras och alt, hwadh man för sigh seer, 

 det växlas immerfort och wändes upp och neer. 
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(2.) 

Alt är i rörelse och rörer alt det andra, 

Att alt det synes som uthi hwart annat wandra, 

 Alt warande består, att ett förwandlings lopp, 

 som wäxlar alt af alt till annan form och kropp. 

(3.) 

Och det, som icke sees i annat straxt förgå, 

af ojembn rörelse fins likwähl jembt bestå, 

 Ja sohlen ingen dagh i lijkan bahne går, 

 Hon går eij upp i dagh, där hon gick upp igår. 

(4.) 

Så ähr det ock medh alt, som under himblen höga 

befinnes och besees af werldzens klara öga, 

 I hela werlden fins eij någon stadigh stodh, 

 där skifftas lugn och storm, alt är en ebb och flodh. 

(5.) 

Man wille likwähl tro, att wänskap skulle blifwa 

ett mer beständigt tingh och sigh eij låtha drifwa 

 till ryggia, när dän är en gångh medh trohet fäst, 

 som dhen förnöjer mest och skattas bör för bäst. 

(6.) 

Men dett fins och alt dhen, i bästa tillståndh hafwer 

en afwundh, som medh list en groop åth honom grafwer, 

 att dhen och har sin matk, sin ändringh och sitt fall, 

 att intet fast och wist i werlden blifwa skall. 

(7.) 

Ett prof jagh deraf sport, som jagh eij kunnat tänkia, 

som migh fördhenskull kan, mer än alt annat kränkia; 

 Ett prof, som jagh deβ mer kan hisna, häpna wedh, 

 som jagh det mindre trodt, än himblen falla nedh. 

(8.) 

Jagh har i långan tidh, ja lengre ähn som sohlen 

har dubbelt nie tahl kringluppit ömbse pohlen, 

 Med wördnadh och medh lust dhen store herrhold kiändt, 

 som höga herrar tidt till höga herrar sändt. 

(9.) 

Dhen för sitt stora wett, ehwar han monde wandra, 

förwärfwar mera prijβ i werlden än som andra, 

 Dhen för sin wisdomb stor är wärd att hållas kiär 

 af högh så wähl som lågh, ehwarest som han är. 

(10.) 

Dhen Pallas sist har fött, dhen Gratia upöfwat 

i alt hwadh artigt är, dhen sist och intet töfwat 

 att sambla alt ihoop, som dygdh kan idkas af 

 och skaffar dett beröm, som grönskas på ens graf. 

(11.) 

Dhen samma har jag eij allenast lärt att kienna 

uthi så månge åhr, som Titan hint att renna 

 dhe sex tre gånger sagt, till himbla wägen inn, 

 uthan i all dhen tidh för största glädien minn 

(12.) 

Werderat, om jag städs medh wördnadh kunde wärfva 

dhen skatt, som jagh wist ment eij kunde blif’ fördärfwa: 

 Hans hyllest, dhen jag sökt att winna mer och mer, 

 der effter wördnadh mer ähn som alt annat seer. 

(13.) 

Mitt hierta jag för dig till altar monde giöra, 

Derpå jagh tro och tienst till offer welat föra, 
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 som stadigt brinna thör och aldrig slockna kan 

 för storme wädret som jag i hans wrede fan. 

(14.) 

Men jagh erfar fast jagh eij wet migh hafwa felat, 

att dhen gunst, jagh har sökt, blifwer åth andra delat, 

 som kanskie föga mer seen tänkia deruppå 

 och effter allment wijs snart komma och snart gå. 

(15.) 

Ty som jagh mycket öm är om dhen jag så wördar, 

så är dess ändring migh ett gifft, som snarast (mördar), 

 Så har jagh tänkt mig om, om jagh medh något brått 

 har migh mot dhe försedt, för hwilke jagh har stådt 

(16.) 

Medh trohet städs till reds, men hoos migh intet funnit, 

som eij medh ordh och werk i wördnadh stadigt brunnit 

 För honom och hans tienst, dy jagh och undra må, 

 hure dhen må söndra sigh från dhen han äger så. 

(17.) 

Jagh tenker widt ikringh och kan eij något finna, 

uthan att afwnden måst något sammanspinna, 

 att hembligt tadla det, som icke tadlas bör, 

 och om jag svara fick, mig ingen skada giör; 

(18.) 

Dy om alt etter som Medusa slenge spjute, 

och all dhen list och last, som Circe kan uthgiute, 

 anlägs att swärta hwit att giöra grön till grå, 

 så skall oskyldighet dock obefleckad stå. 

(19.) 

Om utaf Phlegethon all ilska sammanbringas, 

och af argheten sielf alt widrigt hopaslingas, 

 så är det kraftlöst alt och kommer alt på skam, 

 när sanningen får lius och går medh ähra fram. 

(20.) 

Om en Pygmelion har något wrångt updicktat, 

så skall när sanningen har noga sökt och sicktat, 

 hwad i mitt hierta fins, hwadh hört är af min mund, 

 jagh finnas uthan men och dickten uthan grund. 

(2l.) 

Om något är af migh i någon motto fehlat, 

så är det emot mitt så wett som willie skelat, 

 ty jagh har aldrig tenkt eij talat eller giort, 

 än det migh till hans tienst och ähra giöra bort. 

(22.) 

Och det, som tröstar mig i hwad som skulle hända, 

att jagh är uthan skuldh, min wördnadh uthan ända, 

 Om dy uthwärtes migh dess selskap skieres af, 

 jag dock inwärtes är hans trogne till min graf. 

 

 

I gudar, som ehr macht widt öfwer himblens widd   UUB, V36, s. XV. (Ej i 

      Olsson) 

1.     

I gudar, som ehr macht widt öfwer himblens widd 

och öfwer werldens kretz och jordens diupa sidd 

medh rådh och nådh befäst, gier achtning på mitt tahl 

och seer hur’ oförskylt iagh fengslatt är i kwahl. 

2. 

Min bojor hafwa migh, mitt hierta, siähl och kropp 
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så ängslatt och försatt, min blodh och al1 dess lopp 

ähr qwaldh och så förkyldh, att iagh eij säja kann, 

hur oförtient min siähl drar jemmerliga bann. 

3. 

Jagh ehr till minnes för, som all tingh seet och höört 

och weet när Philadelph blef uthaf skiepmen fördt 

uppå dett tysta nääs, der iagh i roo och blygdh 

eij älskat någon tingh, föruthan lust och dygdh. 

4. 

Hur’ många dyra ordh han lade ner i radh 

för migh med eder mångh och hiertelige badh, 

att han i hiertatt mitt och skulle fåå ett rumb, 

hvar til iag som en sten war länge döf och stumb.  

5. 

Doch är nu alt mitt bråth, att iag dock entl: höört 

och lätt mitt hierta bli af slijka böner röört, 

och att iag widh migh sielf af en miskundsam troo 

sagt: Philadelph jagh gier mitt hierta dig til boo. 

6. 

En sådan låfwen ähr af tid mera rögdh, 

ähn iag har warit sielf af sådan låfven nögdh 

Hwad jag beslutit har, kan iag eij ändra mer, 

fast Philadelph än sielf, sigh selsamb der mott teer. 

7. 

Ähr dett af skiähl och rätt, att troheet skall till löhn 

undfåå ett ewigt kwahl, så skulle och min böhn, 

som iag nu har anstält att blifwa af er hördh, 

Blij, gudar, ehr till håån och evigt lythe fördh. 

8. 

Så är varkunsamhet dhem frommom hån och spee, 

Dhem argom till en lust, hwaråth dee argsint’ lee, 

Så blifwe dygdh förvändh til odyg, skam och leek 

och odygdh blir uthtydh till höghet, lust och streek. 

9. 

Nyfiken jag eij är att röja hvad migh qwähl, 

Dett kwällier mig så högt och plågar migh ihiäl, 

att jag har trodt dhe wähl och tror än, till i grundh 

Jag sielf förgåås, den dock eij älskas bör en stundh. 

10. 

Ja tio gånger har och hallft så offta sehn, 

när Phœbus rört sin wagn och skifftat om sitt skehn 

Och flere gånger sen eij längre nätter sett, 

eij häller längre daar, men migh är annatt skett. 

11. 

Jag härför aldrigh än min troheet nånsin spart 

Eij häller nånsin wändt dess mångårige fart, 

Fast jagh hwar natt och dag hafwer så länge sport, 

som Phœbus nånsin har dee sine längste giort. 

12. 

Wår Cynthia hon har, om jag rätt räkna will, 

wähl sexti gånger sex och sexti gånger till 

förvandlat all sin art alt effter tidens lagh, 

Jag är så säll ännu, som jag den första dagh. 

13. 

Huru offta hafwer sen dhen sköna wåhren klätt 

Mitt frihets gambla näs så och dess widha slätt 

medh oförliklig prackt och löst ifrån dhen wackt, 

som wintern derom lagt, medh sin allmenna mackt. 
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14. 

Min friheet är mig eij med Flora kommen an, 

Dett är slätt ingen krafft, som den mer låssa kann; 

Om I o gudar, eij medh ehr wähldige handh 

will lösa migh ifrån min trohetzswurne bandh. 

15. 

Effter dhen Philadelph, som svurit att han var 

min egen, egen trähl och mina bojor bar, 

har wist sigh vara frij och tagit andra bann, 

Dett han likwähl försvor, när han min trohet vann. 

16. 

Jag gier migh ingen mer, jag har migh gifwet ehn, 

I gudar, vänden den igen medh kärlek ren 

til migh, eller och tan migh sent hans boior af, 

så skall jagh ofra ehr all wördningh till min graf.  
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Israel Holmström, 1661–1708 

 

   
 

 
 

 

 

 

Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död:  

siunges som then Wederwärdigheet etc.  

1.     (V 21aq, s. 1–10, sidorna utrivna, Palmskiöld 

     389, Westin 135, s. 2–6) 

Sist när iag tanckefull min tijd till att förstöra  

geck om en affton ut, feck iag helt otänckt höra  

 en yncklig herde som der satt i ensligheet,  

 beklaga med stor sorg, sin motgång och förtret.  

2. 

Jag såg hur hiertat hans af ängzlan ynckligt picka,  

hans bröst så stint af gråt, rätt som det wille spricka  

 men när hans suck och gråt feck entelig ett slut  

 så brast hans tåre röst i deße orden ut:  

3. 

Hör på min gråt och låt i berg och hårda stenar,  

och luten eder hijt, i trään ock gröna grenar  

 Kom hijt i kräkiand diur, och flygand foglar små  

 men om i ällsken frögd så wijker här ifrå.  

4. 

En lammer är för swag med springande framträda,  

En fattig fånge kan wäl qwijda men eij qwäda  

 ock iag som dricker gråt och äter tårebröd  

 alt hwad iag nämna kan är suckan sorg och nöd.  

5. 

Jag faller matt och trött af suckan för ehr neder  

ock söker ynckefult, medhynckan nu hoos eder;  

 Men den som utan gråt min klagan höra kan 

 så stämmer öfwer den iag sielf en sårgsång ann. 

6. 

Sij här en ußel Holm der bittra näßlor blomma,  

Sij här en tåre Ström der sorgefloder strömma;  

 Sij här ett styrlöst skiep som drifz af hwarie wär  

 det till sin last eij nåt, änn suck och tårar bär.  

7. 

Det flyger af och an, ock wet eij hwart det länder,  

men det sig hijt snart dijt bland hafßens böllior wänder,  

 des styrman ödet är, olycka är des nampn 

 Ett sådant stannar wist i en olycklig hampn. 

8. 

Jag är ach ach en man den himmelen hårdt qwälier,  

Ett ynckligt ingenting, som ödet sielf förföllier  

 En moothgångz sammellplatz, ett lyckans tijdfördrif,  
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 Een ande utan kropp, en kropp föruthan lijf.  

9. 

Ett intet utan alt, en fogel utan näste 

Ett huus förutan tak, en herre utan fäste; 

 En fattig utan hielp, en swala utan boo 

 En dag förutan sken, en natt förutan roo. 

10. 

Een sorgßen utan tröst, en spelar’ uthan lycka,  

Een äng föruthan grääs, en krömpling utan krycka,  

 Ett kullstött lyckans hiuul som eij går mehra kring  

 En som behöfwer alt, men har doch ingen ting.  

11. 

Een fogell uthan fiähr, een skiött föruthan båga  

Een frußin uthan klär, een eldh föruthan låga,  

 Summan iagh ähr, ach ach! hwad ähr iagh då iag ähr 

 Een Phoenix, som sigh sielf med ängzlans eld förtär. 

12. 

Jagh suckar städz och kan dock ingen båtnadh finna  

Min ögon uthaf gråth som tåhrefloder rinna  

 Min kropp ett plågehuus upfyldt med sorg och nödh  

 Min lefnadh annat eij än som een långsam dödh.  

13. 

Långh seen ha ödet mitt uthryckt min ögon båda  

om icke iagh dhermed min iemmer skull beskåda  

 Ty dhe eij giöra än, begråta min förtreet  

 och see migh ynkligdt stå i största usellheet.  

14. 

Mitt bröst een sorgepust som lyfts af suckans wäder  

Dhet häffz af puster opp, och tryckz af ängzlan neder  

 Mitt hierta som sigh stedz af suck och sweda födt  

 Dhet pickar inthet mehr, ty dhet ähr matt och trödt.  

15. 

Mins händers wärk ähr stedz dhens ögons bittra tårar  

aftorcka, som altijdh olyckans hårdheet sårar  

 Jblandh och så mitt håår uthryckia faseligh 

 när ödetz hårda handh, förhårdt förtrycker migh. 

16. 

Min hy dhen bleknar bordt, min kinder dhe förfallna  

Ja på migh ähr dhet mäst, af suck och sorgh förkalna  

 Ja! äntlig af migh sielf, ähr inthet mera qwar  

 än som min lefnadz hampn, den bordt med wädret faar. 

17. 

Jagh sombnar in med suck, iagh waknar up med qwijda  

Jagh giör och hwadh iagh will så måst iagh ängzlan lijda  

 Ja! drömmen sömnens broor som weet af ingen sorgh  

 han giör mitt hwilorum, rätt till ett plågetorgh.  

18. 

Fast iagh skiönt seer att här kan inthet ständigdt blifwa  

Den stundh som hotar regn, måst åffta solskin gifwa  

 Storm, heeta, lugn och kiöld, i stadigdt skiffte stå 

 Snardt blåser wädret här snardt åther här ifrå. 

19. 

Dhet hafwet som nu föör, fast himmels hotand bölior  

Och många wippe slott med wågar öfwerskiöllier  

 bljjr innan kordt af kiöld så dämpt och nedertryckt  

 att uthan farkost man dheröfwer reesa trygdt.  

20. 

När himlens steela dropp som sölf på marcken faller  
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blijr hennes grönska all, hon sielf blå hwijt och kaller  

 Men när som sohlen oß begynner närmar gåå 

 taar jorden åther straxt sin gröna prydnad påå. 

21. 

Så obeständigdt ähr all ting här uppå jorden  

Snardt ähr een fattigh rijk snardt rijker fattig worden  

 Hwem werlden lijtet sett han lättlig säija weet 

 att inthet ständigdt ähr än obeständigheet. 

22. 

Dock min olycka Ach, will dhetta inthet weeta  

men med sin enwijsheet migh till min död förtreta  

 Den ähr allena dhen, men aldt förwandlar sigh 

 som eij förwandlas will, och öfwergifwa migh. 

23. 

Med tåhligheet tänckt iagh, mitt ödes grymheet blidka  

ty togh iagh och så på ödmiukheet att ijdka  

 och menthe iagh då att, een tåhligh ödmiukheet  

 sku hålla himblens hand och lindra mitt förtret.  

24. 

Ty iagh har alltijdh sedt, att när een fader tager  

till rijset och dermed sitt lilla baren agar  

 När som dhet rijset kyst, så blijr dhet och förskont  

 Mitt tåhlamodh dhet blijr med dubbelt hugg belönth.  

25. 

Mitt tåhlamodh, min böön, de kunna inthet båtha  

Jagh måste ymkeligh ohörd så länge gråta  

 till dhes iagh druncknar sidst uthj min tåresiö  

 Olyckligh blef iagh född, olyckligh måst iagh döö.  

26. 

O dödh som alldrigh döör giör då med migh een ända  

och läth min matta kropp, till roo i grafwen lända  

 Den lyckan alldrigh undt på jorden blij förnöijd  

 han går i jorden neer eij uthan mycken fröijd.  

27. 

All werlden flyr för digh som iagh med glädie möther  

och beer att du ditt spiuth, diupt i mitt hierta stöter  

 Haar du så offta giordt dhet digh ingen omba  

 så läth migh sachta fåå dhet ingen an will haa.  

28 

Jagh öpnar digh mitt bröst iagh räcker digh mitt hierta  

Slijth sönder dem och med dhem all min hiertans smärta  

 men Ach du kommer eij, hwar blijr du rädda dödh  

 Ähr iagh så fasligh att du fasar för min nödh.  

29. 

Din lija fruchtar du kant intet genom skiära  

dhet bröst som måst af sorg så tiockt ett harnesk bära,  

 Neij du äst rädder att min mothgångh smittar digh  

 och att olycka iagh i grafwen för med migh.  

30. 

Wähl an så måst iagh då emoth min willia lefwa  

och än lång tijd kanskie i nöd och iemmer sträfwa  

 Migh tröstar lijkwähl att du måste dock een gång  

 moth willian tin mitt lijf bordtryckia med mitt twång.  

31. 

J medler tijdh will iagh tigh söriandhe förbijda  

Min tröst ähr att iag alldt föruthan skull måst lijda  

 men när han dhetta sagdt så segna han omkull  

 Laa sigh på jorden neer, den sedan ladz i mull.  
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32. 

Ty döden budin will eij heller längre töfwa  

och dhen som redan war bedröfwat, meer bedröfwa  

 Han söfden sachtelig och läth en döö i roo  

 som här i werden måst städz uthj oroo boo.  

33. 

Den sorgseheerden som här lefde städz i pijna  

läth sådan fröijd och lust uthj sin dödh påskina  

 att jagh wähl säija kan dock liuga ingalund  

 Hans sidsta tijma war hans första glädiestund.  

34. 

Små fiäder diuren här af sorgh heehl ymkligt lete  

och med deß qwittrandhe Sylvanders dödh begrete  

 Ja alldrigh hördes nån så ynklig sorgesång 

 som dheße foglar små dhe sönge dhenne gångh. 

35. 

Hwardt trää dhet bäfwa här tog darrande på ruska  

Bedröfwelße och sorgh, dhe bodde i hwar buska  

 Ett ynkligt suus och bruus af Zephirs swala mund 

 Förökte alles suck i dhenne sorge lundh. 

36. 

Hans dödh tryckt mången tåår uhr flintehårde steenar  

för sorgh flögh friska blaan, af eekans gröna grenar  

 Dhet näst belägne bergh så mycket wått uthgiöth 

 så att dhes tåreflodh kringh hela werden flöth. 

37. 

Kringh denna gröna graf, war all ting så bedröfwa  

så att man deruthaf, heehl skiähligdt kunde pröfwa  

 att mothgångh sigh fördrängdt i herdens tårehaf 

 och att all werldens sorgh sigh uthwaldt dher een graf. 

 

 

 

Stockholms flickor lät ehr fägring (stikisk) 

      (V 21aq, s. 22–52) 
Stockholms flickor lät ehr fägring  

frija mig från den belägring  

 som den skiöna Galathée  

 hotar nu mitt hierta med.  

Skall ehr trähl mitt hierta wara?  

måste J och det förswara  

 hållen intet för beswär  

 achta det som edert är.  

Skiönt mitt hierta kallat blifwer  

fast och troget som eij drifwer  

 allas skiönheet utj ban,  

 tänk sig alt förändra kan.  

Jngen fästning är så faster  

när en mächtig den antaster  

 at den sig eij wunnen sijr  

 när secoursen uthe blijr.  

Troheet som där commenderar  

sina kraffter wäl förmehrar  

 till at stå ståndachtigt moot  

 N.N. wåld och hoot.  

Men när iag mig rätt besinner  

hon med all sin macht eij hinner  

 frija hiertat ifrån den  
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 som det hade hälst till wän.  

Därför will J intet sända  

hielp, tar troheet min en ända;  

 Effter de undraga sig,  

 will iag sielf förswara mig.  

Bort då troheet uhr mit hierta,  

som migh plågat med stoor smärta,  

 Effter du slår kull mitt hopp,  

 säger jag dig tiensten opp,  

Jag dig nu ifrån mig drifwer,  

Frijheet commendant där blifwer  

 som mig wäl förswara kan  

 emot den mig sätter an.  

Porten, windbron, alla bohmar  

skola slutas at hon kommer  

 med sin skiönheet eij där in  

 som will fängzla frijheet min.  

Waaksamheten bör med rätta  

hufwudwachten här besätta  

 och försichtigheet gå rund  

 alla tijmar ock hwar stund.  

Jngen flijt och omsorg spara  

altijd frij skall lösen wara  

 Jntet höra intet see  

 är min wärja Galathée.  

Weet där hoos min wackra flicka  

jngen låter sig besticka  

 genom mutor, annat mehr  

 uthaf dem som wachter är  

Blijr förtrodd i denne fästning,  

icke heller någon giästning  

 lijds af fremmande nation  

 utj denne guarnizon,  

På det ingen må bespeija  

denne fästning ock seen säija  

 hwar hon swagast wara må  

 at de där få storma på.  

Så står till utj mitt hierta  

det du täncker giöra smärta  

 det du storma, sprängia will  

 om du dristar dig därtill.  

Har du lust det nu at åga  

så kom an om du will wåga  

 till at tasta hiertat an  

 som eij lättelig winnas kan.  

Lät din’ wäl bewäxta leeder  

klooka ord ock wackra seeder  

 liufwa later uthan sorg  

 storma på min hiertans borg  

Ty iag mahnar dig uhr tälte  

som en modig kiärlekz hielte  

 tror läll at din skiönhetz glantz  

 tar eij in min hiertans skantz.  

Nu wäl an nu lär det gälla  

fienden som mig will fälla  

 avancerar med sin häär  

 in till hiertat mehr och mehr.  

Commendanten mig nu säger  
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at där syns i fiends läger  

 bläncka alle slagz gewähr  

 som för wast för hiertat är  

Därför tyckes nödigt wara  

till at dämpa denne fahra  

 det man sänder på parthij  

 någre suckar till at sij  

hwad för anslag fiend’ tager  

hur han sina trouppar lager  

 huru starcker hären är  

 som mitt hierta giör beswär.  

Gån då trogne suckar sachta  

tiugu stycken, men dock wachta  

 at hon ehr eij blifwer war  

 och ehr så till fånga tar.  

Då J måste uppenbara  

i hwad ängzlan i hwad fahra  

 arma hiärtat mitt nu här  

 swäfwer som belägrat är.  

Men hwar må partiet nu blifwa  

och hwem kan min sorg fördrifwa  

 at de dröija som ha hast  

 wißli ha de faßna fast.  

Tusend har iag seen min flicka  

uppå kundskap till dig skicka  

 tusend till de tusend, men  

 aller kom där en igen.  

Bårta ä dij, bårta blij dij  

intet täncka intet sij dij  

 mehra nånsin uppå mig  

 seen de slippa först till dig,  

Därför will man kundskap hämta  

måste man eij längre skämta  

 skicka den som bättre kan  

 bringa wärfwet konstigt an.  

Därför will iag nu utsända  

mina ögon till at lända  

 där som hennes troupper stå  

 at de kundskap hafwa må  

Gån försichtigt wandren warli  

wakten ehr, ehr wäg är farli  

 Och så snart J kundskap fått  

 wänden om dijt J från gått.  

Nu iag seer dem återkomma  

dock medföra lijten fromma  

 hon förfölgde dem så fort  

 at hon i min hiertans port  

som ett hår med dem inbrutit  

och min frijhets döhr upskutit  

 De berätta hwad de sedt  

 som dem stor förundran gedt.  

Hwad för prächtigheet där lyste  

hur hon commendera wijste  

 hwad där fans för slagz gewähr  

 i des sköna kärleekz häär.  

Huru hon sitt pantzar prydde  

huru alla henne lydde  

 när hon wincka språng hwar till  
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 fråga hwad hon hafwa will,  

Sade mina ögon både  

som berätta i hwad wåde  

 de bland hennes trouppar stådt  

 som dem snart till fångar fått.  

Ty sa de hon är så fager  

at hon hwar och en behager  

 Ja den henne man får sij  

 måste trähl och fånge blij.  

Will man sig för kiärlek wakta  

måst man henne eij betrakta  

 blunda är det bästa rådt  

 see ock älska fölgz här åth.  

Hennes swarta låckar, swärta  

mångens afwundzsiuka hierta  

 som är swartsiukt till at see  

 at de blonda öfwergee  

Deras spåskhet när de röna  

at den här brunetta sköna  

 kan få förmon när hon will  

 den de ment dem komma till.  

Detta kan man och besanna,  

at hon har en prächtig panna,  

 hwijter, wacker, jämbn och rund  

 olijk är hon ingalund  

Där som swarta håret möter  

och med pannan sammanstöter  

 mårgonrådnans skiära kropp  

 när hon stijger gladlynt opp  

Vthur måhlnet ock sig wijser  

först om mårgonstrijmet lyser  

 nögsamt frögd-samt skyndar sig  

 bådar dagen gladelig.  

Medels swarta ögnbryn jämna  

har naturen tror iag ämna  

 till at wijsa hwar ock en  

 ebenholtz i elfwenbeen.  

Men ännu det mer än mästa  

bättre än det aldrabästa  

 såg wij oß till ringa tröst  

 något som war makalöst,  

Slijka ögon ha wij både  

aldrig nånsin än beskåde,  

 aldrig heller lär wij see  

 nåt som dem kan lijknas wee.  

Haa’ Helena deße bägge  

till sin fägring kunnat lägga  

 ha’ hon större fahra sidt  

 wärlden all ha Troija blidt.  

Kunne wij dem eij beskrifwa  

sku de lickwäl nämbde blifwa  

 skiönste ögon med wårt wett  

 som nåns öga nånsin sedt.  

Hennes liufwa fagra kinner  

ingen nogsambt rosa hinner  

 som än fägre därför syns  

 at eij smink uppå dem fins.  

Lillian räknar sig för ähra  
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om hon skulle få begiära  

 till at bära samma drächt  

 som på hennes hy är lagdt.  

Rosen spåskas när man måhlar  

henne med den färg som prålar  

 uppå hennes fagra kinn,  

 som kan fängzla mod ock sinn.  

Skiönste mun som nånsin solen  

har beskådat här på johlen  

 såge wij med fängzligt mod  

 illröd lijk som drakeblod  

Läpparne wor’ lagum stohra  

som des fägring eij förlohra  

 fastän tanden utj klem  

 intet hölt och tugga dem  

Hennes tänder wore hwijta  

som den aldraskiönste krijta,  

 täta, lagum jämbna, små,  

 lijk som pärlor på en trå.  

Hennes äppelrunda haka  

har ock ondt att få en maka  

 halsen war ock trinn och reen  

 hwijter som en marmorsteen  

Under halßen kund man röna  

ett par snömoos bållar skiöna  

 springa up och ner af harm  

 uppå hennes lilliebarm  

Effter man dem hade fängzlat  

ock med fiskbeens fängzle ängzlat.  

 Ty de wille wara frij  

 uhr arrest ock slafwerij.  

Hennes aldraskiönste tycke  

år naturens mästerstycke  

 när han giord des wackra hand  

 war han sielf en älskogz brand,  

Ty där har sig alt i sänder  

hopetals på hennes händer  

 all den fägring samblat sig  

 saa de, som plä utaf dig  

och af andra rosad blifwa,  

Dem kan man det prijset gifwa  

 att dhe wore i sitt slag  

 giorde effter skiönheetz lag.  

Ty dhe woro små och trinna  

huden slät som äggehinna  

 miuka lijk som sillkes watt  

 tänk man hwad en skönhetz skatt  

wij där sågo, måst läll wijka  

dädan och tillbaka fijka  

 bättre intet fagert see  

 än det så snart öfwergee.  

Deße tiender mig qwällja  

mehr än det iag kan förtällja  

 at den mig will gripa an  

 nästan intet motstås kan.  

Därför will iag sammankalla  

mina officerar alla  

 i ett krigzråd till at see  
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 hwad för råd dhe kunna gee.  

Nå goo herrar lät mig höra  

hwad J råå mig till at giöra  

 huru iag nu mota skall  

 den mig bringa will på fall.  

Frijheet säger bäst lär wara  

at man söker sig förswara  

 till det längsta som man kan  

 ty det giör hwar modig man.  

Men försichtigheeten gillar  

at med strijd skall hållas stilla  

 effter machten är förswag,  

 tar och treskas intet lag.  

Bäst lär wara accordera  

effter wij eij orka mehra  

 kun wij få ett gott accord  

 bättre det än brand och mord,  

Alla togh wijd detta råde  

at man skall begiära nåde,  

 därför sättias punctern opp  

 som nu skrifwes med gått hopp  

Först skall hon eij någon drifwa  

uthur hiertat som där blifwa  

 will, men unna hwar och en  

 boo där fritt föruthan meen  

Sedan måste hon förfächta  

stadzens bästa och bekräffta  

 all den frijheet hiertat hafft  

 förän det måst gifwa tapt  

Eij inskränckias skall des wandell  

ock des frija kiärlekz handell,  

 hemfolck, okiänd och hwar gäst  

 hysa som det synes bäst.  

Henne ingen troohet swära  

ell owärdig tunga bära  

 Summan det skall wara fritt  

 fast hon där Schütz herre blitt.  

Men hon säger sig eij kunna  

slijka willkohr hiertat unna  

 Så, iag måst, will iag ha free  

 mig på nåd och onåd gee.  

Ach nu lefwer iag i wånda  

huru kan iag längre stånda  

 emot hennes skiönheetz macht  

 som mig reen i fängzlan bracht  

Ädla Cloris med din fägring  

fräls du mig från den belägring  

 wackra Phillis frija mig  

 om iag mehr skall tiena dig.  

Ach Diana med din båga  

dämp ock skingra denne plåga.  

 fräcka Fröya kör’na bort  

 elliest blijr min frijheet kort.  

Andra flere som iag älska  

förr will iag eij mehra fallska,  

 Nu är tijd at låta see  

 det J haa hafft mehning mä  

Att J wijst ehr mina wänner  
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grijpen till med alla hänner  

 Secunderen trählen ehr,  

 förän han sig öfwergeer  

Men iag seer eij nån af alla  

komma, som iag nu påkalla  

 Jag måst sielf förswara mig  

 dy de undandraga sig  

Lätt mig spöria då camerater  

at eij nån af ehr är flater  

 rädder, bußar i gewähr  

 om J hafwen frijheet kiär  

pas på lunta, skiut och dundra  

at hon måste sig förundra  

 huru wij förswara oß  

 mot dem som sig dristat slås.  

Den som af oß nånsin mehra  

talar först om accordera  

 den skall skimfas, kiöras uth  

 dödas seen med lod och kruth.  

Hon skall modet wårt eij dämpa  

wij sku till den sidsta kämpa  

 Een för alla, hwar för een  

 trås at hon oß giör nåt meen.  

Men olycklig ach iag arma  

hwem är som sig will förbarma  

 genom slemt förräderij  

 måst iag mig nu wunnen sij  

Alt för usell må iag kallas  

som med mootgång öfwerswallas  

 Ach! är det mig eij en skymf  

 mina tanckar hafwa rymbt,  

De som skulle mig förswara  

aldramäst i denne fahra  

 gå till dem uhr skantzen ned  

 som de skulle strijda med.  

De lär wijsa henne wägen  

till den lönda täckta stegen  

 är nån geenwäg wist lär de  

 henne den nu wijsa tee,  

Nycklen ha de med till porten  

utaf denne kiärlekz ohrten  

 på det hon eij klappa må  

 uthan straxt få låset frå.  

När iag mina ögon skickar  

uth till dig min wackra flicka  

 smöge dhe sig lustigt mä  

 giorde mig ett fahrligt snee.  

Ty de fölgde eij tilbaka  

uthan saklöst mig försaka  

 togo genast tienst hoos dig  

 låfwa till förråda mig.  

Nå du är där redan inne  

i min hog och i mitt sinne  

 i mitt tycke, barm ock bröst  

 hiertat mitt blijr eij mer löst.  

Sij iag faller för dig neder  

ock om lefwa ynkligt beder  

 har du wunnit, winn och så  
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 at iag segern prijsa må.  

Det är wäl en gammal seede  

emot fiend’ bruka wrede  

 men moot fångar öfwa nåd  

 det är tappre hieltars råd.  

Alla hieltar pläga prijsa  

dem som tappert sig bewijsa  

 utj strijden dem ock de  

 största nåden pläga tee.  

Deße Brecher som här synnes  

och de rämnor som här finnes  

 wijsa hiertat eij är wahnt  

 uthan mootstånd blifwa tamt.  

Dina bomber samt granater  

flere kuhlors smitter smatter  

 dina ögons fyhr wärck’rij  

 hafwa tändt den eld deri  

som i liusan låga brinner  

den iag aldrig släcka hinner  

 Om din fromheet icke will  

 hielpa bära wattn till  

at man släcka må den plåga  

ock den kärlekz brinnand’ låga  

 som du i mitt hierta tändt  

 at det intet blijr förbrändt.  

Doch det är dig ingen nytta  

at nu denne trogne hytta  

 Om du tänckt där boo utj,  

 skall till gruus och aska blij  

Du lär sielf där intet trifwas  

om det plat skall nederrijfwas  

 reparering kåstar mehr  

 om det rijfz till grunden nehr.  

Lätt fördenskull du din nåde  

bota den som utj wåde  

 och i träldoms ook är bracht  

 af din skönhetz stora macht,  

Har din skiönheet qwäft mit hierta  

lääk med fromheet då min smärta  

 wacker är du, war ock blijd  

 from och wänlig allan tijd.  

Jag will dig nu trooheet swära  

hylla, och ditt ook städz bära  

 underkastar mig i dag  

 dig, din willia och din lag.  

Aldrig nånsin ska du finna  

at iag uproor skall begynna  

 eller ooket sönderslå  

 som din hand mig lägger på,  

Vtan trogen dig förblifwa  

all den tijd mig unnas lefwa  

 in i döden till min graf  

 skall iag blij din trogna slaaf.  

 

 

En sulten swarter mager kar 

     (V 21aq, s. 65–74, V7) (”Holmströms 

     middagsverser”) 
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1. 
En sulten swarter mager kar  

har slätta nätter goda daar  

 hwad här tills iag förwerfwa fått  

 har mäst igenom strupen gått,  

hwad lyckan mig än sänder till  

iag samma wägen hafwa will;  

 tree ting ä som iag håller tåf,  

 dem will iag nembna får iag låf:  

en smaklig maath med en god dryck  

en wacker flicka med godt skick,  

 det andra gå meij som det kan  

 först meij eij detta tryter, man,  

iag sörrier eij för mårron daan,  

taar tijden såsom iag kan haan,  

 fast iag eij alt får som iag will,  

 ty det will eij så räcka till,  

den kan eij altijdh bulla åpp  

som lefwer man tåf gatulåpp.  

2. 

Jag skrifwer flijtigt lefwer braa  

arbetar både natt och daa  

 för stora nampnet Carolus  

 så får iag mången söter puß,  

när det uppå en fullmackt skrifs  

för hwilken mig seen pengar gifs,  

 dem iag bär heem till kära moor,  

 då hon blir wänlig, gla’r och goor.  

3. 

Jag ligger giärna när iag får  

men sällan effter önskan går  

 ty fast iag mycket giärna bijda  

 hoos den som ligger wid min sijda  

så måst’ iag arma stackars dräng  

lell’ bittijdh’ opp, och seent i säng,  

 doch tar iag skadan min igen,  

 iag hwijlar middag med min wän.  

4. 

Du äst en man som reesa ska  

men hwar till fanners ska du dra?  

 så suur och trumpen som du äst,  

 lijk som en halfdöd åkarhäst,  

doch tror iag wist at dit beswär  

herrör’ deraf at du äst kiär,  

 deß mehra bör du skynda deij  

 det iag försöckt, ty troo man meij,  

lääs bara deße rader twå  

så får du tröst, så får du råå.  

5. 

En rosenröder mund och krijte hwijta tänder  

en frisk och lijflig hyy, rätt silkes leena händer,  

 et ogement humeur som altijdh lijka är  

 en dam som stedz är glad, men aldrig suur och twär,  

par ögon fulla med en qwicker eeld och låga  

en kropp der skiönhetz måhl eij strukit fins, men råga,  

 en marmor hwijter hals, et alabaster bröst  

 men mäst tåf alt ihoop en makelöser röst  

som med des liufwa låt ur bröstet hiertat låckar  
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den lijksom Orpheus tröst röra steen och ståckar,  

 hwars liufhetz söta krafft burdus i kroppen går  

 så at den hennes röst man lijtet höra får  

han glömmer bårt sig sielf och alt hwad han bör giöra,  

han hinner intet mehr än bara see och höra.  

6. 

Kärlek och krijg har iag mäst älskat öfwer alt  

et för min lust, och et för hedern skull utwaldt,  

 iag har mit ändemåhl ochså i bägge funnit  

 i feldt har iag beröm effter mit nöije wunnit,  

i sängen har och iag en sådan maka fått  

som mången önskat sig, men iag allena nått.  

 7. 

Så hwijter som en drifwa snöö  

så nätter som en fästemöö,  

 så röder som en rosen blomma,  

 så frommer som des mamma fromma,  

så lätter som en lijten fiär,  

så snabber som et hastigt währ  

 så smaler som en såcker dåcka,  

 hwem skulle den eij trösta låcka?  

från frijhet utj kärlecks band,  

hwar weeth hur’ wähl hon dansa kan,  

 hon surrar kring rätt som et hiuhl  

 wij få wähl seet wid nästa juhl.  

8. 

En wacker flicka med behag  

som nyß är kommen till wårt lag  

 iag kan om henne eij stort skrifwa,  

 till deß wij bättre kände blifwa,  

doch tycks meij at iag wähl kan spå  

för hennes wackra ögon blå  

 lär mången ungkarl stå i fahra,  

 så snart eij sedd, som snärder wara,  

ty dricken nu med skrijk och skråhl  

den wackra jungfru Barbrous skåål.  

9. 

Fast man tåf honom intet hörer  

at han stedz höijsta rösten förer  

 han kommer när han kommer goo  

 ty alt hans taal skeer apropos  

fast han så mycket intet pratar,  

lell’ weeth iag den eij honom hatar,  

 iag sa wor’ jag eij rädd för hugg  

 han giör bra lycka utj miugg.  

10. 

Det trätte några sidst eij lijtet mellan seij  

om hwilket utaf alt war skiönast uppå deij,  

 den ena saa han hölt mäst utaf dina händer  

 den andra näsan som war skiönast af sit slag,  

den tridie hade till din röda mund behag,  

den fierde sa han war tåf dina ögon bränder,  

 den had’ och skääl tyckz meij hoos dem fins mehra krafft  

 än sielfwa Solen som för dem måst’ gifwa tafft  

ty fast des strålar klart om kalla wintren lysa  

måst’ mången illa klädd doch mit i solen frysa  

 men för din ögon stedz hwem du dem kastar på  

 måst’ hierta, barm och bröst i liusan låga stå.  
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11. 

En iag eij berömma får  

utaf dem som här wed bohle  

 sittia, ty iag det eij tår  

 fast iag det rät giärna giohle,  

doch kan med skääl iag henne kalla  

et wackert creatur rätt täckt,  

 endast är hon tåf er alla  

 som är werldens rätta släckt.  

12. 

Med denna versen iag förstår  

 en dam som har en snöhwijt panna  

 hwars fägring utan mycke anna  

består utj et kåhlswart hår,  

 en hiertans lijten wacker flicka  

 som har en swanehwijter bricka  

hwars lijke intet många har  

dijt alla see, men en får taa,  

 en kåstlig färg man intet finner  

 på någon an’s bepändsla kinder  

ehuru dhe och måhla seij  

Naturen har sielf smincka deij.  

 

 

Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit (stikisk) 

      (V 21aq, s. 87–97) 

Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit,  

 Hwars altijdh frija bröst din fägring fängzlat haar,  

 Den störste nöije sitt utj ditt sälskapp funnit,  

 Men Nu då den det mist, i ängzlan sitter qwar,  

Om i dit skiöhna bröst en Gunstig Godheet hyses, 

 För den som till sin dödh dig troheet swurit har, 

 Så hoppas hörsamst Jag, den gunsten mig bewises 

 Att du med wänligheet undfägnar deße raar, 

Rijf Skönste Rijf Jag beer det lilla blad eij sönder,  

 betrachtadt noga först, så lärer du få sij,  

 Att det dig tillsändt är ifrån dens trogna händer,  

 Som till sin dödh och graf, din egen will förblij:  

Jag borde wähl din Roo eij med min Klagan störa,  

 Men lembna dig i fredh, sen du ifrån mig kom,  

 Doch har du förr för nögdt min Glädie kunnat höra,  

 Så tåhl och att iag nu min lutha stämmer an,  

Har du mig nogsamt hördt på Glädie strängen speela,  

 Så måst min Sorgetohn du och till goda taa,  

 Doch will Jag ingalund att hiertat skall blij hela,  

 Medymkan will iag wähl men ingen Lekdom haa,  

Jag segla för tu skiöth, så länge du war hemma,  

 Mit skiepp dref lyckans wind och intet mothgångz währ,  

 Men straxt du reste bort, så blef mitt nöije fremma,  

 Jag måste Oförnögdt taa Glädie Seglen neer,  

Min Farkost Seglar nu bland motgångz grymma böllior,  

 Sorg ängzlan säija mig att fasligt Skiepzbrått är,  

 Compasset är förrykt, min stierna sig fördöllier,  

 Hwareffter Kosan för tillställa mig hwar wär  

Mitt bröst som altijdh för en lycklig farkåst wari,  

 Der nöije, Glädie, frögd, der löije, skratt och lust,  

 Som glade passagers kring hela werlden fari,  

 Har nu sin fulla last af Ängzlan suck och pust,  
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Deß roor är sönder brächt och sielfwa skieppet rämna,  

 Jag weet för ängzlan eij hwar det will taga land,  

 Det hinner alldrig dijt, som det sig tänckt at ämna,  

 Men ränner ymkeligt Moth olyckans hårda strand,  

Ja stranda har det reen, ty alt mit hopp är uthe,  

 Min Glädie iag har mist kan iag eij återfå,  

 Den wreda himblens Rådh, har strängelig beslute,  

 Att Jag skall tröste löös i band och Boijer gå,  

Jag måste bunden här i Swåra kiedior wandra,  

 Sorg, längtan, qwahl och pust, utj mitt sälskapp ha,  

 Sielf Ödetz stora macht kan eij mitt qwahl förändra,  

 Och ingen hielper meij det swåra Oket dra,  

Min Frijheetz Säkra borg, mit altijd Glade hierta,  

 Är stormat och belagdt med ymklig guarnison,  

 Af träldom slafwerij, af längtan qwahl och smärta,  

 Min förra Glädie låth är nu en sorgethon,  

Mitt Nöije slår taptoo min qwidan slår revaillie,  

 Min sömbn är ängzligheet mit wakande beswär,  

 Doch hwad behöfwes här mitt lijdande förtällia,  

 Jag älskar och är skild från den iag håller kiär  

Det är alt nog, iag weet, hwem denne kåsten smaka,  

 lär weta han är giord af bäska Malöhrt safft,  

 Som utj bitterheet eij nånsin har sin Maka,  

 J dy iag ynkligst mist det nöije Jagh har hafft,  

Det nöije iag har hafft, att du mig kunnat lijda,  

 Och tillstätt att Jag dig wördsamblig wachtat Opp,  

 Är ombytt utj qwahl förwandlat utj qwida,  

 Som ängzlar sinne mitt och tärer fast min kropp,  

Hälst när som iag får see hur andra wänner såtha,  

 De lefwa liufft i hoop och glamma med hwar an,  

 Då har mitt manna mod, swårt wärja mig för gråta,  

 Fast suckar hopetahls, i stället stämmer fram,  

När der af påmind Jag begynner till att täncka,  

 Hur liufft och kiert för mig ditt söta sälskap war,  

 Har iag då eij förmått, lå blij, mitt sinne kränka,  

 När mig i hogen ran de förre liufwa daar,  

Då har Jag strax gådt uth för mig att fantisera,  

 tillåtit sinne mitt helt styrlöst wandra kringh,  

 Ehuru wähl det strax begynt till dig spaßera,  

 wijd återresan mig inbillat galna Tingh,  

Hur Offta har doch eij mitt sinnelösa Sinne,  

 mig Öfwertalt till tro, hwad aldrig lärer skee,  

 Och bracht mig utj hopp dig på de orter finna,  

 Der iag lell weet att du dig aldrig läreer tee,  

Så snart Jag sedt en wagn på wägen framåth åka,  

 Så har iag genast tänckt kom wäs hon kommer nu,  

 Nyfijken sprungit till i hopp dig där att Råka,  

 Men när iag nämbre kom så war det intet du,  

Så har mitt blinda hopp mig mången gång bedragi,  

 Och kommit mig till troo hwad doch omöijligdt war;  

 Sij så har Skuggen Jag för kroppen mång Gång tagi,  

 Och låtit längtan Rå, som wårt förnufft bedrar,  

Så Snart uppå min dörr iag någon klappa hörde,  

 Det måste war’ et Bud från dig utur ditt land,  

 När något bref mig gafz strax sig mit hierta rörde,  

 Af glädie till att få ett breef utaf din hand,  

Fast Jag weet säkert nogh när Jag mig rätt besinner,  

 Att hwarcken bref ell’ bud blir sändt från dig till mig,  
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 See skönste huru man doch offta nöije finner,  

 Att tänckia önska det, som aldrig händer sigh,  

Ja drömmen som en sömbn plä liufligt föreställa, 

 Hwad hug och längtan mäst om dagen leekt uppå, 

 Har offta giordt, att iag mig kunnat till dig sälla, 

 Fast sedan större sorg har straxt fölgdt deruppå, 

När Jag wijd wakandet min willia måste spörria,  

 Och rönt att drömma frögdh är sorgens säkra pust,  

 Och det man wakande deröfwer nödgas sörja,  

 Att man des Liufligheet så snart umbära måst,  

Ehwad iag företar, ehwad iag nånsin täncker,  

 Är din åminnelße lell altidh deribland,  

 Doch om min Fantasie nån gång mit sinne läncker,  

 Ett Ögnebleck från dig att tänckia på en an,  

Straxt kommer du igen utj mit trogna minne,  

 Och föser bort den sig dijt sachtlig smyga will,  

 Vtj din Egendomb får ingen blifwa inne,  

 Du will allena Rå om det dig kommer till,  

Summan Jagh will och kan dig skönste aldrig Glömma,  

 Så länge andan rörs utj mit swaga Lijf,  

 Om dagen tänkz på tig, om natten plä iag drömma,  

 Om den hwars Liufheet är mit hiertans tijdh fördrijf,  

Fast Jag wähl tillstå måst, när resan din sku gälla,  

 Och iag med sorgse mod din afferd måste Sij,  

 Att iag eij tänckt det du min frijheet så sku fälla,  

 Att icke tijden skull min säkra läkdom blij,  

Ty iag har aldrig tänckt det hiertat så sku binnas,  

 Att icke frånwaru sku nöta bandet upp,  

 Jag tänckte nu som förr, när hon eij mera synnes,  

 Läär des åminnelße blij lagdt i Glömskans Graf,  

Men iag har gali tänckt mit hopp har mig bedragi,  

 Du har mitt hierta smält till en Medaille giordt,  

 Der som dit Conterfey lifachtigt är i slagi,  

 Med denne Öfwerskrifft{:} bör älskas immerforth,  

Wällan iag will och skall dig Ochså ewigt ära,  

 Jag älskar endast digh och skiöter ingen an,  

 Ditt sköna bild ska iag i trogna bröstet bära,  

 Så länge Pulsen slår och hiertat picka kan,  

Mitt hierta ska för dig ett trogit Ethna wara,  

 Hwars flammor aldrig släkz hwars Eld eij tasnar uth,  

 Ståndachtigheet ska sig, hoos mig med troheet para,  

 Min Kierleek och mit Lijf sku få ett lijka sluuth  

Min aldrastörsta roo är ingen roo att niuta,  

 Mitt liufsta sälskap är slätt intet sälskap haa,  

 Då iag i ensligheet mit sorgna kind får luta,  

 uppå min trogna hand och dig till sällskapp taa,  

Då börjar iag rätt först bedröfwatt effter tänckia,  

 Hwad glädie iag har hafft, hwad sorg iag lefwer J,  

 Då börjar suck och pust mit matta hierta kränka,  

 Att iag för ängzligheet mig måtte rådlöös sij,  

Snart rinner mig i hug ditt makalösa kynne,  

 Ditt Ogemene wett och mehr än kloka ordh,  

 Ditt wählbetänckte skiämt, ditt hurtigaste sinne,  

 Hur’ Åfta du och Jag förnögde hafwa ledt.  

 

 

Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa 

      (V 21aq, s. 98–99) 
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Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa,  

Men huru kan mitt sin och tanckar hoos mig blifwa  

När mine Ögon eij få blifwa hoos mig qwar,  

Ty Eder fägringz krafft, med wåld dem från mig tar,  

Doch är det intet nog, min Ögon från mig röfwa,  

Mitt hierta föllier dem, det tröst eij längre töfwa,  

Hoos dem det warit haar men söker sig ett boo,  

Som mycket högre är doch hwem skall kunna troo,  

Att i så wackert boo, så mycken hårdheet ligger,  

Att ingen Godheet fins för den som lijfwet tigger,  

För den skull will man haa, att iag nu gådt ska giöra,  

Så måst man och min böön och hwad iag önskar höra,  

Och gifwa mig med gunst mitt hierta mig igen,  

Så slipper Jag blij trähl, och får så blij goowän,  

Doch neij Jag will eij mehr mit hierta återtaga,  

Seen det så sargat är och ymkelig förswaga,  

Fördenskull undrens eij, at iag eij dickta kan,  

En sorgsin stämmer slätt en glädie wijsa an,  

Men will man utaf gunst till morgon tid mig gifwa,  

Så will Jag om Jag kan en wacker wijsa skrifwa.  

 

Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda 

1.      (V 21aq, s. 99–105) 

Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda,  

 Skall Lyckan altijdh wara mig emoth,  

Will du med all din macht, emot en oförmögen strijda,  

 Fins på din hårdheet aldrig någon booth,  

Kan tåhla mod och böön hoos dig då intet båtha,  

 Och måst min trogna suckan gå omsunst,  

Skall Jag ohörder då till bleeka döden gråta, 

 Och aldrig nånsin mera nå din Gunst. 

2. 

Har du nu då beslutit fast, at qwällia stedz mit hierta  

 Så lätt mig klaga fritt utj min Nödh,  

En siuker den som ståncka får, har lisa i sin smärta,  

 En syndare som dömbder är till döö,  

Den plä man lell för ähn han döör des bråt uptäckia,  

 Doch Lyckan war mig aldrig än så huld,  

Hon will sin bitterheet utj min Jämmer släckia,  

 Men säger mig doch eij min brott och skuld.  

3. 

Jag somnar in med gråth och låt, iag waknar upp med tårar,  

 Och lefwer sorgse utj all min tijdh,  

Jag är ett Skiepp, som all sin tyg i wilda siön förlorar,  

 Och utj ängzlans böllior siunker nid,  

Jag drömmer altijd om stor nöd och mycken fahra,  

 Jag har då andra hwila, ingen roo,  

Ångst måtte Nattens Lååß och dagens Nyckell wara,  

 Vtj mit bröst har suckan walt sitt boo.  

4. 

Här hielper ingen Suck ell Pust, här hielper ingen qwida,  

 Här hielper aldrig någon trogen böön,  

Jag suckar eller tiger still, så måst Jag ängzlan lijda,  

 Mitt tåhlamod får dubbell hugg till Löhn,  

Ja mothgång trycker sielf all min förtröstan neder,  

 Och all ting hotar till att plåga meij,  

Hwad hielper att iag då om nåd och skonsmåhl beder,  

 Min bön beswaras med ett wredsamt neij.  
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5. 

Jaa mehr ännu Kierleken sielf som plägar liuflig wara,  

 Hon är för mig rätt intet liufwelig,  

Jag pinas hårdt och plågas fast utaf des swåra snara,  

 Hon är rätt swår och alt för tung för migh,  

Den pijhlen som hon har utj mit hierta skutit,  

 Är doppatt wist i Mahlörts bittra safft,  

Hon har min frögd och all min glädie sönderbrutit,  

 Min frijheet och mitt hopp de gifwa tapft.  

6. 

Jag är ach ach! en fånge, som i mörckret fängzlig sitter,  

 Och sohlens Glantz med tåhrar skådar an,  

Som önskar sig men doch förgiefz utur sitt mörka gitter,  

 Till hennes Skien dijt han eij komma kan,  

Hwad hielper att Jag mig med suck till himblen wänder,  

 Näär han sig stedz emoth mig widrig teer,  

Hwad båtar längta effter det som intet händer, 

 Och Önska sig hwad aldrig nånsin skier. 

7. 

En Siöman den som plågas fast af Storm och Wilda wågor,  

 Är Glad när han först landet warse blir,  

Men tro hans sorg förmehras då och wärre blij hans plågor,  

 När han eij når den hambnen som han sijr,  

Ett lijtet Barn som man söta såckret wijsar,  

 Och slår när det der effter Gladlynt taar,  

En sådan gunst med gråth och bittra tåhrar prijsar, 

 Som tränchtan gier men ingen båthnad haar. 

8. 

Fast Ödet sielf emoth mit hopp omöijligheeten ställer,  

 Med tåhligt sin iag himblens börda bär,  

Ty det doch eij med hårdheet sin dens troheet nånsin fäller,  

 Som Öfwer alt Lysinde håller kiär,  

Om lyckan Skiönt mig will, nu utan skuld förtryckia,  

 Och samka mothgång i min trogna fambn,  

Han kan då tro mig fritt med all sin macht eij rycka,  

 utur mitt bröst Lysindes liufwa nampn.  

9. 

Jag älskar dig min ädla wän den tijdh iag nånsin lefwer,  

 Och skall och älska dig utj min nödh,  

När hiertat mitt, som snart lär skee, i sidsta drächten swäfwer,  

 Skall det dåch tänckia på dig i sin dödh,  

Och effter sig det skiöna låford Lijkwähl lembna,  

 Att det stedz war din enda trogna trähl,  

Det sidsta ordet som min mun lär nånsin nembna,  

 Skall wara ach Lysinde ach fahr wähl.  

10. 

Och när min kropp af Suckar trött sidst lägges ned i Jorden,  

 Der ingen mothgång grijper honom an,  

Så fins wähl nån så trogen wän, som skrifwer deße Orden,  

 Vppå min Graf alt med en Sorgsin han,  

Här hwilar den som altijdh älska måst och lijda,  

 Den i sitt bröst ett redligt hierta bar,  

Som altijdh måste här moth lyckans hårdheet strijda,  

 Den Trogen stedz, men doch olyklig war.  

 

 

Wist är Jag födder på Jorden till lijda 

1.      (V 21aq, s. 106–111) 
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Wist är Jag födder på Jorden till lijda,  

 Himmelen hugnar sig öfwer mit qwahl,  

Lyckan har nöije och lust af min qwijda,  

 Ödet förachtar mit sorgbundna tahl,  

Gudarna sielf bedröfwa mitt hierta  

 Kierleken är mig emoth,  

Och den mig ynka skall Öker min smärta,  

 ach ach hwar får iagh booth.  

2. 

Min Frijheet är fängzlad mit sielfzwåld är brutit  

 Mitt otambda hierta ynkelig tämbt  

Pijhlen som Astrild i Bröstet mit skutit,  

 Har han i Onskan af torndöön wist länt,  

Medan hans skåt mit hierta så kråßat,  

 Och utj småtter delt,  

Jag har intet hopp mer att blifwa förloßat,  

 Min Önskan slår mig felt.  

3. 

Jag älskar men tör min älskog eij nembna,  

 Jag plågas men får eij bedia om booth,  

Hoppet är uthe och hiertat är rämbna,  

 Hwar får iag förswar emoth olyckans hooth,  

Hwar får iag tröst eller lindring och lijsa  

 Hoos ingen som iag seer,  

Jngen will mera mig nåde bewijsa,  

 Ach iag kan intet mehr.  

4. 

Jag kan intet mehra iag årkar eij qwijda,  

 Ty hiertat blir matt och liudet tar af,  

Jag mächtar eij längre mot ödet att strijda,  

 Jag haatar min lefnadt och älskar min graf,  

Kierleken som mit nöije beröfwat,  

 Hon ler der sielfwer åth,  

Men iag måste sucka och wara bedröfwat,  

 Min enda roo är gråth.  

5. 

Bäckarne Öka sig af mina tåhrar,  

 Qwistarne röres af suckarna min,  

Min klagande Jämmer sielf Echo så sårar,  

 Att hon af ynkian med mig stämmer in,  

Frågar om iag är dömder till blifwa,  

 Hoos henne utan roo,  

Lijka med henne Kring dahlarne drifwa,  

 Och städz i oroo boo.  

6. 

Jag längtar, Jag trängtar, iag suckar iag sörier,  

 Jag låter iag gråter och beder om nåd,  

När Sohlen hon kommer och dagen sig börjar,  

 Så böriar mit qwahl effter Gudarnes Rådh,  

Men när åter den tager en ända,  

 Så ändas eij min Nödh,  

Och hwart skall iag då min suckan nu sända,  

 Till dig o bleka dödh.  

7. 

De Lyckligas fasa de sorgbundnas nöije,  

 Du ända på alt på ondt och på godt,  

Liufwesta dödh sij iag wäntar med löije,  

 Med glädie och frögd uppå dina skått,  
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Ända mitt Lijf min Jämmer och Qwijda,  

 Så dör Jagh gierna nögd.  

Ty den som lefwer och städze måst lijda,  

 Han döör eij utan frögd.  

8. 

Jag lemnar nu wärlden och wandrar till grafwa,  

 Sluter min lefnad och ändar min sorgh,  

fölliande will iag på Grifften min hafwa,  

 Här hwijhlar den i tystheetens Borgh,  

Som tröstelöös måste här lefwa i Möda,  

 Har nu eij tröst behof,  

Den kierlekens Pihl oförskylt döda,  

 Men troheet sielf begroof.  

 

 

Lustig frisk opp 

1.      (V 21aq, s. 111) 

Hwarföre skall iag söria,  

Lustig frisk Opp,  

Jag lefwer i godt hopp,  

Och plågar eij min kropp,  

Ty den är rätt en smöria,  

Som Gråta kan och söria,  

Fast Än han har,  

eij någon pening qwar.  

 2. 

Medh Jngen tingh,  

Kan Jag wähl Glader wara,  

Med ingen tingh,  

Så springer iagh om kringh,  

Och dantzar i ringh,  

Jag siunger trantilera,  

talari lari lara,  

Sij Så kan Jag,  

med intet wara Gladh.  

3. 

Alt dett mitt är,  

Jag på min rygg nu drager,  

Alt dett mitt är,  

Jag på min kropp nu bär,  

Den det ifrån mig skiähl,  

Han lijfwet från mig tager,  

ty iag eij annat hafwer,  

Än som mitt lijf,  

och rolig tijdh fördrijf.  

4. 

Den intet har,  

Han kan eij något mista,  

Den intet har,  

Han håller alt sitt qwar,  

En Tiuf det intet taar,  

Ell’ dirckar op hans kista,  

Ty han kan intet mista,  

Der intet war, 

En Tiuf eij något tahr. 

  

J Fouglar små som siunga i Skougen,  
1.      (V 21aq, s. 113–115) 
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J fouglar små som hållen nu på,  

Att prijsa Kierleken med ett gladt modt,  

 meena han är Eder altijdt trogen,  

J prijsa kierleken med ett glatt modt,  

Mena han är eder altijdh godh.  

2. 

 Men J, i roo liufft kuttra och kura,  

Och på hans troo der byggen i boo,  

Af kierleken blinde slätt ingen då seer,  

 Skiöttarna mäst på Eder lura,  

Skiuta Ehr så af qwistarna ner,  

See hwad en frögd kierleken geer.  

3. 

 J Fouglar Små som siunga i Skougen  

J fouglar små begynnen nu på,  

Att lasta kierleken med ett wredt modh,  

 Ty han är Ehr doch aldrig trogen,  

Jaga hans plågor uhr hierta och blodh,  

Ty han är Ehr doch aldrig godh.  

4. 

 Bort Astrild bort, uhr skougar och lunder,  

Bort Astrild bort, du måste nu fort,  

Du måste förjagas uhr werlden sin koos,  

 Ty du med dina arga funder,  

Pijnar och plågar den du hyses hoos,  

Bort bort, du måste din koos.  

 

 

Contre L’amour.  

1.      (V 21aq, s. 115–118) 

Kiärleken syns wähl först,  

 En liuflig giäst att wara,  

Men när han är som störst,  

 Och får Oß i sin snara,  

 Will han intet längre wara,  

Den han syntes wara först,  

 Vtan Präßar pinar plågar,  

 Dem som brännes af hans lågar,  

Fast hans Ok Oß syns förgylt,  

Är det lell med sorg upfylt.  

2. 

Han tändes upp med frögdh,  

 Och släkz eij utan tårar,  

Aldrig är den förnögd,  

 Som Astrildz Skiäckta sårar,  

 Ty den Kiärlekz Jöken dårar,  

Mister all sin lust och frögd,  

 Pijnor plågor Qwahl och smärta,  

 Boo J de förliefdas hierta,  

Suckan, Gråth och ymklig låth,  

Föllia dem som älska åth.  

3. 

Kiärleken är ett landh,  

 Der Skiöna blommor blomma,  

Men näßlor der iblandh,  

 Och när man täncker komma,  

 Till des fagra skiöna blomma,  

bränner näßlan i wår hand,  
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 Kierleekz Rosor gro bland törnen,  

 Tistell, taggar i all hörnen,  

När man effter Rosen taar,  

Faßnar man i Törne qwar.  

4. 

Bort bort med sådan Roo,  

 Som är full med fahra,  

Jag will fast heller boo,  

 Jbland de willas skahra,  

 Än som nånsin glader wara,  

Der Olyckor altijdh Groo,  

 Älska Jngen ähra alla,  

 Will iag för min regla hålla,  

Ty så är man ingens trähl,  

Män doch allas wän lijkwähl.  

 

Ödemark i willa skougar 

1.      (V 21aq, s. 119–122) 

Ödemark i willa skougar,  

 Der som ängzlan walt sitt boo,  

Tillät den som Astril plågar,  

 Okiendt blij hoß Ehr i Roo,  

Lätt då mina trogna tåhrar,  

 Flyta till Ehr skiähra floodh,  

Vnna den som Ödet sårar,  

 Gråta här med sorgse moodh,  

till des iag i mina tåhrar,  

 Smälter blifwer lijk er floodh.  

2. 

Sohlen måste intet skina,  

 Dagen får eij lysa här,  

Vtj mörkret will min pijna,  

 Ända mig och mitt beswär,  

Fouglarna få här eij sittia,  

 De måst Jagas här ifrån,  

Diuren måste hädan flyttia,  

 Wattukräket lijka så,  

Att eij någon hijt må hitta,  

 Och min jämmer skåda på.  

3. 

Jag har mist mit Enda nöije,  

 Jag har mist min högsta Lust,  

Från mig rymmer liufligt löije  

 Till mig flyter sorg och pust,  

Doch iag får mig eij beklaga,  

 Ty Jag lijder hwad iag böör,  

Jag har låtit migh behaga,  

 Den iag intet älska töör,  

Derföre får Jag intet klaga,  

 Ty Jag lijder hwad iag böör.  

 

4. 

Nu iag will i stillheet lijda,  

 Sorg ska blij mitt tijdh fördrijf,  

Till des Jämmer sorg och qwida,  

 Ända sidst mitt usla Lijf,  

Ty får iag i roo förblifwa,  

 Sluta sorgzne ögon till,  
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Jngen må min dödh beskrijfwa,  

 Endast hwad Jag hafwa will,  

Det är döö och Glömder blifwa,  

 Som iag aldrig warit till.  

 

 

WJßerlig war iagh då galen i pannan 

1.      (V 21aq, s. 125–129) 

WJßerlig war iagh då galen i pannan,  

när som iag tänckte at älska war frögd  

sleka up Öhlet, och sparka kull Kannan  

och lefwa medh lijtet småfiollug förnögd.  

2. 

Jagh buga, buxera, iagh skrapa, iagh båcka,  

iagh blinka, iagh wincka, iagh håppa på Thå,  

fick iagh see Skuggan aff Phillis min Dåcka,  

så strök iagh Toppseglet, och kröp så i Wråå.  

3. 

Fick iag en Tijma medh Phillis min språka,  

War ingen i Werlden så lycklig som iagh,  

Jagh lågh heela Natten iagh drömde, Jagh Spiåka  

bygd Slott up i Lufften till annan Dagh.  

4. 

Men när som iagh märckte at hennes Sybilla,  

som tiänte hoos Phillis och strök hennes Skor,  

Fick tala medh Henne så tidt som iagh wille,  

så tycktz migh min Lycka war intet så stoor.  

5. 

Lät hon migh en gång få kyßa des Näfwar,  

så fick iagh stoor glädie nytt Lijff i mitt Bryst,  

ja drack hennes Skåhl uhr Så och uhr Stäfwa  

Hon hette Gudinna min endaste tröst.  

6.  

MEn når iagh fick weta at Curre fick slicka,  

Min Phillis på Näfwen, Ja mitt uppå Mun,  

Då kunde min wördnat ey längre räckia,  

Hon älska migh fuller, men mera sin hund.  

7. 

Det Famtag iagh fick det nögde mitt Sinne,  

Jagh tacka för Gunsten och föll uppå Knä,  

seen kom Mäster Anders med’n iagh war der inne,  

han märkt henne kläder, och giorde så mä.  

8.  

Skall iagh min Hugnadh medh Pijgor och Hundar,  

Sampt Skräddare deela thet står migh ey an,  

Den Kärleks-löst lefwer, har mången god stunder,  

och wandra förnöylig på Frijheetens baan.  

9.  

NU är iagh frij och frij skall iag wara,  

Jfrån denna Dagh och in till min Dödh,  

Ty nu har iagh sluppit aff Kärlekens Snara,  

Som pijnte som plågde som giorde migh Nöd.  

 

 

 

Fahn weet hwad fahr min tänkte 

1.      (V 21aq, s. 129–138) 

Fahn weet hwad fahr min tänkte  
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ner han ga gubben ja,  

Och Jag, iag arma fiolla,  

ha ha fiolla,  

Jag war wist och en stålla,  

Som saa Jagh willen haa.  

2. 

Jag tänckt med gambla kampar  

kom mång till bytes förr,  

Men trå wahle hin håhle  

ha ha håhle,  

Mångh Vngh och Rasker Fåhle,  

Förr än den gamble döör.  

3. 

Jag tänkt man ett åhr åga  

den gambla Mesen grå,  

Men hin satt nol wid ändan,  

ha ha ändan,  

Hans leda lefnads Slända,  

Har fått för långan tråå.  

4. 

Doch weet Jag eij hur lifwet  

kan hållas tien fast,  

Hans swaga länder darra  

ha ha darra,  

Dee skaldra och de knarra,  

Som Bondwagn kiörs med hast.  

5. 

Krokryggot och kryp luta  

sin werld han genom går,  

Lijksom han wille plåcka  

ha ha plåcka,  

Knapnålar fast sig båcka,  

För ryggwärk han eij får.  

6. 

Han kommer malcontanter  

surmulin altijdh hem,  

Han grinar pustar stanckar  

ha ha stanckar,  

Lijksom han wore kranker,  

Af krampen i hwar lem.  

 7. 

Hans panna och min kiortel  

lijk många fallor har,  

Ett stort Corpral skiägg bär han  

ha ha bär han,  

Öfwer ögonen på twären,  

ä’ki det en wacker Karl(?)  

8. 

Hwad färg hans Ögon hafwa,  

har iag eij än fått see,  

Ty de ä altijd wååta  

ha ha wåta.  

Surögder plä städz gråta,  

Fast han sig glad beteer.  

9. 

Hans finger långa tänder  

ä hwijta tänck man på,  

Lijk-som en Brandstaakz ända,  
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ha ha ända,  

Swart sotuga förbrända  

Som kåhl i askan gråå.  

10. 

När han sig nys ha raka  

ärn släter om sin truut,  

Som träsgiählen plä wara  

ha ha wara,  

Der halme Stubben bara,  

Vhr klaken sticker uth.  

11. 

Strumprynkot kippskodd går han  

i stugan alla daar,  

Hans knän, som winckelhakar,  

ha ha hakar,  

Hans been som kielke stakar,  

En hiertans wacker kaar.  

12. 

Förtretlig birrug wara  

kan och den mesen gråå  

Låth illa altijd skarra  

ha ha skarra,  

Gå kiälta skafwa knarra,  

Som spånråck i en wråå.  

13. 

Tålf pipor tobaak röka  

med en kan Öhl ell’ Twå,  

Der med plä han sig roa  

ha ha roa,  

Han taar och wähl till goa,  

En Bränwijns slurk der på.  

14. 

Sen luchtar han ur halßen  

lijksom en Båtzmans krogh,  

Deth måste iag alt Lija  

ha ha lija,  

Fördraga tåhla tija,  

För det iag Gubben togh.  

15. 

Sängtäcker kan man täncka,  

lijk som en spijke sill,  

Wååt, slaskut, kall och kuhlin  

ha ha kuhlin,  

Okarsker illa wuhlin,  

Lijk som en kroko dill.  

16. 

Hans Näsa fötter händer  

ä kalla som en ijs,  

Lijksom hans Lijf wor’ ända  

ha ha ända,  

Men Gud nås det kan eij hända,  

Så länge lijke fijß.  

17. 

Han ligger wijd min sijda,  

som draken på gull plä,  

Sielf kan han det eij nyttia  

ha ha nyttia,  

Eij will han dädan flyttia,  
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Att en får träda tee.  

18. 

Han snarckar när han såfwer  

som Såge qwarnen giör,  

När stora ståckar sågaas  

ha ha Sågas,  

Jagh då eij lijtet plågas,  

Fast iag eij klaga töör.  

19. 

Hans lätta bröst det flämtar  

Lijksom en åkarhäst,  

Krafftlöser mager spinken,  

ha ha Spinken,  

När Opp för kyrckio brinken,  

Han laßet drar som bäst.  

20. 

Han hostar, harsklar, raklar,  

hwar mårgon hiskeligh,  

Rätt som ett åskie dunder  

ha ha dunder,  

Dett är ett fahrli Vnder,  

Att han eij spränger sigh.  

21. 

Når han en stund ha rakla,  

så spåttarn äntlig tee,  

Lijksom en Koppardrake  

ha ha drake,  

På slåtte under take,  

När som det rägna plä.  

22. 

Ett sådant bene Ragell  

en så oduglig drängh,  

Måst Jag ha wed min sijda  

ha ha sijda,  

Fast han sku bättre pryda,  

Wårt bohl än som min sängh.  

23.  

Ach Gud gie iag fick see deij  

liggia på wårt bohl,  

med en Citron i Näfwen  

ha ha Näfwen,  

Så tror iag wist att äfwen,  

Min frögde tupp han gohl.  

24. 

Ditt Graföhl skulle blifwa  

en Bröllopz dag för meij,  

Och aldrig större lycka  

ha ha lycka,  

Kund hända mig din kryckia,  

Än om iag sluppe deij.  

 

 

 

   Klagedicht  

 Öfwer den sorg som en unger swän sig tillbringar  

då han sig med en kiärling befryndar, stäld under en Wijsa så lydandes  

1.      (V 21aq, s. 139–146) 

Men war iag icke willer  
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jo willer war iag nog,  

När Jagh Gick sta och frija  

ha ha frija,  

Och för en unger Pijga,  

Den gambla kiärngen togh.  

2. 

Twij deij du gambla haspa,  

Du narra meij mit took,  

Med dijna många pengar  

ha ha pengar,  

Jag arma stackars dränger,  

Jag war då wist eij klook.  

3. 

Jag tänckte herre blifwa  

öfwer kärngens penningeskatt,  

Men twij deij ditt gambla skrälle  

ha ha skrälle,  

Som iag draas med hwar qwälle,  

Jag fick den intet fatt.  

4. 

Hon giömmer sina pengar  

sielf grant utj sitt skåp,  

Jag måste henne klappa  

ha ha klappa,  

Om iag der uhr skull nappa,  

Nån fyrk iagh arma wåp.  

5. 

Jagh leßnar wedh den syßlan  

och säijer tiensten opp,  

d’är swårt sig så att nähra,  

ha ha nähra,  

för födan Carressera  

En gammall kiärnge kråpp.  

6. 

Dett tandelösa gapet  

en oläst matskåpz dörr  

der gammal math uhr luchtar,  

ha ha luchtar,  

hon stedz uhr halßen fuchtar,  

Om iag det säija töör.  

7. 

Håhlögder som en skuta  

den ingen speijel har,  

des wåta näsa stygger,  

ha ha stygger,  

heel slaskut och osnygger,  

hon dryper alla daar.  

8. 

Spanhakat är den leskan,  

långhalsut som en Geeth,  

Och på des strupa satter  

ha ha satter,  

En knyhl lijksom en tratter,  

Så miuk är hon och feeth.  

9. 

Des Halße-Senor pruncka  

som ankar tråßar twå,  

halsgropen magra fuhla  
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ha ha fuhla,  

Är lijk en warge kuhla,  

den diupsta man kan få.  

10. 

Som sielfwa Spikilere  

är halßens hwijta skinn.  

Beprydd med weck och Skåhrar,  

ha ha Skåhrar,  

Lijksom de wattufåhrar,  

Bon kiör i Åkren sinn.  

11. 

Des bröst som syltetampar,  

de slincka hijt och dijt,  

Och heela kroppen lijka,  

ha ha lijka  

Så miuk som på en skrijka,  

Sku det eij gee ap’tit.  

12. 

Hon håller hufwud stilla  

lijksom et fath gelle.  

Rätt som en lokeranka,  

ha ha Rancka,  

Ä Ryggen när hon wanckar,  

På gålfwet af och tee.  

13. 

Swartsiuk moth mig och pijgan  

är och det trålle grå,  

Dock har hon sådan seder  

ha ha seder,  

Att hon gemenlig städer,  

Den Styggste hon kan fåå.  

14. 

Men om Jag råkar narras  

med pigan någon gångh,  

då bannas hon och dundrar,  

ha ha dundrar,  

Att grannen sig förundrar,  

Öfwer sådan Swanesångh.  

15. 

Strax jagar hon uhr tiensten  

den arma pijgan fort,  

Seen hotar mig den styggan  

ha ha styggan.  

Att genast willa rygga,  

dett testament hon giordt.  

16. 

Då måst iag opp och krusa  

insinuera migh,  

Och med det trålle hyckla,  

ha ha hyckla,  

Så länge narras fickla,  

Thes wreden stillar sigh.  

17. 

Seen fåhr hon ondt af Mohran,  

ja Gud gie fadren med,  

han plåga digh din leska  

ha ha leska,  

För skulle man dig piska,  
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Som eij will hålla fredh.  

18. 

Då håls der under näsan  

till des hon bättre blir,  

Stink Spiritus och Rosa  

ha ha Rosa,  

Fast mer än brenwijns kohsa,  

den hon så gierna dijr.  

19. 

Snart döö är mycket bättre,  

än lefwa länge så,  

Jag will Fast hällre swälta  

ha ha swälta,  

Än höra henne kielta,  

Och så min föda få.  

20. 

Kund Jag’na en gång slippa, 

Jag tog’na aldrig mer, 

Vnckarrar Frijska drängar, 

ha ha drängar, 

Ta ingen kierng för Pengar,  

Tro fritt i ångren Ehr. 

 

 

Jngen så fullkomblig skattas 

  (V 21aq, s. 147–158, KB, Tessin, 

  Åkerödagboken, 1767, s. 154–160) 
1. 

Jngen så fullkomblig skattas  

att ju honom något fattas,  

 derutaf det Ordspråk kom,  

Alla woro på ett byte,  

ingen slapp derutan lyte,  

 hwar har fått sitt proprium.  

2. 

Trähla, plöija, styfft arbeta,  

och sin mat i Marken leta,  

 Jntet annat skiöta om,  

Frijskt från höst till Juhlen lefwa,  

sedan utj armod swäfwa,  

 dett är bönders proprium.  

3. 

Altijdh skryta ibland gåßar,  

Hur han hwar i lärdom troßar,  

 Jbland andra wara stum,  

Sättia händren i sin sijda,  

Skubba sig och fingren wrijda,  

 Är Præceptorers Proprium.  

4. 

Stedz med kosan om kring löpa,  

Fisk och kiött på tårget kiöpa,  

 Effter sluntar see sig om,  

Stå och Sqwaldra i hwar Gata,  

Och sin Matmohrs later rata,  

 Dett är pigors proprium.  

5. 

Wara dristig, swärja, dundra,  

Bära fram bå’ stek och Flundra,  
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 Slå på kutsken som är dum:  

Piltarne med mackt befalla,  

Och dem till sin syßlor hålla.  

 Hofmästares proprium.  

6. 

Egen mat med skiedar mäta,  

Annars som en warg upfräta,  

 Och dock löpa lika tom  

Ja, af Swinen giärna lära  

Draf, och egen träck förtära,  

 Är den Nitskas proprium.  

7. 

All sin wälfärd ha’ i kista,  

Heldre Gud och himmel mista  

 Änn sin kiära penningpung:  

Påcka, yfwas, ingen wäija,  

Det är, sanningen att säija,  

 Mammons trälars proprium.  

8. 

Alla utur wägen kiöra,  

Fast de intet ha’ att föra,  

 Och att wara stor i munn:  

Knif och påken straxt framwisa,  

Och så kiöra, skratta flisa,  

 Är Rospiggens proprium.  

9. 

Gnida, stryka, tralla, fehla,  

Dricka, slumra, såfwa, spehla,  

 Wända Natt i dagen om,  

Barnen få eij mycket ärfwa,  

Så förwärfwa, så förderfwa,  

 Dett är Spelmäns proprium.  

10. 

Säija sagor, lappar sömma,  

Giöra dåckor klutar giömma,  

 När Mohr tar på wara from,  

Leeka fremmand, laga Rätter,  

Willia wara gran och Nätter,  

 Dett är flickors proprium.  

11. 

Spela knäck och kiämpa nötter,  

kalla händer wåta fötter,  

 Löpa friskt på skriskor om,  

Altijd flåsa, aldrig stilla,  

Wara näßwijs giöra illa,  

 Det är Poikars proprium.  

12. 

Sexton åhr och aldrig mehra,  

Skratta, danßa, gå, spaßera,  

 Aldrig see i kiöket om,  

Altijd deras låckar laga,  

Säija neij och mena ja ja,  

 Det är Jungfrurs Proprium.  

13. 

Altijd grann och nätter wara,  

Skryta borta hemma spara,  

 Krusad Pudrad the sig fram,  

Äta Spijsbröd Strömmingz Nackar,  
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Och lell gå med Silckes brackor,  

 Fattig ungkars Proprium.  

14. 

Ränn’ i by och föra Skqwaller,  

dricka Brenwijn wara kaller,  

 Alldrig kunna hålla Mun,  

Hosta harkla hwar förtreta,  

Willia mehr än andra weta,  

 Gambla Kierngars Proprium.  

 15. 

Wackert lära illa lefwa,  

Åfwanpå som flåttet swäfwa,  

 Och Långskieggut the sig fram,  

Jngen ting om wählen tycka,  

Henne lijkwähl åth sig ryckia,  

 Hwems är detta proprium?  

 16. 

Löpa med en stackot kåppa,  

Altid rädder, buga, båcka,  

 Och skinklabben få stundom:  

Åt Student Öl, tobak kiöpa  

Kring om sta’n i hwar gård löpa.  

 Är PENALERS proprium.  

 17. 

Sweda håår och sällia Pähron,  

Gie bort Siählen, gee bort ähran,  

 Jntet annat skiöta Om,  

Än man pengar åth sig draga,  

Krukan millan benen taga,  

 Mongelskornas Proprium.  

18.  

Alldrig hwijla intet såfwa  

Jntet hålla, all ting låfwa,  

 See sig rätt som Räfwen om,  

Eij sin nästa hoos sig lijda,  

Alting till sin nyttia wrijda;  

 Hwems är detta proprium?  

19.  

Lefwa lustigh, hösa, plösa,  

Annars goda snart förslösa,  

 Dricka hela Natten om,  

Och sin Nästa så bedraga,  

Sidst en skamlig ända taga,  

 BANQUEROUTEURERS Proprium.  

 20. 

Beck och tiära Båtzmans Ähra,  

Och hwar an i Synen Skiähra,  

 Segla hela wählan om,  

Dräpa löß och tobaak röka,  

Födan sin på hafwet sökia,  

 Det är Båtzmans proprium.  

21.  

Näsan sin i watten snyta,  

Som en gåås på wattnet flyta,  

 Alt sen han från mohr sin kom,  

J kaijutan klå de rumpa,  

Seija heij bror, op och pumpa,  

 Ållänningarnes Proprium.  



349 

 

22. 

Skiera, klippa, sticka sömma,  

Lijtet Skiehla aldrig glömma,  

 Se sig effter wijsan om,  

Wara Skabbog, Siung’ en wijsa,  

Vppå bohle sitt’ och fijsa,  

 Det är Skräddrars proprium.  

23. 

Lort och Rusin drufwe-Grenar,  

Sällia Swiskon och små stenar,  

 Plutra bort Confonium,  

Barnens pengar snart utöda,  

Tusen tusend flugor föda,  

 Kryddekrämrars proprium.  

 24. 

Ståppa lakan ligg i fönster,  

Tal’ om duk- och handukz mönster,  

 Gå på skall och Låppefångh,  

Mata man med det som styrcker,  

Klaga seen att buken wärcker,  

 Vnga hustrus proprium.  

25. 

Twätta blöijor wagga barn,  

Tiok i rumpan som en Qwarn,  

 Giöra Swagöhls kannan tohm,  

Äta såfwa, fijsa, siunga,  

Pappar som par hagellpungar,  

 Dett är ammors Proprium.  

26.  

Swäria Slås och otucht drijfwa,  

Altijd otäck Sohlbränd blifwa,  

 Arg och Elak aldrig from,  

Heela daan på wattnet fijka,  

Natten kring på gatan strykia,  

 Rodar pijgors Proprium.  

27. 

Stinna Ådror Grofwa leder,  

Skiära, klappa, Laska läder,  

 Siunga så en tysker Psalm,  

Vtj bäck och flått sig söhla,  

Och i kimröök fingren miöhla,  

 Är Skomakars Proprium.  

28.  

Kasta klooth och tobaak röka,  

Gambla kläder åth sig sökia,  

 Aldrig klä sig som en ann,  

Wärjan knäpper slår i gata,  

Som en stiärt utaf en Skata,  

 Ähr Hans Gürgens Proprium.  

 

 

 

Contre La Fortune 

1.      (V 21aq, s. 159–164) 

Är Jagh endast född till lijda 

 blijr då grååt mitt tijdfördrijf? 

Måst’ Jag städz’ min’ händer wrijda, 

 hiertat picka i mitt lijf, 
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Som ett skepp emoot een klippa 

 stöötz uthaf ett olycks-währ 

opp och neer i böllian wippa 

 det sin last medh ängzlan bär 

aldrig utur ångest slippa  

 lefwa så är stoort beswär.  

2. 

En moot En, men tusend plågor  

 moot ett Hierta är för swårt,  

lijten bååt bland stoora wågor  

 slås omkull och drifwes bårt.  

Wreda Himmel will du strijda  

 medh ditt blix och dunder kruut  

Emoot den som eij töör bijda,  

 Sij då hwem du manar uth,  

Suckan, tårar, tåligt lijda  

 ää min wärja, skiöld och spiuut.  

3. 

Raska hieltar pläga kiämpa  

 emoot dem som slå emoot  

bee om nådh kan åter dämpa  

 deras Wredhe, harm och Hoot.  

tänck ett leijon kan bewekas  

 när man ödmiuk sig beteer  

Steenen kan af droppan weekas  

 då han tijtt der faller neer,  

uthaf fienden eij nekas  

 lijf, när fången der om beer?  

4. 

Men mitt qwahl är lyckans nöije  

 min förtwiflan hennes moo  

Mina tårar Hennes löije  

 och min ångest Hennes roo;  

derför’ måste iag iu gråta  

 på dhet hon skall skratta fåå  

ynkligt qwijda, ängsligt låta  

 att hon kan sitt nöije nåå.  

mina sorgse ögon wåta  

 skådar lyckan gerna på.  

5. 

All ting ändras, all ting skifftas  

 intet kan här stadigt blij  

men det onda moot mig stifftas  

 taar förändring aldrig ij,  

mina plågor få eij ända  

 iag får aldrig glädias meer,  

Jag må wrijda, iag må wända,  

 ödet sig doch widrigt teer;  

hwart skal iag min suckan sända  

 lyckan åth min jämmer leer.  

6. 

Natten min medh ångst begynnes  

 dagen ändas medh beswär  

Söta Sömbnen ledsam synnes  

 säkra drömen faßlig är,  

liufwa Solen will och wara  

 sielf ett olycks blix för migh  

Månan medh sin glitter skara  
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 kall och kulin wijsar sigh  

Mörckret är min ångst och mahra  

 som mig qwällier ynckelig.  

7. 

Jag förmår eij mehra lijda  

 Suck och qwahl föruthan tröst  

Hiertat kan eij mehra qwijda  

 ängzlan qwäfwer fast mitt bröst:  

lyckan som oß alla dårar  

 Har nu skrämt mitt förra moo  

Har hon präßat af mig tårar  

 giut o Himmel uth mitt bloo  

Heela den som lyckan sårar  

 lätt mig döö och blij i roo.  

 

 

Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska 

1.      (V 21aq, s. 165–170) 
Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska,  

Men altijdh lefwa frij, doch Astrils räncker falska,  

 Har mig nu lustigdt bracht till bryta löffte mitt, 

 Och hiertat öfwergee, som tänckte lefwa fritt. 

2. 

Ty han mig låfwade, så många frögdestunder,  

Som blan på träna fins, som sand på hafzens grunder,  

 Att denne Kierleek sku betahla all förtreet, 

 Som iag för lijdit har af älskougz bitterheet. 

3. 

Men den som lättlin tror, han blijr och lätt bedragen,  

Lär alla det af mig, min frögd är migh betagen,  

 Min Frijheet är sin koos mitt hierta utj bann, 

 Mitt hopp drifz som ett wär af ängzlan af och ann. 

4. 

Jag älska nu och måst, som förr derhoos erfahrij,  

Att ingen älskoug kan förutan plåga wara,  

 Med skada har iag lärt, att det omöijligt är,  

 till älska och blij frij från plågor och beswär.  

5. 

Som liuset altijdh daan, som heetan sohlen föllier,  

Som blixten åskie slag, som wågen wågen skiöllier,  

 Som döden lifwet stedz plä föllia trägit åth,  

 Så föllier ofehlbahrt, på älska grååth och låth.  

6. 

När Elden eij mer bräns, när sohlen eij mer lyser,  

När hafwetz diupa brunn eij mera watten hyser,  

 Och ingen Stierna mer på klara himlen syns,  

 Då troor att nöije och hoos den som älskar fins.  

7. 

Men som det aldrig skier så lär eij heller hända,  

Att den förliefdes qwahl lär nånsin återwända,  

 Förr än hans Suck och pust med anden föres uth, 

 Och liufwa döden giör, uppå hans ängzlan sluth. 

8. 

Därföre will iag och all älskoug öfwergifwa,  

Och intet Astrils trähl, förgifwes längre blifwa,  

 Fast det syns Något swårt, att bryta sådant bann  

 Med weet och willians hielp, så går det lijkwähl ann.  
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9. 

Ty swer iag nu en gång att aldrig mera älska,  

Jag swer och dyrt derpå, att aldrig till förfalska,  

 Dett löffte iag har giordt, Neij troo det aldrig skeer,  

 Jag swär och låfwar uth att aldrig älska mehr.  

10. 

Doch det förswär iag eij att icke Ödmiukt ähra,  

Och altijd wörda dem, som wördan wärde äre,  

 Men älska tro mig fritt, det aldrig nånsin skier,  

 Jagh swär wijd himblens häär att aldrig älska mer.  

11. 

Jag swär wid Astrils macht, och wid hans skiöna Moder,  

Wijd alla gröna trän, och alla klara floder,  

 Wijd alla Nymphers bröst, wijd alt hwad ögat seer,  

 Och wijd skiönheeten sielf att iag eij älskar mer.  

12. 

Jag älskar aldri mer, ty iag har nu erfari,  

Hwad pina kierleek är, hur’ falsk mig Astril wari,  

 Städz önska aldrig få, dens mesta nöije är,  

 Som många håller kier, iag älskar aldrig mer.  

13. 

Jag älskar aldrig mehr, ty älska är en plåga,  

All pinos ursprung och, en hierte tärand låga,  

 En alt för liten Roo moth alt för stort beswär, 

 Hwem undrar då derpå, att iag eij älskar meer. 

14. 

Jagh älskar aldrig mer, ty älska är en längtan,  

Ett obeskrifligt qwahl, och en oändlig trängtan,  

 Der ingen hwem han är, sig rätt förnöijder seer,  

 Men altijd ängzle full, iag älskar aldrig meer.  

15. 

Jag älskar aldrig mehr, ty älskoug är en smärta,  

Som störer all ens frögd, och mattar uth ens hierta,  

 Som för en liten lust mig tusend suckar gier, 

 Ty swär iag till ett sluth, Trå den som älskar mer. 

 

 

WÅra Monsieurer och unga Bussar 

1.      (V 21aq, s. 185–190) 

WÅra Monsieurer och unga Bussar,  

 Förtära alt hwad de ha uthom Lands,  

seen komma dhe heem brawera och studsa,  

 Lijk som det ginge alt för dem i Dans,  

sedan begynna de siunga och tralla, trall.  

2. 

En slokoter Hatt, en krokoter Näsa,  

 Snustobaks-Dosa och tree litzer baak,  

Mena sigh der med lefwa ala francesse  

 lijk, som det wore så hederlig saak,  

sedan begynna de siunga och tralla, trall.  

3. 

Jungfrun som sitter wid Bogen och sömmar,  

 stickar och wirckar at tijden blijr kort,  

Wijsboken hon doch aldrigh förglömmer,  

 så snart som Mor-Kär hon wänder sig bort,  

siunger hon om sin hiertelig Kiära, trall.  

4. 

Gåssen som stånder widh Fönstret och siunger,  
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 tigger i Gudz Namn en lijten bijt Bröd,  

Fast om han wore halffdödh aff hunger,  

 Klagar han doch för Jungfrun sin Nöd,  

Ach kära Jungfru iag hafwer siungit, trall.  

5. 

Amman som sitter och söfwer den Lilla,  

 dricker godt ööl och äter god Maat,  

hwars största beswär är at sittia stilla,  

 lägg händer i kors och wara stocklaat,  

Hon siunger altijdh tussa lulla liß lilla, trall:  

6. 

Bonden som är så miuker i Ryggen,  

 Kröker och böger sig lijk som en Katt,  

Får han man sällja sitt Wedlaß den styggen,  

 sätter han styfft uppå sig sin Hatt,  

Dricker upp winsten, körer och qwäder, trall.  

7. 

Råkar då honom någon at möta,  

 Nappa de straxt om Wägen kans,  

Kälckstakan och Tälgknijfwen weet han då stöta,  

 Lijk som dhet ginge alt för dem i dantz,  

Då gäller annat än siunga och tralla, trall.  

8.  

Min Man som går hwar Dag uppå Krogen,  

 och iag måst achta båd Hus och Heem,  

så snart som Solen är gången i skogen,  

 såsom ett swijn då raglar han heem,  

Mitt uti Dören begynner han qwäda, trall.  

9. 

Wälkommen heem min hiertans ööltoker,  

 uthi wårt Hus fins ingen bijt Bröd,  

Tiggiare-stafwen fly om du är kloker,  

 Din Barn och iag aff hungers nödh döö,  

då får du tijdh nog siunga och tralla, trall.  

10. 

Min kära Hustru j mig icke banna,  

 J ären rätt ett willsinnat Fää,  

Ölet det slår ey uti min Panna,  

 utan det går alt brede wid,  

Derföre lät migh man siunga och qwäda, trall.  

11. 

Ditt Hufwud iag medh Hornen skal kröna,  

 Fast en Famn länger än som din Arm,  

Då du ock tijd nog skal spöria och röna,  

 At digh då skeer meer än en stor harm,  

Då skal iagh också siunga och tralla, trall.  

12.  

När som taptoo med Trummorna höres,  

 Så ropar wärden god Wänner och Män,  

Min hustru och iagh törs ey mera sällia,  

 Uthan wij slå wår Källar igen,  

sedan lätt eder betala Laget, siunga och tralla, trall.  

 

 

Sidst om en mårgon goo 

1.      (V 21aq, s. 191–199, V7) 

Sidst om en mårgon goo  

 så fick iag giffte tankar,  
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och fick så lust till roo,  

 iag tänckte kasta ankar  

utj nå’n blöter famn,  

 men när i mina tankar  

 kom all den sorg der wankar  

då rymbde iag uhr hamn.  

2. 

Taar iag en som är ung  

 hon är för qwick och snabber,  

När iag af wärket tung  

 då ligger som en klabber,  

så will hon ännu mehr  

 hon will wähl altijdh leeka,  

 men iag ledz och wid smeeka,  

när det för offta skeer.  

3. 

En gammal fuhler fahn  

 har måßa mellan bena,  

den iag eij älska kan  

 hens bröst dhe ä’ heel leena  

och blöta som en skijt,  

 sielf slaskot som en groda,  

 hwem är som will förmoda  

at det tröst gee Ap’tit?  

4. 

En Jungfrus Jungfru-Skantz  

 är stedz med list inkräcktat,  

doch har och mången swans  

 förgäfwes derför’ fäcktat,  

ty när han kommit har  

 i brechen som war klufwen  

 war fogel’n reen uthflugen,  

och toma boet stodh qwar.  

5. 

Det är för stort beswär  

 et ödes hem upplöija,  

alt ogräs som der är  

 måst’ man uhr wägen röija,  

doch har mång’ Enkia goo  

 som sig för linde fruktat  

 till helfften låtit brukat,  

see’n rätta bonden doo.  

6. 

En lijten om iag tahr  

 så stupar iag på näsan,  

och blijr i lorten qwar  

 hon håller eij uth reesan,  

en stoor törs iag och eij  

 hon kastar mig uhr sahlen,  

 ia: blir hon litet gahlen  

så skeenar hon med meij.  

7. 

En wacker om iag må  

 den had’ iag lust at åga,  

doch torde iag horn få  

 om iag det skulle wåga,  

ty iag nu lärder ähr:  

 den löper mycken fahra  
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 som will alle’n bewara  

det hwar och en begär.  

8.  

En fuhler fick wähl iag  

 Kan skee allen behålla,  

doch det är eij mit laag  

 at dricka watnet kalla,  

när iag kan bättre få,  

 iag är för delicater  

 at äta sådan mater  

som ingen ahn paß på.  

9.  

Det feeta smakar mund,  

 men det giör ondt i magen,  

doch bette iag en stund  

 wäl utj denne hagen,  

om iag hadd’ lagom stopp  

 åt det grundlösa träske,  

 ty druncknar iag i fläske  

så står iag aldrig opp.  

10.  

En mager törs eij iag  

 för alt i werlden fästa,  

iag skull’ min sidsta dag  

 der med in på mig hasta,  

ty feet är iag och eij  

 och kommer hon då under  

 så stöter iag’na sunder,  

så går det och med meij.  

11.  

Den rijke påckar på  

 sit guld och sina skattar,  

det iag eij höra må,  

 doch ingen hug iag fattar  

till ta en fattig möö  

 iag sielf en fattig stackar  

 hwad båtar hon är wacker  

när wij af hunger döö.  

Till den som fattig är  

 ty ä wij wänner fyra  

 så kunnom wij en hyra  

som oß wähl alla bär.  

12. 

En kloker törs eij iag  

 hon will alle’n regera,  

ia, brackan will hon haa  

 och kan skee ännu mehra,  

En tokot om iag tahr  

 så ä iag wärre brydder  

 hwad hielper iag blijr lydder:  

twå took är mohr och fahr.  

13. 

Derföre will och iag  

 i ensligheet förblifwa,  

och icke fängslans laag  

 min frijhet undergifwa,  

hwad iag förwärfwa kan  

 allena iag upäter  
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 fast iag eij kiersta heter,  

det unnar iag en ahn.  

 

 

 

1.      (V 21aq, s. 200–204) 

J går blef iag mäd spee, 

 En liten Fågell kalla, 

Som harmsen måste See, 

 När Falcken tar på skalla, 

 Huru då små Foglar alla, 

Blij skrämde illa wee, 

 Ja iag hette man en kryckia, 

 Som kan inttet giöra lycka, 

För den leda Falcken grå,  

Som förjagar foglar små.  

2. 

Men tro fast Falcken gråå,  

 Sig kringt i lufften swinger,  

Och der de Fouglar små,  

 På flychten förtwingar,  

 J det mäst’ han kan förtwingar,  

Till att fånga deße små,  

 Lell så kunna de wähl hitta,  

 Små håll der de säkre sittia,  

För den leeda Falcken Grå,  

Som förjagar fouglar små.  

3. 

D’är sant att han ibland,  

 En Bondhöna fäller,  

Ty bond eij skiuta kan,  

 Men tro meij hwad det gäller,  

 Tyska tåfzhöns han eij fäller,  

Ty till hergåhls törs eij han,  

 Der som bößa kruuth och kuhla,  

 Kan uthöda rofdiur fuhla,  

Der töör intet Falcken grå,  

Jaga bort Oß fouglar små.  

4. 

Men wij som äre Små,  

 Och ingen skada giöra,  

Få fritt bland folcket gå,  

 Till herrgåhls wij wähl töra,  

 Ty de Oß så gierna höra,  

När wij böria roligt på,  

 Till att qwittra, kuttra siunga,  

 Wippa Stierten röra tungan,  

Der tör intet Falcken grå,  

Jaga bort Oß Fouglar små.  

5. 

Lätt då man Falken grå,  

 J Skyn små Foglar jaga,  

Wij, fast wij äre små,  

 Sku lijkwähl altijd laga,  

 Och Oß wähl till wara taga,  

Att han Oß eij fånga må,  

 Ty wij hålla Oß wijd husen,  

 Reddas ingen ting för busen,  
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Der töhr intet Falcken grå,  

Jaga bort Oß Foglar små.  

 

 

 

Jag swor en gång 

      (V 21aq, s. 205–206) 

(1.) 

Jag swor en gång, 

till aldrig mera älska, 

Alt kierlekz twång, 

Eij sku hoos mig ha gång, 

Doch måste Jag see, 

Hur’ lilla Astrill falska, 

Han giör nu spee, 

Vtaf min swåra Ee, 

Jagh twingas hårt, 

Att bryta Eden som iag så,  

Förmätit giort och läggia på,  

(2.) 

Det oket Jag har tänkt för ewigt sönderslå, 

Doch måste ingen täncka, 

Att Jagh ostadig är, 

Och des mitt Ryckte kräncka,  

Jag bryter hwad Jag swär;  

Jag swär då Jag månd’ swäria,  

Blij frij i all min daar,  

Wist iag eij att i Swärie  

Den aldraskönste war.  

 

 

1.      (V 21aq, s. 207–210) 

 Herdinna säij  

hwad är iag hoos digh finner?  

 Som qwällier meij,  

 Och intet plågar deij,  

 herdinna seij,  

När hiertat det brinner  

 Om kierleek eij,  

 då hyser sig hoos meij?  

 herdinna seij,  

 hwad är som ängzlar meij?  

 Jagh weet det eij,  

 herdinna seij,  

hwarföre skall Jag älska deij  

 du intet meij?  

Doch kan iag sielf wähl swara  

 det har din fägring giort,  

den har mig bracht i Snara,  

 Min frijheet är nu fort,  

Mitt hierta sönder rämna,  

 Är under Oket brackt,  

Cupido har det lämna,  

 Vtj – – – – Macht.  

2. 

 Ähr dett då ditt,  

Så måst du det wähl skiöta,  

 ty troo meij fritt,  
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 du går det elliest qwitt;  

 Men om du will,  

det wänligt stedz bemöta  

 Swär iag dig till  

 Att hiertat mitt och will  

 Alt till sin graf  

 J dina boijor gå  

 och altid blij din Schlaf,  

 Men hårdheet kan  

förjagat, fösat, drijfwat,  

 från dig till en an.  

det plä wähl boijor bära,  

 Men de måst wara små,  

Som tynga och beswära,  

 Eij den de läggas på;  

Ty käns deraf nån pijna,  

 Så biuder det go natt,  

Sij Skiönaste – – – – a  

 Så är mitt hierta fatt. 

 

 

1.      (V 21aq, s. 211–214) 

Mer än wackra min herdinna,    

Enda orsaak af min pijna,  

 att iag måst din fånge blij  

Du har giort att iag måst lijda,  

vnder oket gå och qwida,  

 som war wahn at lefwa frij.  

2. 

Vtaf dina ögons stråhlar,  

hwar med pannan prächtigt pråhlar,  

 har Cupido elden länt,  

Dermed nu den bofwen lilla,  

mächtig blef att giöra illa,  

 och mit hierta har uptändt.  

3. 

Att förstånd och wackra seder,  

skiöna min och täcka leeder,  

 liufwa röst och kloka taal,  

ähre ålia på min låga,  

som föröker all min plåga,  

 och förmerar detta qwahl.  

4. 

Doch må du dig eij inbilla,  

som iag eij sku gierna willa,  

 detta liufwa oket dra,  

Hwad till Klagan mig månd drifwa,  

når man till att ynkad blifwa,  

 Läkdomb will jag inte haa.  

5. 

Hierta mitt ska stadigt brinna,  

som ditt offer min gudinna,  

 fast jag blir deraf förtärd,  

Älska dig är ingen plåga,  

Du må wäl et hierta åga,  

 som äst tusend hiertan wärd.  

6. 

Troo du fritt min skiöna flicka,  



359 

 

alt men hiertat årkar picka,  

 och min matta puls han slår,  

ska iag wördnad för tig bära,  

Dig för andra städze ähra,  

 thes iag nehr i grafwen går.  

7. 

Då när iag dijt stiger neder,  

skall och skrifwas till min heder,  

 vppå grafwen deße raar,  

Här har ändat lijf och pina,  

Den som älska sin herdinna,  

 öfwer alt i werden war.  

 

1.      (V 21aq, s. 215–216) 

Jag weet En liten Pijga,  

 Hon är nätter hon är gran,  

Hon kan liuga, hon kan nijga,  

 mehr än nånsin någon ann.  

2. 

Lijte nogh har hon om åhret,  

 Tienar för en ringa Löhn,  

Men Gud weete hwar hon fåhret,  

 Altijdh ähr hon gran och Skiön.  

3. 

Doch hon bäddar Giästrens Sängar,  

 Stiel sig uth ifrån wår mohr,  

Der med tienar hon sig pengar,  

 Reggarns tröija, strumpor Skohr.  

4. 

Men omsider går det gahli,  

 Liebstes mägdchen bistu dull,  

När som Qwarnen länge mahli,  

 Blifwer Skiepan äntlig full.  

 

 

Farwähl med din plåga 

1.      (V 21aq, s. 217–222) 

Farwähl med din plåga,  

Cupido din låga  

 Den bränner,  

och plågar mit hierta,  

Medh mycken stor Smärta,  

 Hwar dagh  

Jagh ditt maner wähl kienner,  

 Ty dit Lagh  

 Och behagh  

Är wärlden förwilla,  

D’enfaldiga drilla  

Och altijd giör illa  

 Goo dagh.  

2. 

Du synes wähl wara,  

J förstonne bahra,  

 En Manna,  

Som endast will ählas,  

Med flaserij fählas,  

 som han  

Seen röner man wähl anna,  
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 Hur’ du kan,  

 Ställa ann,  

J Bröstet du åger  

Hiertbrytande plågor  

Och fahslige lågor  

 Tyran.  

3. 

Ditt tyrannisera,  

Dett tåhl iag eij mehra,  

 Jagh bryter,  

Din pijhl och din Boga,  

Jag släcker din låga,  

 Fahr wähl,  

Att det dig nå förtryter  

 tror iag wähl,  

 du har Skiähl,  

Doch har iag än större  

raisoner hwarföre  

Tro fritt iag giöre;  

 Fahr wähl.  

4. 

Den liufwesta fängzlan,  

Tillskyndar lell ängzlan,  

 i hierta,  

Fast betzle på hästen,  

det glimmar wähl nästan,  

 som gull;  

Lell rönar man med smärta,  

 harmefull,  

 will och dull,  

hur’ han det måst lijda,  

Snart löpa snart bijda,  

Och låta sig brijda,  

 harmfull.  

5. 

Men frijheeten åga,  

Och aldrig sig wåga  

 J Kärleek,  

Är lefwa i nöije,  

J glädie och löije,  

 J Lust  

Ty Kiärleek är man stöörleek,  

 som wår lust  

 utj pust  

Kan hastigt förwända,  

När wij blij förblända,  

Och giöra en Enda,  

 På Lust.  

6. 

Ty will iag och sträfwa,  

Alt men iag får lefwa,  

 till åga,  

Fru frijheetens goda,  

det will iag förmoda,  

 blijr mitt,  

Will nån i Kierleek wåga,  

 hiertat sitt  

 Giör det fritt;  
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Jagh kan wähl fördraga,  

Att andra de taga,  

som mig eij behagar,  

 ta fritt.  

 

Tröstu så skynda dig skiönsta Climene 

1.      (V 21aq, s. 223–226) 
Tröstu så skynda dig skiönsta Climene,  

 Kan då min Böön eij hålla tig qwar,  

Haar du wähl hierta mig lembna allena,  

 Skiönste iagh ber deij war eij så snar,  

Förläng då mitt lijf en tijma och bijda,  

  Mißun det eij din trähl,  

Tijdh nog får iag gå sörria och qwijda,  

  När du mig biur far wähl.  

2. 

– – allena du har meij behaga,  

 Endast din när wist har warit mig Kier,  

Din frånwaru tar din herde af daga,  

 som redan fast mer än halfdöder är,  

Will du att iag wid lifwet skall blifwa,  

  Så bli på denna orth  

Men har du lust din herde aflijfwa,  

  Så res man bort.  

3. 

Men fåfängt iag beer när lyckan will wägra,  

 Hwad iag hälst Önskar och säger meij neij,  

Ångest och jemmer mitt hierta belägra,  

 Suckar och Sorjer de hyses hoos meij,  

Hon reser iag måst allena förtöfwa,  

  J ängzlan och i qwahl,  

Mitt hierta är sårat, mine sinnen bedröfwa  

  Min Nödh är utan tahl.  

4. 

Eekar och linder i blomstrande dälder,  

 Som förr hafwa sedt min glädie och frögd,  

Ynka mig nu ty dommen är fälder,  

 Att iag all min tijd måst blij oförnögd,  

Hon reser, hon rees och will mig förlåta,  

  Min frögd sig slutit har  

Jag måste sörria qwida och gråta,  

  tes lijfwet ända taar.  

5. 

Wäll an då iag will med sorger förnöta  

 Det Öfriga af min Elendes tijdh,  

All glädie skall Jag uhr hiertat förstöta,  

 Och sättia mig här att sörria i frijd,  

Min sörriande pust skall eij återwända,  

  Och klagan blifwa all,  

Förr än mit Lijf taar ynkeligt ända  

  Och Jag blijr dödh ock kall.  

 

 

Een fiskare-Broos wijsa giord för älskande Åkare ock deras Frutimmer.  

1.      (V 21aq, s. 227–231) 

Entlig gapa Jag så länge, 

Thes Jag fick en lort i Mun, 

Barnet Pißa måst i Sängen, 
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Det har lekt med eld en stund, 

Hwem som seer för stint i Sohlen, 

Måste derfrån skeelögdh gåå, 

Den som leka will med kåhlen, 

Swarta finger lär han få. 

2. 

Sällan man i wattnet plaskar,  

Att man icke stäncker sig,  

Had iag arma stackars Masker,  

Kunnat förr besinna mig,  

Förr än denne kierlekz Siukan,  

Blef med List min Öfwer man,  

Hade iag wähl tillstängt Lukan,  

Och eij Elin skådat an.  

3.  

Doch Jagh seer det skall så wara,  

Giordt blir aldrig ogiordt mehr,  

Derför iag mig och förklarar  

Att iag dett helt gierna seer,  

Att iag Elin Om iag kunde,  

Älska lijksom barnen Bröd,  

Mer än någon tommer bonde,  

Giör sin tälg-knijfz tiocka grööth.  

4. 

Elin älskar iag rätt mycke,  

Ty hon är rätt miuk och fijn,  

hwiter som ett Slißingzstycke,  

Lener som en docka lijn,  

Feter som en giödder Sugga,  

röder som wår Grannes Knuth,  

Nätt och liten som en Mygga,  

Snabb och qwick som räfwellkruut.  

5. 

Elin är min Byxsäkz Klåcka,  

Elin är min rußin struut,  

Elin äst min Såcker dåcka,  

Elin ist mein högstes Guth,  

Elin är min frögd och gamman  

Elin är mitt Sabel skinn,  

Elin är mitt alt tillsamman,  

Alt i hoop är Elin min.  

6. 

För skall gråsten blij till limpa,  

Förr skall Oxen wingar fåå,  

Förr skall Suggan blij en Simpa,  

Förr skall Stockholm lära gå,  

Bruncke berg blij förr en båter,  

Och min rumpa Apotek,  

Förr än Elin iag förlåter,  

Elin är min Grijse Steek.  

 

 

 

Så skyndar du deij från meij nu 

1.      (V 21aq, s. 232–235) 

Så skyndar du deij från meij nu,  

Och rijfwer hiertatt mit i tu,  

 Den största dehlen med tig tar,  
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 Och lemnar mig den minsta qwar.  

2. 

Doch Jag är nögd och tackar deij,  

Att du lijkwähl will unna meij,  

 En dehl der af att kalla mitt, 

 Som lell är helt och hållit ditt. 

3. 

Vtj mit Bröst som ledigt står,  

Sen hiertat delt du med dig får,  

 Ska din åminnelße blij gömd,  

 Du aldrig nånsin af mig glömd.  

4. 

Vtj mit minne ska du boo,  

Åtanckan din min högsta roo,  

 Thes roo och oroo blifwa all, 

 Och iag i grafwen läggas skall. 

5. 

Men ach hwart fahr mit sinne hänn,  

Jag får eij döö så hastigdt änn,  

 Det är en frögd i sorgen döö,  

 Men Sorg till lefwa utj Nöö.  

6. 

Jag får eij skillias från mitt lijf,  

Men från mitt kiära tidtfördrijf,  

 Måst iag et ymkligdt afskeedh taa,  

 Ach hwem har mera sorg än Jagh?  

7. 

Doch hielper intet hwad iagh ber,  

Jagh måste tåhla hwad som skier,  

 Wij nödgas låta för sig gåå,  

 Hwad wij till hindra eij förmå,  

8. 

Farwähl men tro eij att din trähl,  

Far wähl när han dig biur far wähl,  

 Men illa ty du med dig taar, 

 Hans frögd och lemnar Sorgen qwar. 

9. 

Jag önskar att din frögd och lust,  

Må blij så ömnig som min pust,  

 Din roo så stor som nu mit qwahl,  

 Så blijr din glädie utan tahl.  

10. 

Far wähl far wähl ändå en gångh,  

Fast du mig lemnar utj twångh,  

 Så skall lijkwähl din trogna trähl,  

 Dig önska stedz att fara wähl.  

 

 

Wreda lycka och Oblijda 

1.      (V 21aq, s. 236–239) 

Wreda lycka och Oblijda   

Huru länge måst iag lijda  

 Hwarför’ ästu migh emoth,  

Wiltu altijdh moth mig strida,  

 Är då aldrig på ditt hooth,  

 Någon bättring eller booth.  

2. 

Se hur ymkeligt iagh gråter,  
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Hur’ iag qwider, hur iag låter,  

 Hur Jag suckar sorgeligh,  

Dock det intet hoos digh båtar,  

 ty du då mäst frögdar digh,  

 när Jag hårdast qwällier migh.  

3. 

Fast iag faller för dig neder,  

Och med wåta Ögon beder,  

 Om din Nåd och goda Gunst,  

Ästu altijdh lijka wreder,  

 All min Suckan är omsunst,  

 Wrede rönar Jag eij gunst.  

4. 

Doch hur länge skall det wara,  

Måst iag altijd illa fahra,  

 Neij, ach kom o liufwa dödh,  

För mig bland de dödas skara,  

 Ty dee frögdas i sin dödh,  

 Som här lefde stedz i Nödh.  

5. 

Men ändå iag skall nu lefwa,  

Rätt i harmen stedz att strefwa,  

 Emoth lyckans widrigheet,  

Hwad hon på mig will föröfwa,  

 Skall Jag nu rätt i förtret,  

 Lijda med ståndachtigheet.  

 6. 

Fast iag måste mycket lijda,  

Lindrar det doch lell min qwida,  

 Att iag helt Oskyldigh är,  

Fast än alla moth mig strijda,  

 Jagh doch med godt Samwet swär,  

 Att Jagh helt oskyldig är.  

7. 

Kom Oskyldigheet att fächta,  

Du för migh moth lyckans Skiächta,  

 Der med hon mig stöter nehr,  

Elliest måste Jag försmächta,  

 Lyckan wähl min jämmer sehr,  

 Men lell åth min Ofärd lehr.  

8. 

Bladet lär sig en gång wända,  

Sohlskijn måste måhlnet ända,  

 Lugnett saktar Stormen nehr,  

Lyckan lär sig till mig wända,  

 När hon mit Courage sehr,  

 Som sig aldrig nånsin geer.  

 

 

 

Sur l’absence de l’aimable Bergere 

1.      (V 21aq, s. 240–244) 

Sidst gick förnögdh längst uth åth Stranden,  

 Den altijd trogne Celadon,  

Och had’ sin Galaté wijdh Handen,  

 Men förr än han fick see sig om,  

Så war hon borta,  

Hans frögd förkorta,  
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 Älenn! hwar blef då hans wackra wänn.  

2. 

J stället för ett frögdsamt nöije,  

 Så hördes der en ynklig lååth,  

Då ända sigh hans liufwa löije,  

 Och han to på med sorg och gråth,  

Sucka och qwida,  

ropa och lijda,  

 Älenn! hwar ähr nu min wackra wänn.  

3. 

Du willa haaf med dina wågor,  

 Som wittne warit af min lust,  

Se hur iag ängzlas nu i plågor,  

 Och hur min lust är wänd i pust,  

Hör hur iag låter,  

se hur iag gråter,  

 Älen Jag har mist min wackra wän.  

4. 

Sten-Stranden du swalkar och sköllier,  

 Så wattnar gräset iag med grååth,  

Min tåreström till dina böllior,  

 Lätt flyta, lätt dem föllias åth,  

På andra sijdan  

om hafwet wijda,  

 Till den som städß är min Enda wänn.  

5. 

J gröna trään och stålta Eekar,  

 Som ochså sedt min förra frögdh,  

Ehr har iag Glädt med liufwa lekar,  

 Fast iag nu lefwer oförnögd,  

Lätt Er behaga,  

att iag må klaga,  

 Älen hwar är nu min wackra wän.  

6. 

Du Fogell som på qwisten sitter,  

 Och har din fulla frijheet änn,  

Som Flyga kan och flyga gitter,  

 Flyg bort besöök min wackra wän,  

Säg hwad iag lijder,  

säg hur iag qwider,  

 Älenn! hwar är nu min wackra wän.  

7. 

Berätta du min mehr än Skiöna,  

 Hwad wördnad iag för henne bähr,  

Det annat hon eij skall få röna,  

 Än att iag altijd trogen är,  

Och att mitt hierta,  

för ingen Smärta,  

 Älenn! Öfwergier sin wackra wänn.  

8. 

Fast Ödett will mitt hopp kullstöta,  

 Omöijligheet mig ståår emoth,  

Med troheet will Jag ödet möta,  

 Och oförskräckt stå moth des hooth,  

Ett troget Sinne,  

lell prijsen winner,  

 Fast än iag har mist min wackra wänn.  

9. 
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Sidst när iag döör och då man giömmer  

 Mitt trogna bröst i Swarta Jord,  

Den tijdh man wän och owän glömmer,  

 Skall till ett Sluth mitt sidsta ordh,  

J dödzens fahra,  

Doch lijkwähl wara,  

 Älenn! Jag har mist min wackra wän.  

 

 

Vpmaningh till älskogh åth den skiöna och unga Celimene 

1.      (V 21aq, s. 274–275) 

Skiönste ibland alla skiöna  

 mercker du eij min förtreeth  

kan du hwarcken see ell röna  

 all min hiertans ängzligheeth  

hwadh iagh uthstår hwadh iag lijder  

 när iagh dina ögon seer  

hur iagh suckar hur iagh qwijdher  

 när du åth min iemmer leer.  

2. 

Har då himlen sådan gåfwor  

 gifwit digh att du med dhem  

skulle öka Tyrcis plågor  

 som sigh nämbner stedz din wänn  

Näij som Sohlen hafsens wågor  

 wärmer med sin liufligheeth  

måste du och mina plågor  

 lindra med din wänligheeth.  

3. 

Dock naturen låther märckia  

 hur han ofullkombligh ähr  

effter han digh gaf ett Hierta  

 som eij någon Kiärleek bäär  

ty hwadh fröijdh kan dhet digh gifwa  

 att du älskas af hwar man  

när du dock will hatat blifwa  

 Ock sielf inthet älska kan.  

4. 

Om du kundhe digh inbilla  

 Hwadh een glädie hwad een fröijdh  

Den får niuta flicka lilla  

 som till älskandhe ähr böijdh  

Skulle du dhen lyckligh skatta  

 och wähl än i dhenne dagh  

ett heelt annat sinne fatta  

 och sielf älska lijk som iagh.  

 5. 

Jbland aldt hwad här på Johlen  

 Kräker kryper flyger gåår  

Eller hwad som nånsin Sohlen  

 med sin ögon skåda fåhr  

har af Kierleek lijf och lefnadt  

 glädie fröijdh och nöije fått  

Och af honom all sin trefnadt  

 Vtan Kierleek intet gådt.  

6. 

När du hör dit hiertta picka,  

 J din Swaneblöta barm,  
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Tänck då på min hiertans Flicka  

 Att du giör naturen harm,  

Om det eij af kierlekz lågor  

 Drijfwes upp, och åter nehr,  

Ty för kiärleekz söta plågor,  

 Gudh Oß endast hiertat geer.  

7. 

Fast du dig än undan drager,  

 Lilla Astrildz plågebandh,  

Bindz du doch, när han behagar,  

 Och blijr Sielf en kiärlekz brandh,  

Hwem naturen will förfalska,  

 Haar sig fåfängdt stedz bemött,  

Den som lefde och eij älska,  

 Doo wist förr, än han blef född.  

 

Vpmuntringh till förnöijelße 

1.      (V 21aq, s. 276–280) 

Frisk men du kan,  

och war en rolig Man  

 Lät Tokar snyffta och gråta,  

Bruka din tijdh  

men åldern digh är blijd,  

 Lät hwem som will illa låta,  

Ty troo mig gråth och låth  

 de kunna eij hielpa,  

Men där de föllias trägit åth,  

  Så kunna de fullwähl  

 i grafwen digh stielpa,  

  Löna med döden deras Trähl.  

2. 

Den är för snåhl  

och wist af Steen och Ståhl,  

 Som sörjande sig sielf upäter,  

Sådan en Man  

för dyrt betahlar han,  

 det lilla han upfräter,  

Ty den i denna dag  

 sin lefwer och lungor  

Förtährer med så gladt behagh,  

  J mårgon måst han  

 sielf döö utaf hunger,  

  När han eij mera äta kan.  

3. 

En flugefoot  

bedröfwar snart ett Took,  

 Men den som kloker will wara,  

Lärer förtreet  

och Lyckans widrigheet,  

 Så lättligen eij förfara,  

Thet är en ringa konst  

 at siunga och springa,  

När lyckan unnar oß sin gunst,  

  Men tro mig fritt den är  

 eij fånut eller ringa,  

  Som moth gång med Gladt hierta bär.  

4. 

Den som kan see  
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sitt älend’ sielf och lee,  

 Är klokare än de wijsa,  

Men den sig kan  

bedröfwa när en ann,  

 är lyklig, tröst iagh eij prijsa,  

Ty den en annars frögd  

 stedz kittlar i sinnet,  

är med sitt egit oförnögdh,  

  En Swahla i sitt boo  

 som nöije der finner,  

  lefwer med intet i godh roo.  

5. 

Den som är nögd  

han lefwer städz i frögdh,  

 J fattigdom är han rijker,  

den som till fridz  

är med det honom gifz,  

 har nog när honom alt tryter;  

Men den i öfwerflödh  

 stedz effter mer fijker,  

Swälter i hiähl bland tusend brödh,  

  Ty utan nöije kan  

 eij nånsin nån Rijker,  

  wara lyklig och Rijker Man.  

6. 

Gråth då hwem will  

iag håller det ogill,  

 Ty iag wil aldrig mer gråta,  

Suckar och pust  

förminska all wår lust,  

 Och kunna Oß intet båta,  

Ty änn såg aldrig iag  

 att någon wardt Rijker,  

Af Suckar gråth och ledsamt Lagh,  

  Men den ifrån godt hopp  

  i mothgång eij wijker,  

 den hielper lyckan ändtlig Opp.  

 

 

In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth,  

  lustige med dantz och speel.  

1.      (V 21aq, s. 280) 

Dantza min dåcka män du är ung, och giör dig gladh,  

När du blir gammal så blir du tung, en annan dagh,  

Skunka, lunka och trippa alt utj en Ringh,  

Gaasa, Rasa och flasa man lustigdt om kringh,  

Dantza dantza min docka män du äst ungh,  

När du blijr gammall då blijr du tungh.  

2. 

Hans Jacob Hans Jurgen spielt auf ein mahl, lustig herum,  

Att wij må giöra Oß rolig och glad i denna stund,  

Jurgen Fredrik hans Jurgen i hållen Ehr bra,  

Gniger gniger på gigo fein lustig haha,  

Ty Jag skall dantza i denna natt, 

Fast Jag än skall mista båd’ hätta och hatt. 

 

 

Contre le Mariage 
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1.      (V 21aq, s. 281–284, V7) 

Jagh älskar frij att lefwa,  

 Will aldrig blij en trähl,  

Den frögden måst man Jäfwa,  

 Som alt wårt nöije qwähl,  

En kedia fast hon skijner,  

 Och lyser utaf Gull,  

Hon lijkwähl halßen pinar,  

 Och trycker hårdt wårt hull.  

2. 

Ett Band wår frijheet kränker,  

 Fast det är Silkes Band,  

Den frögd som olust skäncker,  

 Jag eij omfatta kan;  

Ett fambntag ängzlan gifwer,  

 Som långsamt håller kiär,  

Ett Fängzle Fängzle blifwer  

 Fast det förijfrat är.  

3. 

Fast foglen utj Buhren,  

 mond skiötas med all flijt  

eij som dhe andre diuren  

 torf leeta sig hwar bijt,  

lell lengtar han till skogen,  

 der han så wähl eij faar,  

det kitlar mäst i hogen  

 hwad man eij sielfwer har.  

4. 

Den maat man altijdh äter  

 geer osmak, ledsamheet,  

App’titen sig förtreter  

 at blifwa stedz wid et,  

stedz i en brädd at doppa  

 giör feeta soppan tunn,  

men här och där en dråppa  

 det smakar wähl i mun.  

5. 

Derföre will iag blifwa  

 i frijhet me’n iag kan,  

och eij min frijhet gifwa  

 åt någon skiön Tyran,  

hwad fritt ähr iag högt skattar,  

 ty frijhet frögd förähr,  

frijheten iag omfattar  

 som högsta goda är.  

 

 

 

Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller 

1.      (V 21aq, s. 284–287) 

Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller,  

Ell’ hwem mit fria bröst i band och boijor håller,  

 Hur’ är Jag fatt, ell’ hwad är som nu fehlar migh?  

 Kan den som hälßan har eij kallas siukelig.  

2. 

Jag lijder men Jag weet doch intet hwad iag lijder,  

Jag qwijder weth doch eij för hwem som iag här qwider,  

 En ängzlig plåga är, som mig hårdt sätter ann, 
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 Den Jag wähl kienner, men doch intet nämbna kan. 

3. 

Mitt hierta oförnögd, städz effter något längtar,  

Jag weet eij effter hwem det sorgfult månde trängta,  

 Sorgfull är eij allen bland andra utan frögd,  

 Jag är doch war iag är, så är Jag oförnögdh.  

4. 

Hwem är här orsaak till, eller hwadan denne plåga?  

Om icke Astrildz Pijhl och kierlekz skiutand’ båga,  

 Har då iag säker war, mig listeligen bracht, 

 Vtj Belides wåld och hennes liufwa macht. 

5. 

Men Astrill wittna sielf när iag såg denna fara,  

Om icke iag med flijt, sökt undfly då din snara,  

 Ty iag såg hennes glantz som sielfwa Sohlen ann,  

 Dijt man wähl önskar sig, men doch eij komma kan.  

6. 

Men ach hwem är så stark, som Astrils Pijhl kan bryta,  

Ell när han straffa will sig uhr hans boijor slijta?  

 Du äst min Öfwerman, Jag giör nu som du will,  

 Men om Jag älska skall, så un mig tijga still.  

7. 

Doch tillstår gierna Jag, att Jag Belide ährar,  

Der weet att älska den som hwar och en begierar,  

 Men himblens hårdheet iag förgifwes städze beer,  

 Hwad som omöijeligt är i werlden aldrigh skier.  

8. 

Du måst bekienna sielf at det mig intet båtar,  

Fast iag skiönt älskar den, som mig kan skie eij hatar,  

 Den Soten dödligh är, som alldrig får nån booth,  

 Där fåfängdt hafwa hopp, när himblen står emoth.  

9. 

Jag törs eij Belide, ach Jag törs eij mera säija,  

Jag måst din wrede och min egen ofärd wäija,  

 Mitt nöije är du wist hur’ iag dig håller kär, 

 Och att iag till min dödh, dig endast älska lär. 

10. 

Om himblen mera Gunst mig nånsin will beskiära,  

Hwad tyst är spöries då, iag törs eij tala mera,  

 Men skier det eij så troo, att iag doch som mig böör,  

 Din trähl och trogna Wän i tystheet stilla döör.  

 

A L’aimable Bergere 

1.      (v 21aq, s. 288–296) 

Jag älska förr men utan plåga,  

 Kiärleken war mitt tijdh fördrijf,  

Snäll skiutand’ Astrils snälla båga,  

 Den skadde eij mitt unga Lijf,  

Som barnen med sin dockor leeka,  

 Så lekte Jag med Flickor små,  

Jag stod en stund hoos dem och kneka,  

 Gick sedan Leedsen derifrån.  

2. 

Ja! Astrildz macht giord’ mig eij fahra,  

 Han måste för migh hattlös ståå,  

Jag kråßa deijligheetens snara,  

 Och war min egen herre då,  

Jag giorde hwad Jag sielfwer wille,  
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 Och älska när Jag hade Lust,  

Men wille Astrild giöra illa,  

 Så stötte Jag’n ifrån mit bröst.  

3. 

Jag wispa då med alla wäder,  

 Och war eij någon skiönhetz trähl,  

Snart hoos en skiön, snart hoos en leder,  

 Och hwart Jag kom så fohr Jag wähl,  

Jagh låfwa titt att ewigt älska,  

 Holt näpplig doch en tijma ordh,  

See huru Jag med påfund falska,  

 Mig då bland flickor lustig giordt.  

4. 

Min tunga kunde ynkligt låta,  

 När hiertat mitt af Glädie logh,  

Jag måste hierteligen gråta,  

 Fast Glädie bodde i min hogh,  

Hoos Phillis war iag illa siuker,  

 Och ha så när af Kiärleek dödt,  

Men sen giömbd iag’n i min Peruqwer,  

 Såf hemma hela natten sött.  

5. 

Hoos qwicka qwinfolk kund’ iag rasa,  

 Hoos stilla stintor höll iag frijd,  

Jagh weet eij nån som för mig faasa,  

 Som andra giohle giohl iag med,  

Summan min mund den kund så laga,  

 att hiertat fritt från kierleek war,  

Jag fnaska wähl men i min maga,  

 blef deraf ingen siuka qwar.  

6. 

Men tänk ibland mitt galna hierta,  

 Det älska femb, ja sex på raa,  

Doch altijd utan qwahl och smärta,  

 Det giorde som hwar wille haa,  

Det gret när Phillis wille gråta,  

 Det log när Jris orka lee,  

Det sång när Flora tog på låta,  

 Men teeg när Cloris ledsen blee.  

7. 

Men ach nu är den harmen hembnat,  

 Som Astrill iag förr har tillbracht,  

Ty han har mig nu bunden lembnadt,  

 Vtj den Skiöhna Cloris macht,  

Sij Sij iag ligger nederstötter,  

 Rätt som en fattig fånge här,  

på mina knä för Cloris fötter,  

 Som en den lijf ell’ död begier.  

8. 

Mitt hierta har nu inga wingar,  

 Och det får aldrig flyga mehr,  

Ty man det hwijla wåldsamt twingar,  

 En liten macht förslår eij här,  

Den fisken som i nätit fångas,  

 Slätt ingen hielp af sparkas har,  

Han snärier sig när han mäst bångas,  

 Och måste lijkwähl faßna qwar.  

9. 
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Derföre iag mig undergifwer,  

 Alt hwad som himblen hafwa will,  

Den snaran iag eij sönderrifwer,  

 Som mig en Engell sänder till,  

Jag hoppas att en stadig wyrdna,  

 Och Ödmiukheet utj min Nödh,  

Skall lijsa här min tunga börda,  

 Och frija mig ifrån min dödh.  

10. 

Din liufligheet den har mig dårat,  

 När iag minst tänckte uppå digh,  

Har skiöhnheet då mit hierta sårat,  

 Så lät medymkan lääka migh,  

På nåd och Onåd iag mig gifwer,  

 Doch fölg Jag beer kiärlekens Rådh,  

Moth fienden man wrede Öfwar,  

 Men moth en fånge brukas Nådh.  

11. 

Mitt hierta som förr wißput warit,  

 Det blir hoos dig en ewig trähl,  

Det har med skadan sin erfarit,  

 Den offta flytter mår eij wähl,  

Den mycket rees far mycket illa,  

 blijr fremmand’ och stedz obekant;  

Men säll är den som blifwer stilla,  

 Der han ett liufligdt läger fant.  

12. 

Faar wähl små herderinnor alla,  

 Jag will här effter ensligdt boo,  

Mig må eij nån mehr wisput kalla,  

 Min flychtigheet fåår äntlig roo,  

Söök Ehr en ann’ som tij’n fördrijfwer,  

 Med Liufligdt tahl och lustigdt Skratt,  

Hoos Cloris ewigt Jag förblifwer,  

 Och biuder alla en godh natt.  

13. 

Will Cloris blijd ell’ wreder wara,  

 Jag blir doch stedz des trogna trähl,  

Fast hon will hårdt moth mig förfara,  

 Så är hon doch min enda Skiähl,  

Den som rätt älskar utaf hierta,  

 Han swigtar eij för nåt beswär,  

Han har mer nöije i sin smärta,  

 Än den som wißpar med hwart währ.  

 

 

Kiärlekz korg med hiertans sorg (stikisk) 

      (V 21aq, s. 297–307) 

Så är Jag endast då på Jorden född till lijda,  

 Skall Ögat mitt stedz blij en ymnig tåhre brun?  

Har endast iag fådt måhl, att iag der med måst qwida,  

 Skall aldrig nånsin iag få haa en Glader stund?  

Will Öde du på mig eij nånsin nådigdt blifwa,  

 Måst suck och sorg altijd boo i mit usla bröst,  

Skall annat eij min hand än ach ach wee få skrifwa?  

 Doch hielper eij iag beer, ty neij är all min tröst,  

Sij lyckan är mig moth och Astrild will mig plåga,  

 De hata sielf hwar an och qwällia både migh,  
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Hon med sitt wredes Straff, han med sin stränga boga,  

 Och ingen will med ann’ af dem förlijka sigh.  

Ty lyckan säijer om du will man sönderkroßa,  

 Den kedian Astrild dig med wåld har lagdt uppå,  

Så will iag som du beer dig från din nödh förloßa,  

 Så skall du lyklig blij, min liufwa wänskap nå,  

Men Astrild säijer neij, du får eij öfwergifwa,  

 En wän som warit har din enda förre frögd,  

Den altijdh Ömsa will plä wißput kallad blifwa,  

 Och den ostadig är blir aldrig rätt förnögd,  

Hwad godt kan lyckan dig förutan nöije gifwa,  

 Hwad nöije kan du ha när kierleek slocknar uth?  

En trogen kiärleekz brand bör eij uthtahsnadt blifwa,  

 Förr än wåår lefnadt taar med honom lijka sluut,  

Ja, ja, Jag sannar det wist bör man trogen wara,  

 Ty troheet är en dygd som himblen sielf har kier,  

Men den som wißput will med alla wäder fara,  

 Fahr sällan wähl i hambn, men drar till botn nehr,  

Ett kiöp och byte giordt twå trogne hiertan millan,  

 Det skall som säijes fram, men icke återgå,  

En redlig wänskap bör, fast lyckan will förwillan,  

 Och styran som ett skiepp moth hafsens böllior stå,  

Eij af en liten pust strax baakom bergen drijfwas,  

 Och sökia säker hambn der säkerheet eij fans,  

J                    intet rääs i lyckan intet yfwas,  

 Men kosan hålla Jämbt så bär det wähl till Landz,  

Fast Lyckan intet will så många skatter skänkia,  

 Och gullrengn slaggar eij i wåra fönster in,  

Då måst den wijser är det wettigt då betänkia,  

 En wacker Liuflig wän med ett förnögsamt sinn,  

Som altijdh wänlig är och Gladelynt omfattar,  

 Det lilla Goda som dem himlen sänder till,  

Är mehr än Rijkedomb och alla Werdzens skattar,  

 Hoos den der oförnögdh stedz mera hafwa will,  

Fördenskull bör man och beständig altijd wara,  

 Eij ångra seen hwad för så wähl förrättat är,  

Eij hastigt krig uppå en Ewig frijd förklara,  

 Och Saaklöst Öfwergiee den man förr hållit kier,  

Så säijer Astrild wähl, men lyckan säger anna,  

 Hon kallar detta Glam och Grundelösa skiähl,  

Hwart skall mitt swaga wett i denna twisten stanna,  

 Hwad bör mig wällia att Jag wällier Rätt och wähl?  

En ängzlan full med Qwahl den will mitt hierta qwällia,  

 Som tröstlöös utaf sorg mig ängzlefult förtähr,  

Hur kan af Gudars Råd, doch iag det bästa wällia,  

 Som ingen wijßheet har, och helt enfaldig ähr,  

Ty lyckan kan och Oß i hwarie måtto hugna,  

 Hwad nöije kan den ha som hennes ynnest mist?  

Den stormen uthstådt har blir glad när det wil lugna,  

 Hwem mothgång länge tåhlt, den fägnar lyckan wist,  

Kierleken plägar kiär och angenehmer synas,  

 Men Lyckan giör att han fullkomblig liuflig är, 

Hans brånad kåhlnar bort hans sötma plä eij finnas, 

 När lyckan hatar dem som haa hwar andra kiär, 

Kierlekens Kiärligheet kan lijten mothgång tryckia,  

 Hoos den Olycklig är släkz Kiärleek lättlig uth,  

Men lyckan giör derpå en stark och liuflig lycka,  

 Som Ouplöslig är, och kallas Gordisk knuth,  
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Till Kierlek som stedz kiär, fulkomblig kiär skall wara,  

 Der will än något mehr än bara kiärleek till,  

Hans hugnadt blijr snart all hans Glädie står i fahra,  

 När tijden som alt kan hans nöije störa will,  

Berömbligt är det wähl en trogen herde heeta,  

 Ja, troheet är en dygd, dock icke lyckans wän,  

Hwad båtar krafftelöös moth himblens allmacht streta?  

 Ty alt hwad som begyns måst en gång wänn’ igen,  

En ända trå kan eij ett skepp i hafwet hålla,  

 Min enda suck kan eij moth alla Stormar ståå,  

Den enwijs är plä titt sin egen ofärd wålla,  

 D’är fåfängt Önska sig, hwad man doch eij kan fåå,  

Hwad båtar Kiärleek dem som himlen will åtskillia,  

 Ty hwad han will det skier omskiönt med wårt förtret,  

Wårt bud och stränga lagh är höga himblens willia,  

 Befallning är hans macht, wår plicht är hörsamhet,  

Fördenskull måst förstånd städz wistas i wårt sinne,  

 Som fägnar hwad det får, som glömmer hwad eij skier,  

En alt för trofast troo det är ett enwist kynne,  

 Som plågar hwar det är och ingen båthnad gier,  

Ty måste iag mig och som lyckan will förnöija,  

 Des willia alt för sträng min matta macht för swag,  

Ett wäldigdt wäder kan, en swager qwist snart böija,  

 Jagh föllier hennes bud och intet mit behagh,  

Jagh gißar grant nog det Belide lär förtrija,  

 En wän som nyttan mehr än troheet syfftar på,  

Hon lär alt hwad iag sagdt helt dubbelsinnigt wrija,  

 Och wända godt i ondt, på det hon hämbnas må,  

Doch himmelen hwars bud iag trogen effterföllier,  

 Lär’ sielf blij Advocat för mig som klagas an,  

Och wijsa att det sin stoor wrede i sig döllier,  

 Som skyller mig för det iag intet ändra kan,  

Fast harmen i det sinn sig nu lär lijstigt smyga,  

 Och fängzla all den Gunst du mig förr månde tee,  

Din egen redligheet lär dig doch öfwertyga,  

 Att iag Oskyldig är i det som nu måst skie,  

Det lär min wijsa wän, din wijsheet digh bewisa,  

 Att wett och wijsheet bör städz wid wår wänskap stå,  

Ty ingen wijser kan dens enwett nånsin prijsa,  

 Som ändtlig hafwa will det han doch eij kan få; 

Fördenskull måst mitt hopp mit Ödes willia lijda, 

 Och lembna androm hwad det sielf eij äga kan, 

Jag måst mitt kiärlekz roor en annan kosa wrijda, 

 Wänd du nu seglen din och älska man en ann,  

Den himblen mera gunst mehr godt än mig förunner,  

 Som älskar dig som iagh, doch mera lyklig är,  

Ach wee! att lyckan mig en sådan domb förkunnar,  

 Det måst iag öfwergie den iag så högdt har kier, 

Men troo lell om du will, med orätt mig eij dömma, 

 Det motgång twingar mig doch eij ostadigheet, 

at ändtlig öfwergie, den iag doch eij kan glömma,  

 Derföre skall iag och olyckan till förtreet,  

Dig ewigt ära men dig älska får iag inte,  

 Moth hela himblens Rådh kan eij min trängtan gå,  

Men om min swaga macht min willia hielpa hinte,  

 Så skull orörlig iag hoos dig moth Ödet stå;  

Men nu så twingas Jag med bruti bröst bekänna,  

 Att Jag måst undergå hwad Jag eij gierna giör;  
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Taa hiertat mitt igen, och dig ditt återsänna,  

 sehn lefwa bägge frij som wij ha lefwa förr,  

Det är en frijheet som mig mycket högre qwällier,  

 Än boijor, bast och band, som binda tarm och arm,  

Den drunknar i sitt wahl som wärst för bäst uthwällier,  

 Doch lyda himblens Bud för ingen giöra harm,  

Jagh lunckar dijt iag måst, iag går hwart iag blijr drifwen,  

 Gud weet att nu mit wärck är twärt moth willian min,  

Vppå min Ödes längd är du uptecknadt blifwen,  

 Dy får Jag som iag will eij wara ewigt din,  

Doch himblen will så ha det måste nu så hända,  

 Far wähl för altijdh då lef stedze wähl förnögdh,  

Min Kiärlek tar nu wähl doch eij min wördnat ända,  

 Den högste kröne dig med hugnad, Lust och frögdh,  

Så mycket Godt iag dig af höga himblen önskar,  

 Som ondt hans hårdheet mig nu ymnigt tillsändt har,  

Så är Jag wißer nog att nöije hoos dig grönskar,  

 Till des du med behag får sluta dina daar.  

 

Olsson 1978, har attribuerat visan ”Min flicka wredgas ey på mig” till Erik Lindschöld med stöd av en anteck-

ning i Palmskiöld 493. Inre kriterier, förutom att visan finns i V21aq, torde dock snarare tyda på att Holmström 

är författaren. t.ex använder Holmström ”troo (mig/meij) fritt” frekvent och ”herdestaaf, slaf, graf” som an-

vänds i andra visor, attribuerade till Holmström, i liknande vändningar som här. 

 

Min flicka wredgas ey på mig 

La nouvelle Boureé (stikisk) 

Min flicka wredgas ey på mig,    (V 21aq, s. 312) 

Om Jag bekänna töör, 

Att Jag af hiertat älskar dig, 

det är ju hwad mig böör, 

hwem hiertat utj bröstet bär, 

Måst älska det som wackert är, 

des ingen sig förändra lär, 

Att Jagh dig håller kiär,  

den himblen sådan skiönheet skiänkt, 

hwar med man mångens frijheet kränkt, 

Och hiertat mitt heel oförtänckt, 

Uti ditt fängzle stängdt, 

dock måste du weta, 

den skiönheeten stoor, 

den lär du förtreta, 

om du eij mitt roop, 

Min Böön och min klagan, 

Ja suckarna min 

dig låter behaga, 

Och ändrar ditt sinn, 

för kiärlekens smärta, 

stor skönheet min wän, 

doch fick hon ett hierta 

att älska igen; 

Ty måst du eij weta, 

hwad himblen begier, 

Ey hota och hata, 

den dig håller kier, 

men wänligdt bemöta, 

En fängzlader skiähl, 

Och aldrig förstöta, 

en trofaster Trähl, 
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så ska du få röna     

hur kierleken kan, 

med nöije belöhna, 

den honom tahr ann, 

förskiut då intet hiertat mitt 

som nåd af digh begier, 

men tro min flicka tro man fritt, 

att du den första är, 

som dett i band och Boijor bragt, 

och till sin lydno underlagdt, 

den sidsta blir du, /: warj sagt :/ 

som det har i sin macht, 

ty Jag swär wid min herdestaaf, 

och himblen som mig hiertat gaaf, 

att Jag skall blij din trogna slaf, 

till döden i min graf. 

 

 

Vppå ett Conterfait (stikisk) 

      (V 21aq, s. 316–322) 

Alt för kierlekz fulla hierta,  

 ästu tokut hur ää fatt,  

Tröstu älska lijda smärta,  

 Alla daar och hwarie natt,  

För en wacker skapnadz skugga,  

 För en sminkand fägring man,  

Stå eij längre där och snugga,  

 me glims, nå såßom du kan,  

tijden din fast bättre nyttia,  

 Och fast mera hugna deij,  

Än förliefder fiollot sittia,  

 Hoos ett lijflöst Conterfeij,  

Doch iag får eij så förstöta,  

 Hwad mig lyckans gunst beskier,  

Men med wyrdnadt måst iag möta,  

 Älska, fägna hwad hon gier,  

Ja, om Jag mig rätt besinner,  

 Fast min flicka lijf löös är,  

Jag der mera nöije finner  

 Än hoos mången lefwand twär,  

Som är fager till min plåga,  

 som är deijlig till mit qwahl,  

Som eij släcka will min låga,  

 Men mig qwällier utan tahl,  

Den en liten gunst hon wißer  

 Sucktar med ett stort förtret,  

Hon i skiönheet grymheet hyser,  

 Och otahlig widrigheet;  

Men sij dennes Ögon skiöhna,  

 See eij nånßin sluut på meij,  

Aldrig kan iag heller Röhna,  

 Att de spåtska wijsar seij;  

Aldrig såg iag hennes Kinner  

 Rånna utaf tokut blygd,  

Altijd man dem lijka finner,  

 Jcke heller kan des dygdh,  

Nånsin tåhla att de blekna,  

 bort af onsko och förtret,  
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med den färgan man plä tekna  

 Onda hiertans afwigheet;  

Neij hon är sig altijdh lijka,  

 lijka wacker, lijka täck,  

Hennes utaf fägring rijka,  

 Mun är aldrig nånsin fräck,  

Jntet rycker hon den undan  

 När Jag henne kyßa will,  

Vtan rätt i samma stunden,  

 Mig den Lijksom räcker till,  

Aldrig fick iag heller bannor,  

 utaf denne skiöna mund,  

som iagh lell hoos mången annor,  

 Haa fått höra mången stund,  

När iag råka litet ählas,  

 utan mening klappa dem,  

litet Rasa, litet fählas,  

 Sij så råka iag först hem:  

Framfoos Näswijs må iag heta,  

 Oförskiemder och ibland;  

Men det mig kan mäst förtreta,  

 Fick af mången miuker hand,  

Hårda slag och Kiecka stöter;  

 Men sij dennes hand och arm,  

Mig med hugg och slag eij höter,  

 eller giör nån annan harm,  

Jntet rijfz hon intet slijtz hon,  

 intet spåttar hon kring seij,  

Som en Klöös Katt Ond och leeder,  

 frääs bland hundar på wår gåhl,  

Wijsar sig förgiffta wreder,  

 Jntet heller någon nåhl,  

Brukar hon der med att sticka,  

 Mig när Ja’na will haa Kier,  

Som ty wärr hoos hwarie flicka,  

 Nu ett ledsampt Mode är,  

Så att den som will Cortsera,  

 Står der större fahra uth,  

För de skåßor, skråmor flera,  

 Än som den bland loo och Krut,  

Sig moth fienden törs wåga,  

 Neij min Flicka giör eij så,  

Alt de nöije iag will åga,  

 Kan Jagh Oklööst genast fåå,  

Hon är frommer hon är stilla,  

 Hwem kan större Glädie haa?  

Ach! Den hiertans flickan lilla,  

 Hwar iag will så får Jag taa.  

 

På den frågan hwarföre det altijdh  

regnar när Guarde är uthe,  

Nu sku de åter fram som pläga Tordön härma,    (V 21aq, s. 328) 

Och med ett snabt ge führ den kalla lufften wärma,  

 De spotta Eld och Krut, der flyger Röök och damb,  

 Att modigheeten sielf hon bagzas wed gå fram,  

De leka puf och paff de skiuta och det brakar,  

Liksom när åskian sielf sin wåta kappa skakar,  

 Hwarföre har man då den frågan förestält  
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 Hwij altijdh rägna plä när Guardet är i fält?  

På det som daglig skier eij nånsin någon undrar,  

Är det wähl undrans wärdt, det rägnar när det dundrar. 

 

Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet  

J måste Bårgers Män Er ingenting beswära,    (V 21aq, s. 329) 

Deröfwer att de huus till Läns af Er begära,  

 Men dehla mildt der till med dem hwad Gud beskär,  

 Ty rägnar altijd då når Guarde uthe är,  

Och måste utan rägn förgiefwes så och wälta,  

Sin åker åkerman, så måst eij heller swälta,  

 Den Eder skaffar Råg, när brödet blifwer alt,  

 Gier den en god dryck öhl som skaffar Eder malt.  

 

Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp 

      (V 21aq, s. 332) 

En Skrifft föruthan bläck, en book föruthan Papper  

En Penna uthan fiär, en Tiggar’ uthan lappar,  

 De ää wähl rara Ting, dock fins de alla här,  

 Ty dätta skref med’ Kiäpp, en fattig Secretaire.  

 

Sur le De part de l’aimable Bergere (stikisk) 

      (V 21aq, s. 333–341) 

Så är då äntlig nu den wrede tijd för händer,  

Att du min ädla wän, drar bort från deße länder,  

 Taar med dig all min frögd, min hugnad all min lust,  

 Och lembnar mig här qwar i ängzlan och i pust.  

Är himblen då på mig allena wreder worden,  

Men mig han endast här will plåga uppå Jorden?  

 Då andra utj frögd, förnöijde glädias få,  

 Måst Jag här utan tröst allena sorgzen gå,  

J denna liufwa tijdh och wackra wåhre stunden,  

Då foglen frögdar sig och qwittrar liufft i Lunden,  

 Då fisken utj siöhn kan spritta wara glad,  

 Och dantza samma dantz, som fouglen nyligst qwad,  

Då Träna börja på att smycka sina leder,  

Och Jorden dragit an des gröna heldagz kläder,  

 Då blomstrens prunke pracht och Örtens söta safft,  

 Förnöija allas sin och gie den siuka krafft,  

Då ung och gammal sig i gröna gräset finna,  

Och när hwar herde tar sin wän och herderinna,  

 Och springer lustigt kring i liufwe Ekelund,  

 Har mången Glader dag och mången rolig stund,  

Då då då måste Jag allena gå och gråta,  

Då då då will min wän dra bort och mig förlåta,  

 Ach sorg, Ja mer än sorg att mista dig min wän,  

 Som reser bort, kan skee och kommer eij igen,  

Ett sådant afsked iag med döden wähl jämbförer,  

Ja wärre fast än den, ty när han hiertat rörer,  

 Så ändas på en gång ens Lijf och all ens Nöö,  

 Jag mister all min frögd och får doch intet döö,  

Ach grymma lycka ach! hur har du moth mig handlat,  

Du har min frögd i gråth, min lust i pust förwandlat,  

 För en så liten roo för en så stackot frögdh,  

 Måst Jag in till min dödh gå sorgsen oförnögdh.  

Är nånsin nå’n som iag olycklig uppå Jorden?  

Men ingen utaf dig så hårdt är plågat worden,  

 Du hatar derför’ mig at iag har hållit kiär,  
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 En wän som mera wärd än som min wänskap är,  

Hur skall Sylvander nu sin Sorge tijd förkorta,  

Då han allena är och när hans wän är bortta,  

 En wän som trösta mig stedz med sin liuflighet,  

 Då när du oförtient tillskynda mig förtreet,  

Jag lär här effter eij des kloka ord mer spöra,  

Jag hör nu intet mer des liufwa strängar röra,  

 Hwad seer mitt Öga då när det eij mer kan see,  

 Dig, dig, min ädla wän? än jämmer ach och wee.  

Des enda tijdh fördrijf skall wara bittert gråta,  

Min tunga skall af sorg och ängzlan ynkligt låta,  

 Mitt hierta utaf qwahl stedz qwida i mitt bröst,  

 Jag skall i all min tijd eij ta moth någon tröst,  

Doch fast än Ödet will på mig sin macht föröfwa,  

Och dig min wackra wän utur min åsyn röfwa,  

 Med all sin macht det dig uhr hiertat mit eij tar,  

 Der skall du till min dödh doch boo och blifwa qwar,  

Och när du ändtlig dig på wilda hafwet wågar,  

Så skall du lyster blij utaf min hiertans lågor,  

 Som intet hafsens macht ell’ böllior släckia uth,  

 De brinna in till des min lefnad taar et sluth,  

Mitt hierta skall för dig en säker farkåst wara  

Der skall du resa i och hwijla utan fahra,  

 Min hambn din wackra fambn, min tilförsicht dit sinn,  

 Dit skepp mit trogna bröst, min Suck och pust din Winn,  

Der skall du boo i Roo der skall du säker blifwa,  

Till des det Lijk’som dig måst werlden afskied gifwa,  

 Det lefwer om du will, det dör och för din skull  

 Jag kan eij glömma dig för än jag lägs i mull  

Sij detta är min tröst, min frögd och enda gamman,  

Att Wij i sinnet doch få lefwa liufft tillsamman,  

 Fast himblens hårdheet står min trogna önskan moth,  

 Han skillier med sin macht doch eij wår hiertan åth.  

Men ach det är slätt tröst att trösta sig med tanckar,  

Wid sådan tröst mer Sorg än frögd och glädie wankar,  

 En hambn är ingen kropp, en sticka ingen staaf,  

 En gnista ingen Soohl, en droppa intet haf,  

Ty mista all sin frögd uhr åsyn men lell finna,  

Den trösten att det är behållit i ens minne,  

 Det är en granlätt frögd en Centners tunga pust,  

 En alt för liten frögd moth all förstor förlust,  

När iag betäncker mig så må mit hierta spricka,  

Att Jag skall mista dig min wänsta wackra flicka,  

 Der dygd och Erligheet har wahlt des liufwa boo,  

 Der skiöhnheet och hoos dem har satt sig ner till roo,  

Moth en så stoor förlust kan intet mig hugswahla,  

Jagh får eij se dig mer, iag får eij med dig tahla,  

 Jag mister på en gång min wän och tijdfördrijf,  

 Ach! mist’ iag alt med ett min ängzlan och mit lijf.  

Ja arma hiertat mitt det will i stycker brista,  

När iag besinner att iag måste nu bortmista,  

 Dig och alt nöije mitt, dig och din liufligheet,  

 Den iag erkienna kan, doch eij beskrifwa wet,  

Jag will och skall mig sielf af suck och sorg förtära,  

Emedan iag nu dig för all tijdh måst umbära, 

 Ty öfwergier och iag hermed all frögd och lust, 

 Och will nu all min tijdh förnöta utj Pust, 

Mit Öga skall eij mehr hwad fagert är betrachta, 
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Mit Öra intet speel och liuflig låth mehr achta, 

 Slätt ingen frögd och lust skall i mitt sinne boo, 

 Men suck och ängzlan städz utj mit hierta groo,  

Mißunnar lyckan oß att längre sammanblifwa,  

Jagh fägnar aldrig hwad hon elliest mig will gifwa,  

 Ty effter hon nu taar ifrån mig all min frögd,  

 Så skall hon aldrig mehr få giöra mig förnögd,  

När andras Lust tar på, då skall min ängzlan börja,  

När andras Sorg blijr all skall iag allena sörja,  

 Ju mera andra iag förnögde glade sij,  

 ju större skall min sorg och hiertans jämmer blij.  

Så far då dermed wähl min skiöna herderinna,  

Kan iag med all min böhn, eij himblens nåde winna,  

 Fast lyckan säijer mig sitt hårda mothstånd an,  

 Jag älskar endast dig, och aldrig någon ann,  

Far wähl min wackra wänn, far wähl min enda flika,  

Jag kan eij mehr, mitt bröst det will af ängzlan spricka,  

 Far wähl min trogna tröst, far wähl min Edla skiähl,  

 Far wähl min högsta lust, far wähl min wän far wähl,  

Den högsta gifwe digh, så mycken frögd och lycka,  

Som iag har tårar fält på detta papperstycke,  

 Så stor som sorgen min så wari stedz din frögd,  

 Så är iag wiß att du blir all din tijd förnögd.  

Jag kan af ängzlan nu fast intet ord mer nämbna,  

Min tårar will iag dig till trogna wittnen lembna,  

 Att ingen såßom iag i werlden sorgzen är,  

 Emedan ingen dig så högdt som iag har kiär,  

Mitt bröst är matt af suck, min händer trött att skrifwa,  

Doch kan iag icke dig det sidsta afskiedh gifwa,  

 Ty ängzlan trycker hårdt all min förtröstan nehr,  

 Kanskie min ädla wän iag ser dig aldrig mehr  

Doch fast iag är för swag mot himmelen att strida,  

Så skall iag till min dödh lell älska dig och lijda,  

 Jag lefwer dig till tienst, och döör din trogna trähl,  

 Far wähl då till ett sluth, far wähl min wän far wähl!  

 

 

 

En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris 

1.      (V 21aq, s. 342–345) 

Jag log altijdh när andra ängzligt klaga,  

 Att Kierleek dem des hiertan sönderbröth,  

Jag wiste alt så kånsteligen laga,  

 Att altidh iag min fulla frijheet nöth,  

Eij kunde nån mit hårda sinne dåra,  

Cupido sielf kund eij mit hierta såhra.  

2. 

Skiönheetens glantz den giord mig ringa fahra,  

 Jagh hörde mig och ingen annan tee,  

Jagh bröth mig ur Cupidons starcka snara,  

 Han måst min macht med harmsne ögon see,  

Jag älska wähl men aldrig långa stunder,  

Ty på ett dygn så war iag siuk och sunder.  

3. 

Min tunga kund’ förlieft och ängzligdt tahla,  

 När hiertat mitt af frögd och glädie loogh,  

En droppa wijn kund’ all min brånad swahla,  

 Den kied war lätt som på mitt hierta lågh,  
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Jag plä om daan en ewig kierlek låfwa,  

Lätt derför’ eij om natten roligt Såfwa.  

4. 

Men swåra wardt min flychtigheet {nu} hämbnat,  

 När iag en gång för Cloris Ögon kom,  

Mitt hierta är i tusend stycken rembnat,  

 Och till min nöd är ingen läkedomb,  

Hon är wähl Skiöhn, men har ett Jerne hierta,  

Som aldrig weetz utaf min Qwahl och smärta.  

5. 

Jag älskar nu och kan eij återwända,  

 Men smakar här Ståndachtigheetz förtreet,  

Den tijdh är lång som aldrig har nå’n ända,  

 Jag lider mer än iag det säija weet,  

Man har mig hårdt med kiärlekz kedior ängzlat,  

Och som mig tykz in till min dödz-stund fängzlat.  

6. 

Jag blundar wähl, men kan lijkwist eij såfwa,  

 Mitt hwijlorum är nu en sörie-Sängh,  

Ja Cloris will mig ingen bättring låfwa,  

 Men säijer att min suckan är fåfängh,  

Min klagan kan eij hennes hierta röra,  

Jag suckar, men för öhron som eij höra.  

7. 

Törs Cloris du i glantz med Sohlen strijda?  

 Ästu wijd hwem sig ingen lijkna tåhr?  

Så måste du eij heller aldrig lijda,  

 Att någon digh i nåder Öfwergår,  

Jag faller här af Suckan matt och trötter,  

Ach Cloris ach för dina Skiöhna fötter.  

8. 

Ett drypand dropp kan hårda stenar wäckia,  

 Tröst hiertat ditt eij röras af min tåhr,  

Will du min Nöd med Gunsten din eij täckia,  

 Så unn att Jag doch för dig andas får,  

Så får du see att när iagh lär’ förödas,  

Att jembwäl och min uprichtigheet dödas.  

 

 

Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda 

1.      (V 21aq, s. 346-350) 

Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda,  

Men straffa ingen mig att iag nu måste lijda,  

 Skiönheeten som fördelt iag här och der förr seedt,  

 Den fant hoos Cloris Jagh förent och alt i ett.  

2. 

Ditt mörcka krusa håår och höga hwita panna,  

Swart Jämbna Ögon bryn och mycket mera anna,  

 Är skiönt, så at alt hwad, som skiönt är Gläder sigh,  

 När det den Glädie har, at lijknas få wid digh.  

3. 

Ditt Öga är en Sohl som glimmar men doch bränner,  

Alt hwad du skådar på, hälst hwem du ser och känner,  

 Du har bå frögd och qwahl utj din Ögnesteen, 

 När du seer Glad-lynt upp ell’ blundar och igen. 

4. 

Din kinder äro röd’ med hwijta lillior prydde,  

Dem sielf naturen sådt och på ditt kindbeen strödde,  
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 Sielf näsan din är giord effter Skiönheetens Lagh, 

 Och gier din fägring än ett dubbelt skiönt behag. 

5. 

Din Rosenrödhe Mundh, och pärle tänder iembna  

Dhe kunna ingens modh ell sin osorg att lämbna  

 Dhe små Skiönheethens Håhl, som wijd din mun man seer  

 tillskynda mången suck, men du så gladlyndt leer.  

6. 

Alldt dhetta prydes af een äppellrunder haka 

Dhen ingen lijka har och skapat uthan maka 

 som hwijlar på een reen och rund Albaster Stodh  

 Kringfluthen och omwälfd aff een miölckhwijter flodh.  

7. 

Här är en Sammelplatz af alt som skiönt månd’ heta,  

Hwars fägring kan båd’ Ståhl och steen till kierlek reta,  

 Vppå din Swane barm will sielf Skiönheten boo,  

 Och alt hwad täckt är der bland hwita rosor groo.  

8. 

Din Marmor hwijta handh, som man med skiähl kan kalla  

Naturens underwärck iblan skiönheether alla  

 bör eij arbeta, men med undran stedz besees  

 Och dhen af allas mund med kyßar wördnat thees.  

9. 

Summan Naturen har wist af ditt Fagra tycke 

tänckt ändtlig giöra ett fullkombligdt Mesterstycke 

 Dhet ofullkombligdt war will wijsa genom digh  

 Ett något som med skiähl fullkombligdt kallar sigh.  

10. 

Godheet, förstånd och dygd, klook åthbörd wackra seder,  

Och skiönhet haa des boo i dina fagra leder,  

 Ja! wor’ ett högre ord än skiönheet tro man meij, 

 Att det med mycken skiähl kund lämpas in på deij. 

11. 

Doch är mäst undran wärdt, at aldrig högfärdz snara  

Besnärde den som kan med Skiähl högfärdig wara,  

 Neij det är lijksom du, som ingen lijka weet, 

 Ditt skiöna bröst upfylt med dygd och höfligheet. 

12. 

Hwem sådant alt får see och intet måste älska,  

Kan med sitt hårda sinn Naturens lopp förfalska,  

 Doch weet iag aldrig nån som derför fridde sigh, 

 Men allom som digh see går lika såßom migh. 

13. 

Du ähras allestädz du älskas utaf alla,  

Och hwem dig seer den måst för machten din nedfalla,  

 Ja! mer, swartsiukan sielf will wyrdnad tig betee, 

 Och Qwinfolck Cronan sin med Glade Ögon see. 

14. 

Jag är wähl dierf att iag min nöd så fritt beklagar,  

Men troo iag plichtar hårdt för det du mig behagar,  

 Fullkombligheeten sielf, förgås för din Skiönheet,  

 Doch är den mindre än mitt qwahl och min förtreet.  

15. 

Omöijligheeten will wähl alt mit hopp förstöra,  

Doch måst hon af mitt qwahl med harm det swaret höra,  

 Den älska aldrig wähl som fruchta något fall, 

 Jag älskar hwem iag will, och lijder hwad iag skall. 
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A la plus aimable Bergere (stikisk) 

      (V 21aq, s. 351–356) 

En fremmand’ herdes Man, doch från bekante länder,  

En Butter bonde-dräng som intet krusa kan,  

 Är från des herdeskar till dig min flicka sänder,  

 Han bär des skatt och skuld på trogna händer fram,  

Och will förwißa dig att all des herdeskara  

Med wyrdnat och respect för dig Ödmiukar sig,  

 Hon will dig all sin tidh till hörsam lydno wara,  

 Om du med mildheet nu undfår allenast mig,  

Fast eij min ringa skänk af Gull och stenar lyser,  

Och iag med prächtig ord mitt tahl eij pryda weet,  

 Fast mer än detta alt sig i min gåfwa wijsar,  

 Ett troget hiertelag en ärlig wänligheet,  

En man som wistas stedz på bygden utj Skogen,  

Och der för vlfwens tan befrija måst sin Jord,  

 Des enda wettskap är att wara hull och trogen,  

 Han wet af intet skrympt ell’ Stadzens smickreord,  

Förachta hwem som will wår lefnad uppå bygden,  

Doch kan man der förnögd utj sin kåfwa boo,  

 Hoos Oß och bland wår hoop är der som rena dygden  

 Sitt liufwa hemwist har sitt läger och sit boo,  

Fast wij eij tahla stort wij mena hwad wij seija,  

Och löpa eij kring byn med Sqwallerachtigt snak,  

 Man tarfwar eij hoos Oß för pengar wänner läija,  

 Wij tiena stedz hwar ann, och lönas med stor tack,  

Wårt sinnes nöijsamheet befrijar Oß från smärta,  

Vppå en glädie dag haa wij en rolig natt,  

 Sielf lyckans up och nehr den plågar eij wårt hierta,  

 Wår hydda är wår wärld, wår lilla hiord wår Skatt.  

Jag aldrig wetta will hwad iag eij kan begripa,  

Jag menar kunna nog när iag kan ingen ting,  

 Jag spelar lustigt på min lilla Säckepipa,  

 Då herdehoopen all och dantzar friskt omkring,  

Derföre effter du wår bygdelefnad älskar,  

Och intet dig så kiert, som sielfwa dygden är,  

 Den ingen galenskap förblindar ell’ förfalskar,  

 Men ett nöijachtigt Sinn i alla tijder teer.  

Ty är och iag till dig af wördnat sänder worden,  

Med denna ringa skiänk ifrån wår herdeskar,  

 Det är en frucht utaf den lilla fåre hiorden,  

 Den iag för detta tient och roligt wachtat har.  

Spijs-kakor twå ell’ tre och någre fåhre-Ostar,  

Samt murklor, swampar och hwad mer du skådar här,  

 Med annan bonde maat som intet mycket kåsta,  

 Är det som iag dig nu i Ödmiukheet förähr,  

Här lefwa wij utaf och äre wähl förnögde,  

När wij en skopa miölk få Öösa deruppå,  

 Tröst du som wij utaf så ringa ting Oß frögda,  

 Förachta eij wår math, men smaka deruppå,  

Par strumpor utaf ull och mycket ringa wärde,  

Deßlijkest Strumpeband de lägger iag här till,  

 Förachta intet dem de komma från din herde,  

 Som dig alt sitt, sig sielf och hierta gifwa will,  

Jag har sielf ullen klijfft, min enda bästa flicka,  

Som är mitt föllie när min Jord i bete går,  

 Hon har med egen hand och dem till tienst den stickat,  
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 Ty hoppas iag att du dem och nu eij försmår.  

Sij! så kan här wår hiord Oß arma herdar föda,  

Den nögsamt lefwa tröst, han har af lijtet nogh;  

 Ty blancka Silfretz Glantz och Skiöna gullet röda,  

 De plåga eij wårt sinn de kittla eij wår hogh.  

När som om qwällen wij wår hiord har fördt i husen,  

Så blir en kierfwa halm wår hwijla för wår kropp,  

 Seen dra wij Ryan på, och släcka så uth liusen,  

 Och såfwa hiertlig sött, tils Tuppen ropar opp,  

Den Ryan som du seer är och från deße landen,  

En ringa afwel af min lilla fåre hiord,  

 Hon är och äfwen af den förr omtalde handen,  

 Som mig den till behag, och dig till tienst haa giordt,  

Fast du din skiöna kropp eij tröster der till twinga,  

Att han sig hwijla skall uppå en kierfwa Stråå,  

 Så bred’na uth och lät din fingrar derpå springa,  

 Då lär mång Glader blij män Juhlen än står på;  

Med flere ord kan iag mitt hwerf nu eij förklara,  

Den litet hafwer Lärdt han tahlar intet stort,  

 Ty rätt som iag drog åf blef hela herdeskaran,  

 Giästbudin och gick dijt, iag skynda mig och bort,  

När herden kommer sielf så lär han wähl uthföra,  

Det iag så slätt begynt och illa lycktat har,  

 Men wiltu något mig ännu till willies giöra,  

 Så lääs med tåhlamod och deße fyra raar;  

Förachta detta eij fast det af ringa wärde,  

Men glöm min ädla Wän eij bort besinna här,  

 Att detta kommit är ifrån din trogna herde, 

 Som dig med all sin Hiordh stedz huld och hörsam är. 

 

 

Allting må man efftergie 

  

UUB V21 aq, s. 377 (endast i registret; texten saknas), Israel Holmströms visbok (Se  

konkordans.se/Israel%20Holmstr%C3%B6m%20V21aq%20och%20V7%20i%20UUB.pdf).  

Olsson 1978 attribuerar visan med tveksamhet till Wexionius. I föreliggande dokument införs 

visan under Israel Holmström. 
 

 

Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden 

1.      (V 21aq, s. 380–382) 

Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden,  

Till allt som fagert, skiönt och ährbart fins på Jorden  

 Du äst ett Vnderwärck, ett kort begrep af Allt, 

 Som prijsas, wördas bör, och ällskas tusendfallt. 

2. 

Fullkombligheeten siellf, och all Natursens fägring,  

Hooß dig har wallt sitt boo, sitt hemwijst och sin lägring  

 Och om din Skiönste Kråpp, är utan wank och fehl  

 Så har och Siählen din, fått dygden sig till dehl.  

3. 

All Stiernor med sin glantz, sielf Solen med sin Stråhlar,  

Som Skiönste ögon din, så härligt icke Pråhlar,  

 Och måst Naturen siellf, af Kiärleek warit full,  

 När han så skiönt Ett Billd, har Skapat utaf Mull.  

4. 

Cupido med sitt Blåß, sin Pijlar, och sin Båga, 

Måst läna utaf dig, sin tärand flam och låga, 
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 Hans Skiächta ingen Force, hans Pijhl har ingen Macht,  

 När du dig wänder bort och eij will gifwa krafft.  

5. 

Din åtbörd och ditt Tahl, din Vppsyn och ditt löije,  

För mången är ett Quahl, för mången är ett Nöije,  

 Ty hwad är större Quahl, än dig ogunstig See,  

 Hwad är och större frögd, än see dig liufligt lee.  

6. 

Ach wille ödet mit, och lyckan det så skicka,  

Jag äntlig blefwe wärd, en sådan hiertans flicka,  

 Men bordt förmätenheet, iag är det icke wärd,  

 Mig är det endast nog, iag ällskar utan flärd.  

7. 

Att ällska lastas eij, fast man det eij kan winna,  

Så önskar iag och dijt, dijt iag kan aldrig hinna,  

 Man Solen ofta seer, doch ingen henne Nåhr,  

 Så önskar iag och det, som iag doch aldrig fåhr.  

 

 

   
 

 

 

Klippings hanskar har iag låfwa, Klippings hanskar iag Er geer (stikisk) 

      (V7) 

Det är wähl en ringa gåfwa  

 hwar med iag mig för Er teer,  

men betenck min skiöna Lijsa  

 at iag är en fattig Kar,  

och det är en gammal wijsa:  

 skelm som geer mehr än han har,  

Kunde iag min gåfwa laga  

 effter lusten min till gee,  

skulle hon Er wähl behaga,  

 ty då skulle J få see  

på hwar hanskes miuka finger  

 lenare än silkes wadtt,  

fempton gångar fempton ringar,  

 i hwar ring en dyrbar skatt,  

utaf fempton Diamanter,  

 hwar demant Er blef beskärd  

sku’ ha femton hwaßa kanter,  

 och hwar kandt sku wara wärd  

fempton tusend nya dahler,  

 kund’ iag sådan gåfwa gee  

ingen kalle mig se’en kahler,  

 hahn i korgen iag wist blef,  

men i pennan är iag rijker,  

 och i pungen Almos hion,  

hwar är iu sin gåfwa lijker,  

 derför’ beer iag om pardon,  

at iag Ehr nu öfwersänder  

 någre klippings hanskar små  

ifrån wåre Skånske länder,  
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 utan diamanter på,  

doch hur’ ringa dhe och ära  

 om J på Ehr hwijta hand  

wålar deße hanskar bära  

 ingen ungkarl i wårt land  

fins, som eij sku’ gärna willia  

 föra dem åt mund till byß,  

och för Er skull, Lijsa lilla,  

 gifwa dem en hiertlig kyß,  

Ja, iag kan mig reedan frögda  

 när iag nogsamt tänker på  

huru många kyßar nögda  

 mina hanskar lära få;  

öfwer alt cham’rera råckar,  

 footknyhls långa wärieband,  

swarta, hwijta, lööshårs Låckar,  

 Lijten Hatt med silfwerrand,  

en ny-modig snuusfull näsa,  

 snörbandz-axel, puder-rygg,  

nyß hemkommen från sin reesa,  

 mången wargskins muffer stygg,  

som på knäna öms-om slänger,  

 mången stackot herre skoo  

den en långer bondfoot tränger,  

 fransöskt skägg och kinnröks boo,  

knaphåls dryge, silfwer smidde,  

 hanske lösa muffeband  

kroke-knijfwar guldbeprydde,  

 båtzmans halsduuk knyttnings gran:  

Alla alla deße lära  

 Komma fram ödmiukelig  

doch iag menar dhe som bära  

 slijka saker uppå sig,  

och för mina hanskar buga,  

 snärde i Cupidos band,  

Kyßar stiäla, Kyßar truga  

 af min handska på Ehr hand;  

hwad will iag då mehr begära  

 för min gåfwa iag Ehr geer,  

när iag märker hwad en ähra  

 mina hanskar få för Ehr;  

men sku någon, Lijsa lilla,  

 enwijst entlig komma fram  

alt för öfwerdådigt willia  

 Kyßa Eder bara hand,  

Ach! det wor’ för mig en harmer,  

 gif Eij honom der till låf,  

seij Ehr hand den är så warmer  

 at Er hanske går eij tåf... 

 

En Krigsmans wijsa 

1.      (V7) 

Skall iag mig nu sielf förlåta  

 och mig öfwerwunnen see?  

Will iag in till grafwen gråta,  

 bada utj ach och wee?  

Neij alt me’n iag mig kan röra  

 är iag hwarken ijß ell’ steen,  
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iag will ingen suckan föra,  

 iag är lustig, eij ogeen.  

2. 

Bort med suckan bort med längtan,  

 bort med sorg, och bort med pust,  

bort med ängslan bort med trängtan,  

 iag will intet haa än lust;  

bladet kan sig en gång wända,  

 effter sorgen kommer frögdh,  

soolskijn måste målnet ända,  

 och iag blir altijdh förnögd.  

3. 

Kom förtret och kom olyckor  

 kom så många som nij kan,  

kom med Ehre dunder stycker,  

 iag blir doch en stadig man,  

iag will kämpa, iag will strijda,  

 iag will altijdh lijka stå,  

iag will Ehr wähl alla bijda,  

 iag skall genom eelden gå.  

4. 

Hwad är silfret, hwad är gullet  

 som man estimerar här?  

för den guden mång’ nedfullit,  

 och hwar i sit hierta bäär,  

annat än som döda stenar  

 wuxne utur bergens buuk,  

hwilket, all wår lust förkleenar,  

 och det giör oß altijdh siuk.  

5. 

Hwad är pärlor? salta tårar,  

 dem siön har till steenar giordt,  

hwad är skatter? plågebåhrar,  

 utaf hwilka man har spordt  

at dhe skada mehr än hielpa,  

 och förskaffa altijdh qwaal,  

at dhe sina herrar stielpa,  

 utj plågors röda saal.  

6. 

Hwad är prackt och härlig sorter?  

 annat än et skiört Cristall,  

som snart bräckes när man stötter  

 då förflyter prackten all,  

lät man studsa, lät man pråhla  

 hwem som gärna studsa må,  

lät man Damor sig bemåhla,  

 iag will altijdh lijka gåå.  

7. 

Hwad är kärleek? söta plågor,  

 en kårt lust, för et långt hopp,  

der är diefwuls heeta lågor,  

 som förtära Siähl och Kropp,  

för en tijmas nutne frögder,  

 är deß plåga eij så kårt,  

man är sällan der förnögder,  

 trånas mäst af trängtan bårt.  

8. 

Hwad är präster och Prælater,  



388 

 

 som så skrymta heligheet,  

hwad är Munckar och Abbater,  

 äta gräs i grönan beet,  

annat än som lata drängiar  

 klemma boken under arm,  

giömma guld i Sölfwer sängar,  

 Kyßa Nunnans hwijta barm.  

 9. 

Hwad är wijn och starka dryker?  

 än som Bacchus hela bahn,  

uppå drycker föllier Krycker,  

 när den drukna eij gå kan,  

iag will nyckter lustig wara,  

 ty iag achtar intet wijn,  

iag will intet illa fahra,  

 iag will aldrig blij et swijn.  

10. 

Hwad är böcker? pappers saker  

 som oß gambla werlden giömt,  

döde skriffter, lögne drakar,  

 som all sanning hafwa glömbt,  

hwad oß Plato hafwer skrifwit  

 Seneca oß lära will,  

har deß hugnad uhr dem rifwit  

 och iag håller dem ogill.  

11. 

Läs nu hwem som läsa lyster  

 iag will intet läsa mehr,  

fahnan är min bästa syster,  

 iag mig henne egin gier,  

iag är uhr Matriclen strukin  

 derföre iag eij läsa kan,  

då iag wardt från Scholan skutin  

 så tog Mars mig sielfwer ahn.  

 12. 

Ner med boken under bohlet  

 fahr wähl Græska och Latin,  

iag weeth intet hwad iag giohle,  

 när iag war en sådan grijn.  

At iag aldtijdh sått och weeta  

 utj Eder Physica,  

iag will aldrig i Ehr leeta  

 iag är en Soldat i dag.  

13. 

Mars han är min största Rector,  

 förstår informera mig,  

mit Collegium är full skiäcktor,  

 och hwar man beflijtar sig  

till at träta disputera,  

 emot fiendz’ runda skääl,  

hans objecta refutera  

 och bijlägga all ting wähl.  

14. 

Bort fioler pappers nötter,  

 bort med Eder lärda sång,  

iag är af Ehrt skråål heel trötter  

 min Musick tra derang dan dong  

bort Basisten som så brummar  
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 ty Ehr lust är alt för kort,  

hijt skallmeijor, pukor trummor,  

 hijt Trummeter, lutor bort.  

15. 

Lustig will iag altijdh lefwa,  

 lustig will iag äntlig döö,  

iag will aldrig Kärleek öfwa,  

 och eij brinna i deß glödh,  

lusten skall min Käresta wara,  

 ty hon är den bästa möö,  

lustigheet will iag eij spara,  

 lustig, lustig, måst iag döö.  

 

 

 

Kårf-giästbod (stikisk) 

Jsræl Nilßon bugar sig     (V7) 

tackar Frun ödmiukelig  

 för den angenehme gåfwan  

 hwar med effter uthfäst låfwen  

han i morgons blef betänckt,  

och så rundelig beskiänckt,  

 af hustr Anna Päders dotter,  

 länge ha Ehr dräng fåt stådt der  

för än iag ha hitta på  

hwem den kårfwen kom ifrå,  

 till deß iag tog på besinna  

 at eij någon sylte qwinna  

eller kårfkäring wid norreport  

sådan Stadzwackt hade giordt  

 utan Edra hwijta näfwar  

 utur blanka tråg och stäfwar  

höljt och giordt den läckre maat,  

som mig skänktes på et faat;  

 derför’ kyßer iag dhe händer  

 som wid kårfwens bägge ändar  

låås för lädersäcken satt,  

men doch, om så wore, att  

 någon pijga ha hielpt giöra  

 kårfwen, måst’ man intet kiöra  

mig at hålla löfftet mitt,  

kyßa handen som der fritt  

 gryn och krydder har i stoppat,  

 och den stinna stadzwackt proppat,  

fult med god behaglig maat,  

at han stußar i ett faat,  

 mehr än någon kårf på tårge,  

 som der hungrig går med sorger,  

harmsen at han af sit nampn  

ingen nytta har och gagn;  

 doch iag feelar gräseliga  

 ingen plumper håhlhänd pijga  

har giort kårfwen som iag fick  

när iag uth i mårgons gick,  

 utan Era hwijta händer  

 ha giordt en och en i sänder  

af den kårf som sändes mig  

derför’ iag och wärdelig  
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 will den wackra handen kyßa  

 som slijk Stadzwackt på mig hyßa,  

när iag men’t till slåtet gå,  

men min Syster, tänk man på  

 huru häpen iag måst’ blifwa  

 at iag intet kan beskrifwa,  

när iag otänckt warse blef  

rätt som bäst iag satt och skref  

 wid mit bord förutan slammer  

 femb stadzwackter i min Cammar  

förde tåf een paltehäst  

komma ta mig i arrest,  

 som iag mente, till at fråga  

 hwad dhe wille, iag lell’ wåga;  

Karar, hwem ha sändt Ehr hijt?  

fråga iag dem så med flijt,  

 men dhe swara intet annat  

 än men bara at hustr Anna  

hafwer skiänckt oß i din mackt  

eij at gifwa på dig wackt  

 men din snåla hunger stilla,  

 som dig offta plä förwilla,  

och din maga giör beswär,  

när du macktlöös, hungrig ähr;  

 när iag hörde denne wijsa  

 feck min fruktan tämlig lijsa,  

kneckter som man äta kan  

skräma ingen modig man,  

 nu så lär iag wähl förlijkas  

 ty dhe måst’ nu genast wijka,  

i Corps d’gardet, som iag har  

och det innan några dar,  

 tack min Syster för Ehr gåfwa,  

 wärdlig will iag Eder låfwa,  

till at äta Eder skåhl  

utj detta kårfwemåhl.  

 

 

 

 En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru (stikisk) 

som iag en gång oförmodeligen fick see utj et Gästebodh. 

      (V7) 

Opp opp Nympher bästa flickor  

hielp meij någ’t i deße stycker  

 ty iag har et wärk för hand  

 som är öfwer mit förstånd,  

Jag will arma bonde bängell  

måhla af en himmelsk Engell  

 iag will med et suddogt Kohl  

 rijta werldens andra Sohl;  

men kan iag den rätt eij rijta  

som så skiön är, måst’ man weta  

 at den eij kan lyckas här  

 som städz utan lycka är:  

Sidst en affton moth min tanka  

Kom iag in der glädie wanka,  

 roligt suus och liufligt bruus  

 mit i glädiens egit huus,  
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trånga strupor, torra tarmar,  

lätta fötter, friska armar  

 frögda allas sinnen thär,  

 ingen wor bedröfwat här,  

iag fick see dem dansa, rasa,  

springa, lunka, gasa, flasa,  

 skumpa, trippa, lustigt kring  

 alla roligt i en ring,  

weth eij nå’n hwad det will heeta  

lääs twå raer så få J weta  

 at et ionlag, präst och ring  

 höllo här et bröllops ting;  

mina galna ögon runda  

(som eij nånsin kunna blunda  

 förr än dhe mit hierta see  

 både utj ack och wee)  

Luppo kring i alla hörn,  

snart på bohle, snart wed dörn,  

 thes dhe fasna wed’n Magnet  

 som dem änthelig åth sig sleet,  

en Magnet som iern smälter  

utaf hwilken mången fälter,  

 som had’ hierta förr af ståhl,  

 och moot kärleck alt för håhl,  

den som acktar frij at lefwa  

måst’ för hennes oppsyn bäfwa  

 när man blir af Solen bränd  

 så är hiertat och uptändt,  

will man sig för kärleck achta  

måst’ man henne eij betrachta,  

 blunda är det bästa råd  

 see och älska fölgs här åth;  

hennes skiön och fagra tycke  

är Naturens mästarstycke,  

 när Naturen giordt des hand  

 war han sielf en kärlecks brand  

ingen stierna törs beskåda  

hennes skiöna ögon båda,  

 effter deras glantz och prackt  

 har hoos deße ingen mackt,  

roos och lillior måste bucka  

af förtreet tillsamman sucka,  

 när dhe hennes kinder see  

 som så fagert sig betee,  

skiönste mun som nån’sin Solen  

har beskådat här på iohlen,  

 såg iag här, med fängsligt mod  

 rödar’ än som drake blod,  

beck-swart håår och snöö-hwijt panna  

hakan runder mehra anna  

 som iag har betrakta wähl  

 qwäljer meij diupt i min Siähl,  

hennes hals war hwijt och runder,  

ibland undren största under,  

 iembner war deß tand och reen  

 hwijtar’ än som Elphenbeen,  

under halsen kund’ man röna  

et paar hwijta snöberg skiöna,  
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 sprungo opp och nehr af harm  

 uppå hennes lillie barm,  

at man dem så hade fängslat  

och med fiskbeens fängsell ängslat,  

 iag såg deras ängsligheet  

 som mig tycks än med förtreet,  

deras fängsle war nåt rämnat  

mit på dörren haa man lämbnat  

 lijtet andhål, at des snöö  

 eij af qwäfwian skulle döö,  

doch dhe kunde dem eij stilla,  

effter dhe så fohre illa,  

 klaga öfwer sådant mord  

 brust’ så uth i deße ord:  

hennes andra stålte leeder  

hafwa sparckat oß hijt neder  

 at wij kumme deras prackt  

 för wår skiönheet i förackt  

har du afwund tänckt’ iag ängslat  

d’andra at dhe deße fängslat  

 hur’ måst’ deße wara då  

 effter dhe eij skådas få,  

ynckan wäckte mycken smärta  

utj mit förkråßa hierta,  

 at iag snart haa låßa dem  

 men iag tohls int’ tolas hem,  

På sin hals had’ hon en kädia  

som Vulcanus sielfwer smedia  

 när han togs i himblen ahn  

 för all’ smeder mäster man.  

Hennes skiöna hande klåfwor  

wore Indiens skatt och håfwor,  

 slutne med så skiöna låås  

 at eij bättre kunde fåås,  

iag steeg bak om bohle spaker  

skåda dierfft på deße saker,  

 thes iag så i tankan låg,  

 såg och wist eij hwad iag såg,  

Jag wardt bleek, och iag wart röder  

qwekna till, wart åter döder,  

 hierta klämte i mit bröst  

 lijk som det ha worj löst,  

bäst iag såg på deße skattar  

Astrild mig wid handen fattar  

 sade koxa eij mehr dijt  

 det är red’n en annars bijt,  

hon är bunden kan du’t röna  

seer du eij deß kedior skiöna  

 som hon bär på hals och hand  

 det är kerleckz äckta band,  

en trälinna som och Trälen  

har blesserat diupt i Siählen,  

 see eij henne längre ahn  

 hon är gifft och har en man;  

Uppå detta sidsta ohlet  

flög han från mig öfwer bohlet,  

 uth på backen öfwer reen,  

 iag satt kaller som en steen;  
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effter denne sorge påsten  

salta hijßlig för mig kåsten,  

 aldrig wist’ iag hwad iag giohl  

 tänckt’ och talte eij ett ohl;  

Entlig tog iag på at qweckna,  

see’n iag rånnat har och bleckna,  

 Kom iag nå’t igen till modz,  

 fråga hwad mig stog till rådz,  

älskog tohr’ iag då eij öfwa,  

utan den kund’ iag eij lefwa,  

 Summan iag war i min kropp  

 wärre än en Tysker topp:  

hwad iag skulle, iag eij giohle,  

hwad iag wille, iag eij tohle;  

 hopp och frucktan stog mig när,  

 lag och älskog stridde här;  

Lagen wille ingalunda  

blinder elliest, då måt’ blunda  

 see, hoos mig förbudit är  

 älska det en ann’ har kiär;  

ingen kloker sig förundrar  

lagen at han bland oß dundrar,  

 ingen regla är så håhl,  

 at han eij uhrsäcktan tåhl,  

Saa’ kärleken till mig sackta,  

Du måst’ eij deß hotan ackta;  

 tijga älska i sit sinn  

 kom för lagen aldrig inn;  

iag toog wid kärlekens lära  

och will Cloris ewigt ähra,  

 ingen mig förtäncka lär  

 älska det som wackert ähr.  

 

 

Madammoiselle (stikisk) 

      (V7) 

Om nu Jungfru Brijta Maija  

som stedz snattrar som en kaija  

 wille än i denne qwäll  

 giöra fästman sin så säll,  

och med honom sig nå’ roa,  

biudz hon, will hon taa till goa,  

 doch eij på nån’ Juhleleek  

 men på ostror karp och steek.  

Skrifftlig will iag henne biuda  

på det see’n eij må förliuda  

 at hon icke budin war,  

 som sig förr tilldragit har  

beer derhoos, hon will och taga  

master med sig, ochså laga  

 at hon sielf eij såfwer bårt  

 et Callas för henne giort,  

Ty för din skull hiertans flicka  

har iag tänckt i affton dricka,  

 och för din skull är det skedt  

 at iag fahr och mohr har bedt  

will Herr Swågr föllie giöra  

war wählkommen ska’an få höra,  
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 han ska fägnad fylder blij  

 at han eij ska orka sij.  

Swägerskan blir ochså budin  

uppå maten steckt och sudin  

 heller än som någon ahn,  

 ty hon med sin enda tand  

lär eij stort för mig op äta,  

runstykz kringla, halfeds fläta,  

 utj Kirstins hand, för faat  

 lär blij hennes deputat.  

Nå iag håppas Brita Maija  

lärer swara med et Ja, Ja,  

 och eij wägra wijsa sig  

 hoos sin festman gladelig,  

med sit fölgie och än flere  

som tillijka budne äre  

 än i affton denne daan  

 klåckan 7 på Pelickan.  

  hennes hörsamme  

  I: Hm:  

 

 

Encomium viresque pulveris tabaci 

1.      (V7) 

Sachta, sackta! med min dosa  

det är ingen bränwijns kosa  

 wänder du den op och neer  

 får tu ingen toback mehr.  

2. 

Men taa warlig, ochså laga  

at tu får 2 gångor taga  

 med paar finger geer iag lofw,  

 det är nu maneer wid hof.  

3. 

Snus-tobak een allmän gåfwa  

blir af alla mycket låfwa  

 för deß art och stora dygd  

 i all Land och hwarie bygd.  

4. 

Har du några Stats-affairer  

at utföra, iag dig lärer  

 Snus-tobak det geer förnufft  

 friskar hiärna, och giör liufft.  

5. 

Har du några älskos griller  

hwar med du din tijdh förspiller  

 i chagrin, tag snuus-tobaak  

 så förnöijer du din saak.  

6. 

Har du mootgång i din lycka 

som dit hierta grämer mycke, 

 tåål, lät toback blj din Cur,  

 lyckan speelar tour a tour.  

7. 

Will din pung och hålla Luncken  

rätta du dig effter funcken,  

 Lef förnöijd, tag snus-tobak,  

 spring och dansa op i taak.  
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8. 

Är du och en petit maistre  

pour paroistre, plus qve D’estre  

 wijß din dosa, gee dig air  

 gå och sprett, och giör tig fier.  

 9. 

Ladda näsan med toback  

skiut den uth båd fram och baak,  

 men will du intriguer bruka  

 så har fahnen giort din siuka.  

10. 

Tobak hielper intet tig  

gå rätt fahninwall från mig  

 ty min tobak har den dygden  

 är tu arger utan blygden.  

11. 

Titt humeur seer man der strax  

som portraite utj wax,  

 i en summa till at skrifwa:  

 snustobaken kan fördrifwa.  

12. 

Olust, sorg och fåfäng pust,  

friskar hiertat och giör lust,  

 snus-tobak gildt itzo geldt  

 fasthier in der gantzen weldt.  

13. 

Weil der wurm ist eingerißen  

und die leuthe schnauben müßen,  

 Con Licentza sagdt der gäck  

 und schnaubt einen dürren dräck.  

 

 

En Suputhz förswar (stikisk) 

      (V7) 

Från Örbroo så blef Ehr skrifwit  

at iag fuller der har blifwit  

 och i Ehrenpryßes huus  

 tagit mig et kämpa ruus,  

iag bekräfftar ochså detta  

det är sandt hwad man berätta,  

 lägger det ännu der till  

 at iag ochså laga will;  

som det intet war det första  

och fast mindre är det största  

 som iag hafft i mina daar  

 see’n iag böria blifwa kaar;  

at det eij skall blij det sidsta,  

innan som iag läggs i kista,  

 så framt döden eij för snart  

 stäcker drickens liufwa fart,  

och min strupa sönder bryter  

der som drycken nederflyter,  

 lijka som man watnet seer  

 uth för bergen strömma neer,  

ädla stund och liufwe tijma  

när min mun i wijn får simma,  

 och min läppar springa råå  

 utj wijnetz halftun’ såå,  
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då boor glädien hoos mig inne,  

då slås ängslan uhr mit sinne,  

 ia min glädiefulla kropp  

 hoppar utaf glädien opp.  

och om nån’sin möiligt wore  

iag wähl sielf i glaset fore  

 sam der kring lijksom en fisk  

 utj watnet qwick och frisk,  

när iag söta wijnet swällier  

det mig hierteligen qwällier  

 at min korta strupas gång  

 eij är med mig lijka lång,  

at iag såledz finge kiänna  

drickens liufhet långsamt ränna,  

 ifrån munnen natt och dag  

 ända nehr till fotebla,  

edla safft, du söta wätska  

som oß kan så liufligt läska,  

 huru ska iag roosa deij  

 som så hiertlig frögdar meij?  

af alt gåt är eij din lijke  

uppå werdens wijda rijke,  

 af alt gått som iorden bär  

 wijn det aldrabästa ähr,  

wijnet frögdar menn’skians hierta,  

wijnet dämpar sorg och smärta,  

 wijnet giör en trumpen glad,  

 wijnet är et bielke 

der man all sin sorg aftwättar  

söta wijnet bröstet lättar,  

 wijnet ränsar oreent blod,  

 wijnet skaffar hiertat mod,  

den som nyckter är en krympa  

och af hwar sig låter stympa,  

 får han wijnet i sin kropp  

 stijger mood i hiertat opp,  

at han med den största hielte  

oförskräkt töör spänna bälte,  

 och den nykter rädder war  

 dundrar fuller som en kar;  

den som förr en Jsklimp hade  

der Naturen hiertat lade,  

 sitter nyckter, som en fleep,  

 giör eij något kärleekz greep  

och nyfijken aldrig nappar  

effter kyßar, effter pappar,  

 sitter stilla som et wååp,  

 och orörlig som et skååp;  

pläg’n wähl och gee’n man dricka  

straxt tar hiertat hans på picka  

 utaf kerleeks liufwa eeld,  

 att han grijper dristigt tell  

som en högbeent tupper yfwes  

bångas, bråttas, slijts och rijfwes,  

 kållrar utaf kärleekz skått,  

 till deß han en kyß har fått,  

får han mehra må han giöra  

der om will iag intet röra,  
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 wehr die Kunst kan, wie man spricht  

 der beschämt den meister nicht,  

den som nyckter trumpen sitter  

blijr han full, at wijnet spritter  

 i hans hierna, blijr han glad,  

 qwäder då som aldrig qwad.  

börijar på så lustigt tralla  

at han frögdar sig och alla,  

 som der äre, när dhe sij  

 en så trumpen, glader blij,  

den som nyckter knafft kan krypa,  

får man wijnet lijte drypa  

 rinna i hans strupe-gång,  

 giör han underliga språng,  

uppå bohl och uppå bänckar,  

öfwer dörar utj skänckar,  

 oförsichtigt opp och neer  

 giör sig galen med maneer,  

den som ängslas utj hierta  

och af motgång lijder smärta,  

 eller armod sätter till  

 at han nyckter dåna will,  

gee’n man dricka, lär han glömma  

all sin mootgång, fuller drömma  

 at han ingen mootgång har  

 eller hafft i sina daar,  

utan dundra, dricka, swärma,  

med dhe andra och alarma,  

 bulla opp med skratt och skrijk,  

 som han wore skatte-rijk.  

lijk’som honom intet fattas,  

men af alla håls och skattas  

 för en rijk och lycklig man  

 som så lustigt lefwa kan,  

tröst’ då wijn alt detta giöra  

alt det onda så förstöra,  

 hwarför’ klagas iag då ahn  

 at iag dricka will och kan? 

dricka ska ia, drucki ha ia;  

drucken blj ia, drucken wa ia,  

 dricka är min bästa skatt,  

 dricka ska iag dag och natt,  

dhe må seija hwad dhe willia  

Jngen, ingen kan mig skillia  

 ifrån wijnetz söta smaak,  

 som föör glädien up i taak,  

nyckter ä iag illa wuhlen  

nyckter ä iag mode-stuhlen  

 nyckter ä iag full med pust,  

 nykter ä iag utan lust,  

fuller är iag full med nöije  

fuller är iag full med löije,  

 fuller är iag fult förnögd,  

 fuller ä iag full med frögd,  

annan glädie må wähl fahra  

dricka ska min glädie wara,  

 dricka är min enda roo,  

 uth med tunnan will iag boo,  
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hwad iag äger skall iag sälgia  

kiöpa wijn och det opswällgia,  

 utj heeta strupen min,  

 der ska öhl ock winet in,  

hwad iag någn’sin har förwärfwa,  

det iag fåt ell’ får än Erfwa,  

 alt ska ösas i min kropp  

 alt i hoop ska drickas opp.  

 

 

Swenska ordinarie Påsttijender.  

Stockholm d. 5 Novembr 1699.  

      (V7) 

Mycket nytt hörs här ifråå  

som iag hijsklig undrar påå,  

 och iag deße daa’r fått fatt, 

 som mig blef berättat, att: 

Alla drängar tiena braa 

alla Pijgor mödom haa,  

 alla köpmän ha gåt godz,  

 alla hofmän wähl till modz,  

Alla låås dhe ha god fiär,  

alla karlar goda räär,  

 alla gränder ha bra lius,  

 alla qwinfolk wacker mus  

alla knijfwar en god ägg,  

alla bönder reena skägg,  

 alla kockar koka wähl  

 ingen skräddare mehr stiähl,  

Jngen gubbe pigan röör,  

ingen kärng mehr sqwaller föör,  

 ingen mångelska mehr swär,  

 ingen amma hoora ähr,  

ingen fattig tigger mehr,  

ingen swarter smeed man seer,  

 ingen Korfw bland stadsens wackt,  

 Keine Hure in der nackt,  

Jnga kattor taa mehr möß,  

ingen tiggiare haa löß,  

 Jngen ungkarl snusa kan,  

 ingen Jungfru will haa man,  

Detta alt är mycke nytt,  

ähr det sandt så troo det fritt.  

 

 

Nykiöping d: 5 Septembr 

Extract af en Kneckte hustrus bref i Sörmanland:  

      (V7) 

West du hwad min wähn för nytt  

wåra Knecktar hädan flytt,  

 det wår tröst mäst här tils warit, 

 Hafwa alla hädan fahrit, 

Lembnat wåra hemmans bruk 

utan plog och utan kuk  

 Fogden länsman några flere  

 der till wähl förordna ähre  

at dhe sku gee noga ackt  

det eij nå’t blijr öde lagdt,  
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 af dhe hemman wij besittia  

 deß dhe åter till oß flyttia,  

hielpa till när wij förmå  

eij wårt hemman förestå,  

 men min hiertans, några gubbar  

 murckna lijk’som rutna stubbar,  

Hur’ sku dhe wähl hinna mä  

bruket, som dhet brukas plä’,  

 när som 1000 några karlar  

 fast dhe reedo lijk som marar  

offta måst’ taa hielp till låns  

då hoos Mathis då hoos Måns,  

 åkren han giör minsta mödan  

 fast han skaffar bonden födan,  

wäxten man der ymnogt sijr  

när som den rätt plöijat blijr,  

 twå tree gångor man om åhre  

 men den åkren mellan låhren  

måste plöijas såås hwar natt  

om man der af ska gee skatt.  

 

 

 

   En ny, 

 lustig och begärlig  

  WISA, 

Kom Drängar, kom Pijgor, kom Gåssar etc. 

 siunges effter Engelska Gicquen. 

– – – – – – – – – – – – – 

 Tryckt i detta Åhr. 

 

1.      (Tryck i Palmskiöld 389) 

Kom drängar, kom pigor, kom gåssar, kom flickor, kom stintor,  

håll edra saker så kjäcka, så styfwa som flintor;  

det tjänar sig bäst at i drängjar nu hålla ehr framme, 

kjär flickor mig tyckes at j ock gjören slut uppå glamme, 

  fast bättre begynna på leka,  

  än at j så sittja i wrå  

  lijk som j wor nu kyst,  

  tänck man doch huru tyst  

  Flickorna låta sig smeeka.  

2. 

Det tåles ey länger, begynnen med lyster ehr dantza,  

seen sku wij wäl giöra wår flijt, och rätt lekerna ansa,  

wij sku wäl så laga at lederna stela blij miuka,  

låt gå mähn det går, j snart läkedom få för ehr siuka:  

  så lustigt rätt så skall det wara,  

  springa omkring, uthi en ring,  

  skalck den som tröttnar först  

  wore han smärr eller störst  

  ibland wår liufwaste skara.  

3. 

Nu fort med den leken, iag drog öfwer hafwet det salta,  

och straxt der uppå fattig fogel, då måste man halta,  

seen kommer den leken, iag hafran min skall låta skiära,  

der näst hwad will bonden sin unga kiär hustru förähra,  

  så dantzas här fritt stubbe stätta,  

  Brand Nicola går med i raa,  



400 

 

  sedan qwarn-dantzen fort  

  det är ey där med giort,  

  så skall man Jungfrurne twätta.  

4. 

Då föllier derpå, iag wäl weet hwar hög lofte det ständer,  

der inne boor fager en möö, hwem är som icke wänder  

att leka, af sorgen bedröfwad iag är i mitt sinne,  

förutan dhe leekar, man ey så kan ha uthi minne,  

  seen dantza wij Engliske Gicquer,  

  een Menuet, går ock så nätt,  

  wäl som Bouree Pecour,  

  så ock Gavott l’amour,  

  rätt som det hwar och en lijkar.  

5. 

När wij nu så natten med lust och med nöye fördrifwit,  

så dricka wij om med wåt-wahrorne som är oß gifwit,  

wij dricka wäl glasene twå kan skee tree eller fyra,  

till deß at wij kiänna wij nå så när fått ha wår hyra,  

  då Jungfruna hem wij ledsaga,  

  lyffta på hatt och biuda god natt,  

  straxt wij tillsammans gå  

  der wij godt wijn kunne få  

  för wår förswagade maga.  

6. 

Sij så! sij så måste man lustigt Juhltijden förnöta,  

så länge Juhltijden står på är man säker för böta,  

fast man omsprunge till morgonen klockan slår åtta,  

det kostar oß sielf wåra fötter om wij blifwa tråtta,  

  wij hafwe en Juhl man om åhre,  

  få wij ey då hålla uppå,  

  bruka wårt tijd-fördrijf  

  med wackert Jungfru-wijf,  

  klappa dem sakta på låre.  

 

 

 

 

 

 

Nu följer en Holmströms Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn,  

som föll genom en glugg och slog ihjäl sig.  

      (Palmskiöld 397) 

(1.) 

Hwad menar du, min wän, at denna grafwen gömmer?  

Säg mig, hwad du derom uti ditt sinne dömmer?  

Ett sällsamt Kreatur fins under denna sten.  

Du måste gißa först, jag skall wäl nämnat sen.  

(2.) 

Han war i sinom tid af starka karska leder; 

Men war också derhos af grofwa plumpa seder: 

Hans ansigte war bredt, hans ögon woro små: 

Sin bakdel wille han ej gerna låta klå. 

Han gick alt för sig sjelf och gjorde intet buller; 

(3.) 

Men åt sig gerna mätt och drack sig gerna fuller.  

Hans slägt är nog bekant; dock sen den döder är,  

På slädar åker kring, när kärr och sjöar bär.  

Kanske wi få wäl se med tiden på en släda  
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Wår ludna döda Buß för wåra ögon träda:  

(4.) 

Så osnygg som han war och faslig förrn han dog,  

Så är jag wißer på at han blir älskad nog.  

Nu sen han döder är, och wintren blir så stränger,  

At det ger knäpp och smäll i knut och gärdsgårds stänger,  

Den förr för honom war förfärad nog och rädd,  

(5.) 

Den älskar honom sen fast mer än dunebädd.  

Kom nu och gißa på, förrn du går ett steg länger,  

Hwad sällsamt Kreatur wäl denna graf instänger:  

Ellan det är hans namn; om det blir rätt förwändt,  

Si då blir hans person dig säkert nog bekänd.  

(6.) 

Hans öde war så godt, som få det ha på jorden,  

J det hans lif och död ä bägge älskad worden,  

Hans lefnad af hans Kung, hans död af mången Dame,  

Som han så ofta skrämt, at det war synd och skam.  

Han fick en sällsam död. Ett rus af starka winet  

(7.) 

J alt som största hast gjord ända på det swinet,  

Ty winets starka kraft war orsaken dertil,  

At Ellan Klumsefot i gluggen dansa will’.  

Altså, o Wandringsman, hwartil du ej äst fallen,  

Det bjud då aldrig til, då går det dig som Nallen;  

(8.) 

Men kan du ej stå ut de prof, som ske i Hof,  

Så gack långt heldre hem och lägg dig ned och sof.  

 

 

 

UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka 

1.      (Tryck Palmskiöld 493) 

UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka,  

 Med stor esprit de tala François,  

Fotsijd Peruk, en rynklagder Jäcka,  

 Trehörnig Hatt och Wärjan wid Knä,  

Ställa sigh in hos Dames och siunga, trall. trall. trall.  

2. 

Jungfrun som bär den höga Fontangen,  

 Ring uti Örat, och fläckar på Kind,  

Står för en Spegel, drager aff Hansken,  

 Jänckar och lagar snält granlåten sin,  

Sällan hon knöplar, flitigt hon siunger, trall.  

3. 

Gubben och Kiärngen som lefwa tilsamman,  

 Spisen de ha til sitt Element,  

Hwarest de blåsa, {fl}asa och glamma,  

 All deras Taal är lapperij bewänt,  

Bäst som de sittia, börja de siunga, trall.  

4. 

Skommaren sitter och wrijder {sitt} Läder,  

 Jänckar sin Bårst, och hwässer sin Trå,  

Lustig är han i all sin åthäfwor,  

 Sylen och Knifwen han hwässer också,  

Äter och dricker hos Bonden och siunger, trall.  

5. 

När han nu trägit har bitit i Skinnet,  
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 Blir han omsider i Tänderen öhm,  

Börjar och där af bli ifrig i Sinnet,  

 Kastar ifrån sig sin skommare Söm,  

Röker Tobak, skiär Näfwer och siunger, trall.  

6. 

Bonden som har en Stake i Handen,  

 Söluger Trut, och ohäklat Skiägg,  

Reser hijt in til Stockholm från Lande  

 Drijfwer stor Handel med Höns och med ägg  

Kiör sedan hem i fyrsprång och siunger, trall.  

7. 

Miölk-pijgan bär på Hufwud en Bytta,  

 Fullblandad är den med Watn och Miölk,  

Skiämmer Gavotter och dantzar den kryckian,  

 Rätt som en Biörn, men wil härma Folck,  

Siunger rätt wäl som Getan för åskian, trall.  

8. 

Mångelskan som med Korgen kringlöper,  

 Sälljer falskt Godz, och swär det är godt,  

Sompt hon af Bonden trugar, sompt kiöper,  

 När hon om qwäll’n nog Handsööl har fått,  

Går hon från Torget, hoppar och siunger, trall.  

9. 

Rodderskan som om Sommarn och Wåren,  

 Håller wid Bron en grufwelig Låt,  

Mot sina Grannar fächtar med Åren,  

 Ropar: kom hijt, iag har en bra Båt,  

Jagh kan bäst roo, bäst slåß och bäst siunga, trall, trall.  

10. 

Sotgubben som plä Skårstenar fäija, 

 Kålande hwijt som en Morian, 

Derför små Barnen för honom de wäija, 

 Ja han kan skräma barfota – – –  

Högst uppå Skorsten står han och siunger, trall, trall.  

11. 

Schol-Gåssen står för Portar och Fönster,  

 Qwäder en Psalm om han så får låff,  

Fast han är färdig til höger och wänster,  

 Skrijker han doch som Armen wor’ åff,  

Giff mig en Halför iag hafwer siungit, trall.  

12. 

Gat-skrijkar’ som will ha så det spijsar, 

 Säljer en hoop med Fikanterij, 

Kiära Far kiöp en wacker ny Wijsa, 

 Säijer han, hör hwad skiön Melodij?  

Ty rätt så här kan man henne siunga, trall, trall.  

 

     (Nordin 1112, s. 47) 

 O Nechtergaal 

du som så härligt speelar 

 J grönan dahl 

Medh thoner uthan tahl 

 din Wackra sångh 

haar mig beweckt att hööra på  

 dig mången gång.  

 din Liufwa låth  

förmåår att torra ögon måste giöras wååth.  

Ty lät dig och nu hööra  
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 du Lilla fogell snäll  

lätt ingen ting förstööra  

 dig från din sång i qwäll  

deij skall iag stedz berömma  

 så lenge som iag haar  

uthi mitt inre giömma  

 Nån Lefnadz gnista qwaar.  

 

 

En trösteskrifft till 5 personer som beklagade en Jungfrus död med 5 st.  

grafskriffter, hwartill ochså mycken music har warit i kyrckian.  

1.      (Nordin 1121, s. 156) 

Så ha wij hört och sidt 5 skriffter om en piga,  

 hwars myckna låf och prijs här öses ymnigt ut  

 som skull’ en stor Princess giort på sin lefnad slut,  

med luut och strängespeel dee sörja och med giga:  

2. 

Begråten måttlig här J 5 bestörta männ,  

 som denna Jungfruus död så högelig beklaga,  

 lät af med ängslan den och trösten till er taga  

at Stockholm fruchtsam är och hafwer fler igen:  

3. 

Ty wänden nu omkring och söken upp en annan  

 J som eij lefwa kund’ med mindre J sku ha  

 En flicka för Er frögd, för henne wördnat dra.  

Jag eij mißunna will Er sådan roo och gamman.  

 

 

 

General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn som gick löös i konungens Cammar (stikisk).  

       

      (Nordin 1124, s.142–146) 

Törs nå’n skryta uthaf lycka  

Wist ä du en din leeda krycka  

 Som nu har fått frijheet till  

 Gå på Slåttet hwar du will;  

Du som fast du hårdt om hulle  

Jngen bonde unna skulle  

 Till att liggia i sitt stall  

 Eller gå med Korna wall  

Du får oförtient den heder  

Till att gå här upp och neder  

 Du har oförskylt fått låf  

 Till att trampa i wårt håf;  

Du får gå i huus bons Cammar  

Giöra buller och så slammer  

 Så att det är rätt en skam  

 Hur du lunsar fählas fram,  

Som en hwalp plä du där ählas  

Giöra illa hwar du fählas,  

 Wijsa hwad du äst för diur  

 Ett oskiähligt Creatur,  

Som du giorde här om dagen  

Då du had’ spanskt wijn i kragen  

 Som iag tror, wist war du full  

 När du slog bläckhornet kull,  

Med din foot föruthan möda,  

Söhla bårt Parnassi öde,  
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 Twåhla till Pehr Örnekloo,  

 Som du giol din plumpa koo,  

Doch eij han, men den boken  

Som han giort den leeda token,  

 Så att hwem den bladrar om  

 Mente intet att hon kom  

Jfrån högden med en örn  

Men uhr rumpan på en biörn,  

 Så att du ditt muhle barn  

 Det förwandlat uthi skarn,  

Detta har mig orsak gifwit  

Att iag nampnet ditt hijt skrifwit  

 Och dig dedicerar, tänck,  

 Denne boken till en skänck.  

Jag will hoppas och förmoda  

Detta länder mig till goda,  

 Och dig sielf, om du äst klook  

 Skiämmer du eij denne book,  

Där i intet pluttrar, skrifwer  

Plumpar blana sönderrifwer  

 Henne aldrig rörer wijd  

 Om du sielf will hafwa frijd,  

Ty iag har och här wijd håfwet  

En Patron som mig har låfwat  

 Till att wähl betahla deij  

 Om du törs förtreta meij;  

Will du äntlig nambnet weta  

Pompe plä den bußen heta  

 Han är karl för deij och fleer  

 När han nå’n owettig seer,  

Pompe som sig maintinerar  

Att hwar hund, den hunden ährar  

 Och af honom måst’ ha lof  

 Till blij lijden wid wårt håf;  

Pompe som plä knoota, knorra,  

På dee största hundar morra,  

 Att dee intet töras kny,  

 När han börjar onder blij,  

Den hwars lycka nu så grönskar  

Eij nå’n är som intet önskar  

 Jbland folcket sådan blij  

 Som wij den bland hundar sij,  

Sielf lär han eij med dig slijtas  

Som en hund med biörnar bijtas,  

 Ty han håller sig för goo  

 Till att slåß med deij din koo;  

Men den han plä Commendera  

Den lär giöra dig den ähra  

 Att dee deij lär sööla neer  

 När han där till order geer,  

Dee ä ochså mina wänner  

Jag är wiß att du, dem känner,  

 Om man iag, dem nämbna will  

 Nekar du eij meer där till,  

Turcka, Packan, Cam och Cesar  

Som bland hundar äre Resar  

 Att och deras minsta tand  

 Waßlan uhr dig krama kan,  



405 

 

Twå där till will iag eij glömma  

Men dem wählförtient berömma  

 Starcka Leijon, grymma aap  

 Deras hiskeliga gaap  

Dhe förmå dig Nalle täma,  

Ty dhe trösta dig så kläma  

 Att du knapt töör röra dig,  

 När som dee förlusta sig,  

Mins du när dhe en gång togs,  

Lijk’som tiggiarn reefs och slogs,  

 Huru skräcklig rädd du blef  

 Att du upp i fönstret klef,  

Satt förfärat i ett hörn  

Skreek och skeet som en rädd biörn  

 Att uhr rumpan din med hast  

 lorten flög rätt som en qwast,  

Samma kan ännu wähl hända  

Om du låter dig förblinda  

 uthaf lyckan som du giort  

 och giör illa immer fort,  

Då lär alla åth dig skratta  

Jngen dig då wärdig skatta  

 Till att hielpa när du fäls  

 Förr än dee din biörne päls  

Så ha tugga, lugga, slijti,  

Targa, sarga, sönderbijti,  

 Och då blijr din ludna låck  

 Lijk en slarfwog tiggar råck,  

Men om du dig wettig ställer  

Jnga fönster nederfäller  

 Jnt’ i Corps de Garde går,  

 Jntet bläck på papper slår,  

Jntet annat skiälmerij drifwer,  

Och min book eij sönder rifwer,  

 Eller elliest skämmer den  

 Så blijr iag, och är din wän.  

 

 

 

O! frija bandh, o! sälle fängzlan 

1.      (Westin 135, s. 28–29) 

O! frija bandh, o! sälle fängzlan,  

Som sinnet mitt, så platt förstöör,  

O! aldraliufste Kiärlekz ängzlan,  

Som mig en willig oro giör.  

2.  

Een sedig Siähl har iagh i minne,  

Som har min Siähl i boijor fördt,  

Ett öfwermåttan dygdigt Sinne,  

Haar Sinnet mitt til kiärlek rördt.  

3. 

Men hwem kan ödetz mening weta,  

Hwem weet, hwardt blinda lyckan fahr,  

Hwem kan fördolda ting uthleeta,  

Hwem weet hwad himlen slutet haar.  

4. 

Men kan iag eij min kiärlek bringa,  

Som iag har lust och wiljan til,  
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Skall mig doch ingen kunna twinga,  

Jag skall doch älska den iagh wil.  

5. 

Så låter iag mitt Öde fahra,  

Och älskar den iagh älska wil,  

Jag skall i kiärlek stadig wara,  

Till theß min Ögon läggas till.  

 6. 

Men om nu himmelen behagar,  

Att Philis blijr min enda Siähl  

Skall Jag i alla mina dagar, 

Blij himmelens och Philis Trähl. 

 

 

Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet 

1.      (Westin 135, s.15–16) 

Kommer skåder, Heerdar all,  

på dhen trogne Tyrcis qwahl  

hur han måste mycket lijda  

för sin wreda wän oblijda  

 sucka, söria, qwijda.  

2. 

Dock i hafwen alla spordt,  

aldt dhet ondt som iagh har giordt  

Jagh har älskat dhen, som alla  

wördeligh till fota falla  

 Och Gudinna kalla.  

3. 

Ähr då älska sådan last  

att dhen äntlig dödas måst  

Som will någon trogen blifwa,  

will iag wärlden öfwergifwa  

 heller döö än lefwa.  

4. 

Hwadh ähr lefwa uthan frögdh,  

då man alldrig är förnögd  

Än een lefnadh full med ängzlan  

qwijda qwällning sörie fängzlan  

 suckan sorgh och ängzlan.  

5. 

Wreda Wän dock kiära Skiähl,  

hwarföre plågar du din trähl  

Will du alldrigh digh omwända,  

och min plåga lijsa sända,  

 Tar mitt Lijf een ända.  

6. 

Hwar och een, tänck, skylldigh ähr,  

älska när hon hålles kier  

Skiönheet Skoopz för kiärlekz smärta,  

men betänck hon feck ett Hierta  

 Och för samma smärta.  

7. 

Dock omsunst ähr att iagh beer  

dhen som för migh döfwer är  

Effter du migh eij will hööra,  

skall iagh digh till wilies giöra  

 Och mitt Lijff förstöra.  

8. 
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Fahrer wähl gudinnor all,  

effter Herden dödas skall  

Nämbner iagh ehr billigdt alla,  

hiertelösa, hårda, kalla  

 Herdarinnor alla.  

 9. 

Fahr då wähl min Herdhe Staaf,  

iagh går ner uthj min graf  

Farer wähl i Herdar alla,  

som iagh wähl må trogna kalla  

 Trogna Herdar alla.  

10. 

Får iagh tahla än ett Ordh;  

Jagh befaller ehr min Hiordh  

Som måst uthan Herdhe leefwa,  

uthj sorgh och ångest swäfwa,  

 uthan Herdhe lefwa.  

 

 

Swar uppå de Nya Tidningar.  

      (KB, Vs 34, s. 150–151) 

Hwad som sidst från Stochholm skrefws  

Och då för noveller drefws  

will eij confirmerat blifwa  

Men Contraint nu alla skrifwa  

Det, at HoffMän taga stut,  

Kiöpmän spela styfft Bancerut,  

Hantwärks-Män är intet tröga  

Kasta tiufgodz i sitt Öga,  

Alla drängar tiufwar bli,  

Pigor börja nu gie di  

Ja de gå här alla trinda  

Som eij ren fådt barn och Linda,  

Kiärngen än med skwaller far,  

Gubben effter Pigans tar,  

Jbland hundra eller flera  

Fins knapt någon ährlig mera,  

Knifwar har nu ingen ägg,  

Swijn och Bönder lika skiägg,  

Amma, Hora, är likmyke,  

Mångel-Kiärng et fasligt stycke,  

Fattigt folck måst äta löß,  

På twå fötter gå nu Möß  

Men doch af det slaget rara  

Som wil sig med katten para.  

Sidst och detta nya är  

Det man mäst förundra lär,  

Jnga unga karlar skiöta  

mer om Jungfruns pattar blöta,  

Jngen Jungfru sofwa kan  

Ty hon längtar effter Man. 

 

 

Blir det krig så måst wij fort 

      (KB, Vs 34, s. 158) 

Blir det krig så måst wij fort  

Här ifrån på’n annan ort  

Hufwudstupa till arméen  
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Der man mister arm och been,  

Blir det frijd kan wäl och skie  

at wij mången näslöös see,  

Som måst gå sin näsa qwitt  

För det han i sängen stridt;  

Sij så måst man altid wara,  

Hwar man wistas uti fara.  

 

 

 

Ängelska Schique 

1.      (KB, Vs 39, s. 225–230) 

J wackraste flickor som trotzen de hurtiga gåßar 

holl öronen styfwa att sig uppå eder eij loßar, 

det modige bandet som håller i nackan ballancen, 

när i med ungkarlarna trippa så nätt uti dantzen, 

  nu tänker man till Ehr att frija; 

 Håll ehr man snäll, 

 det står Ehr rätt wäl, 

så skolen i märka,  

hwad det kan utwärka,  

  sig höfligt uhrsächta och niga.  

2. 

En sediger Jungfru som hörer Gudz ord om Sabbaten,  

hon lagar om prästen så att han får dricka wid maten,  

men när han will frija så giör hon som henne behagar,  

iag säger för mig att iag hälst Alamode mig lagar,  

  Hur skulle iag bära Fontangen  

 när som min man  

 han ser mig då ann,  

lijk som en hora  

och ber mig förlora,  

  båd’ honom och gyllende Frantzen.  

3. 

Det wore fast annat, om nånsin man hörde soldaten  

ha bättre i talet än lexor om barfota Saten  

du kallan till tig tu kallar dig sielfwer hans flicka  

men liugen så fuller, till deß han begynner att hicka  

  Så har du wäl något att wänta, 

 kalla’n man in, 

 du kalla’n sielf din 

gif honom sen’ korgen,  

du sätten i borgen,  

  så snart som tu blifwer hans fänta.  

4. 

Hwad plägar oß lijka när hofbußen kommer och studsar  

det wetta wi sielfwe och hälst när han biuder oß pußar,  

då skola wij niga till golfwet och rodna på kinnen  

så märker man altid i hofwet de hurtiga sinnen  

  men will han då händerna slicka 

 så hollom oß frächt 

 i wacker respect 

doch wi eij må rata,  

men låta’n så prata,  

  tils tijden sig bättre kan skicka.  

5. 

Så länge som Morkär hon hafwer eij mycket till bästa,  

Lät kiöpmannen hafwa den ähran sig med tig att fästa  
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men när han will pocka på alfwar, gif honom då korgen  

så snart som du giffter dig får du med honom den sorgen,  

  att han dig eij alltijd kan skiöta  

 och att en Madam  

 hon kommer snart fram  

i boden och handlar,  

och kärlek förwandlar,  

  för honom tu sielfwer får böta.  

6. 

Advocaten han säger sig wetta båd’ lag och recesser, 

agera, citera, och skämma bort laga-processer, 

i hofrätten, säger han, twingar iag swetten uhr pannan, 

på kiällaren tager iag styrkia med pipan och kannan. 

  Låtz du seen du wille då saker 

 åth honom förtro, 

 som altijd är god, 

Men tänck att han liuger,  

han är tig för sluger  

  så frampt du på honom eij wakar.  

7. 

Bror Balthzar han kommer och studsar som Mölnarens Laße,  

med puder i håret, nu heter han stora herr Masse,  

Lätt honom spändera på händerna edra poumada,  

gif honom god’ ord, så länge det intet kan skada  

  tänck sedan uppå Sibylla  

 der som hon gick,  

 och ähran den fick,  

att bota frantzsoser  

med bölder och Moser,  

  som stinka som de woro willa.  

8. 

Det wore fast hygligt om man finge se Mäster Anders 

men skullet så wara, så wijsa’n då ända till fanders, 

Jag tyckte iag hörde i fiohl, då iag war på Noot-ijsen, 

fast han är af adel, att han dock fick heta bohl-fijsen, 

  men will han då krusa och skrapa, 

 och ställa sig rätt, 

 på frijare-sätt, 

så lät honom giörat,  

men håll du för öra,  

  och se honom an för en apa.  

9. 

Språkmästaren menar sig der med wäl mycket förtiena  

att han oß flaterar med utländska orden allena,  

Mabelle min Liebste, mitt . och sådant alt mehra  

är wacker att höra och kunna fransöska parlera  

  att pigorna icke må härma  

 för Mor eller faar  

 hwad detta alt war  

doch hållom oß wackert  

och Låtom sko-blacker  

  och leka till deß wij bli warma.  

10. 

En dantzare nyster tillijka med händer och fötter, 

i diupaste andacht, och säger att han eij blir trötter, 

när det skal behaga den flicka, som han will begära, 

Men sannare tyckes att Nalle det ochså kongiöra 

  doch honom du icke bedröfwa, 



410 

 

 men kallan gallant 

 fast det är bekant, 

att hästar och hundar,  

när man det åstundar  

  sig och uti dantzande öfwa.  

11. 

Men huru skal fattig mans flicka sig skiöta och ansa, 

när skrifwaren kommer så nätt som han wille dantza 

han säger min liten iag kommer utur Revisionen 

iag hafwer tient tappert min konung inför reductionen, 

  så säg då att ingen må höra’t 

 gack du min wän 

 kom sedan igän, 

Men när han är borta,  

min ord du må korta  

  och fråga hwem war det slok-öra.  

12. 

Men är han så kiäcker att han kommer uhr Cantzeliet,  

Det är en ung herre som står oß wäl i compagniet  

han säger tig nytt och hwad sig i hofwet kan skicka  

du biudan till dig, du kalla dig sielfwer hans flicka,  

  du bed’n och sedan att sittia,  

 säg herr Secreteer,  

 i sittien nu neer,  

och kyßen du sedan,  

båd’ ofwan och nedan,  

  war ödmiuk som badstufwu-Kitta.  

 13. 

Sij så! sij så, måste det wara wår Lärdom att wetta,  

huru wi skole lefwa så höfligt att wi eij förtreta,  

de wackra ungkarlar, men Gud weet wi äre så fatta,  

att hwar och en krummer sig lijk som en betzlader katta;  

  Det wore fast bättre att laga,  

 sin kiortel rätt opp,  

 rätt ända i topp,  

och skyla sin ögon,  

som är eij förmögen  

  att hålla sig sielfwa i aga.  

 

 

Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden 

1.   (KB, Vs 43, s. 56–57, UUB, Nordin 1113., s. 189–192) 

Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden   

 hwadh kan fägna mer, än som förtrolighet  

Liufligt glammas wedh, fly hårda orden  

 Wänligh moth war man, och ingen till förtret  

uthaf en wett eij en emoth säija  

 Låta rätta sigh, när som man wilße far  

intet willia att man, mer skall wäija  

 sig än som man Lust att wäija andra har.  

2. 

Vthj sådant Lagh kan man bäst trifwas  

 der som Eenighet och sämmia sittia främst  

när man sigh förstår, kan man mun rijfwas  

 doch at sådant tahl, är höfligheten nämst  

anten intet eller wähl att tahla  

 När den borta är, sigh eij förswara kan  

intet Skiähl och kroppen hålla fahla  
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 den sigh önskar ont, han älskar eij en ann.  

3. 

Vthj sådant Lagh, man Pijpan Smöker  

 Spehlar en Styrwålt, der man will om glaas öhl  

Lumber eller hwadh som nöijet öker  

 Wett Löß är wårdt kön, som det will kalla Söhl  

altijdh kan man eij i Träldom sijttia  

 wåra sinnens Storm måst och ha sitt lungn,  

altijdh kan man eij på flickor Tijtta  

 all ting har sin tijdh har sagt en wijser kung.  

4. 

Bröder twå på radh, på knä och hatt i gåhlen  

 Dricka Landsens far, wår dyra hieltes Skåhl  

Swea Tappra Kungz och herres utj Pohlen,  

 Hwadh för Swänsk är det som, den eij dricka tåhl  

Uppå Swea Trohn, eij större hielte  

 Suttit har än som wår Tappre Carol är  

ånger blygd har den som spände bälte  

 Medh wår drott för den all wärlden wördnat bär.  

5. 

Plåga sig hwem will, med fåfeng tancka  

 Nöije sig hwem will, der som kerleeken draar  

Medan som gott öhl, och wijn kan wancka,  

 Bland god’ wenner Jag mitt bästa nöije har  

Flickor gieer Jag mig eij tijd att skiöta,  

 På mig wänttar det som mycket bättre är,  

än har jag een fyrck, den jag will blöta  

 Som mig brenner, om jag honom längre bäär.  

6. 

När Jag med min häst på Platzen tumblar  

 Mina Bußar hwar och een sin sysla giöör,  

Källar Poiken då sin tiänst eij sumblar,  

 Ty han weet, att jag der effter törstig blijr,  

Med mitt stoop och glaas skall jag eij swijka  

 Ty då jag weet, hwad Jag uthi händren har  

Eij heller skall Jag ifrån källaren wijka  

 För’n jag tappen med mig utur tunnan taar.  

 

 

Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender  

 af d. 30 Januarii 1699.  

 

1.     Ullenius 3 vol. 1, Skara, s. 404–407. 

 Upsala d. 24 Januarii.  

 

Jfrån then matlösa Staden,  

Ther Latinska, Græska bladen  

 Hollas vthi högre pris, 

 Än en Wexel i Paris, 

Ther ifrån så wil förliudas, 

At Skinnbrackor sku förbiudas,  

 Jfrån någon annan ort  

 Föras innom theras port,  

 Medan ingen anstäns är,  

 Ther the giörs så wel som ther. 

  

2. 

 Strengnæs d. 20 Jan:  
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Jfrån Strengnäs man förfarit,  

At en sådan storm ther warit,  

 Thet ej någon Christen Siäl  

Sig har dristat til at tåga,  

Och på båt sitt lif at wåga  

 Öfwer Biörkös grymma fiähl 

.  

3. 

 Stockholm d. 30 Januarii.  

 

Tyska Scholans vnga Qwanter,  

Hafwa spelt Comoedianter,  

 Doch thet war eij barnaspel,  

 Ty the ha så när fått fehl.  

Rett som Acten fick en ända,  

Facklorn’ woro reda tända,  

 At hwar skulle tädan gå,  

 Börja största lusten på,  

 Ther med ramla Lafwen full  

 Folck och fä burdus omkull,  

Så at både Auditores  

Spectatores och Actores  

 Lågo hoptahls om hwar ann,  

 Som jag mig inbilla kan.  

 

4. 

 Westeråhs d. 18 Jan:  

 

Hos oß finns en Prophetissa,  

Jngen vthaf oß kan gißa,  

 Eller säkert hitta på,  

 Hwadan hon är kommen frå,  

Phariseer och Skriftlerde  

Holla henne eij i werde,  

 Sidst hon spelte fanders knepp  

 Med Magister Tajardtz kepp.  

 

5. 

 Arboga och Köping d. 16. Jan.  

 

Hwad som nu Mannfolcken giöra,  

Kan man intet säkert spöra,  

 Men om Qwinnfolcken är sagt, 

 At man them i sorg har bracht, 

 Efter Ryttarne dra åf, 

 Som ther förr ha hollit håff;  

Ty the mista ther med mycke,  

Och med them mong läckert stycke,  

 Hwar wid the sig förr ha went,  

 Af Drabanten sig förtient,  

Bå’ med twetta, lappa, sömma,  

Thet the nu wel lära glömma,  

 Tå the dra thur theras gåhl,  

 Som them hullit nål och twåhl.  

 

6. 

 Kongsör d. 28 Januarii.  
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Från Kongsör slett intet höres,  

Hwad ther drifwes eller giöres,  

 Wet doch hwad Pehr Frestar’ giör,  

 Skriker, skräfwar nu som förr.  

 

 

Det war en gång en unger katt 

 

Det war en gång en unger katt  

Som fick en lijten råtta fatt  

Han wist eij hwa han skull’ der med  

Men bar sig mycket owigt te  

 

Och leckte med den fågna mus  

Thes hon sprang bort förutan krus  

Och giohl så unga katten flat  

Som miste både leek och mat.  

En gammal katt som der på såg  

 

Han åt den ungas ofäl log  

Och sa det hade iag wäl wändt  

Det har dig gådt som du förtient  

Ty när du fångar slika diur  

Hwar effter katter gå på lur  

 

Då måst’ du straxt så knipa dem  

At de eij mera årka hem,  

Skiär foglens wingar strax så kort  

Att han förmår eij flyga bort  

Ty slika diur min kiära Katt  

 

Dem får du eij hwar tijma fatt.  

 

En räf en gång i Siönöd wa 

 

En räf en gång i Siönöd wa  

Han då gåsen rätt hiärtli ba  

at hon sku med sin fiäder kropp  

strax hiälpan utur watnet opp,  

Hon swara neij giör först din flit  

at alla räfwar komma Hit  

der du nu äst, får iag det spörja  

ska iag betänckia mig hwad iag will giöra.  

 

 

Een Sugga låg och sku få Grijsar 

 

Een Sugga låg och sku få Grijsar  

En warg sig strax tiänst acktig wijsar  

Ga sig för barne morska an  

Men hon ga barnemorskan Fan.  

 

 

Så går med oß i wåra da’r  

 

Så går med oß i wåra da’r,  

Att hwar och en sin plåga har.  

Ett lamb stod wid en Å, och drack,  
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Det gaf sig straxt i tal och snack,  

Med fogeln, som då äfwen dit  

Kom samma gång, för slik ap’tit,  

Det sa’: Wäl dig som fiäder har!  

Du, som en pil i luften far,  

På dig står ingen warg på lur,  

Dig äter intet skade diur;  

Men foglen swara då med hast:  

Änn Höken då, som tar oß fast;  

Det är ju lika för wår kropp,  

Om warg eller Hök oß äter opp;  

Men fisken, den är lyckelig,  

Som intet har med deße krig!  

En fisk, som då där bred’wid samm,  

Han swara’ oß, på detta glamm:  

Mån Giäddan, som är glupsk och arg,  

Är bättre änn en Hök och warg?  

Kunde jag man krypa uppå land,  

Så fruckta’ jag eij giäddans tand.  

Så plä och mäst i werlden gå:  

Att hwar har sitt, te’ blåsa på.  

 

Jag weet par skiöna Hand Granater  

 

Jag weet par skiöna Hand Granater  

med twenne röda tåppar små  

När iag skull tända eld der på  

Må iag bekänna blef iag flater  

De tände sig då sielfwa op  

och kasta elden i min krop.  

Som brinner än i liusan låga  

Doch tror iag wäl at hwar skull wåga  

Således blifwa Grenadier  

fast han min ofärd för sig seer.  

 

Alla qwinfolcks gunst iagh winner 

 

Alla qwinfolcks gunst iagh winner  

styfwer Långer men dock trinner  

mitt i hufwudh är ett håhl  

Träffligh saak{:} en sömmenåhl.  

 

Litet rödt, men der omkring 

 

Litet rödt, men der omkring  

Mycket swart, et undlig ting  

Som iag i min hand kan packa[?]  

Took, det är en alminacka!  

 

Hwem är som detta gißa kan  

 

Hwem är som detta gißa kan  

min Fahr är swart som bara Fan  

min Mohr har nästan samma färg  

Ja mindre än den minsta dwärg,  

Så lätt at och hwart barn kan  

Mig lättlig kasta af och an  

Men lell så giör iag stora ting  
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med en liten kropp all wärlden kring  

Jag har eij finger eller hand  

doch giör iag lell så starcka band  

at ingen smed som släggan för  

så fasta knutar nånsin giör  

Hwem utaf er först hittar på  

Hwad det för diur nu wara må  

den ska tåf er och först bli fru  

doch täncker eij för widt omkring  

ty det är man en liten ring.  

 

 

Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’ 

 

 Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’, 

 De see alt hwad i werlden är; 

 Men tröst hwarannan doch eij see, 

 Förr änn den Tredie kommer te’. 

Hwad är då det? Man kan wäl röna,  

Att det är dina ögon skiöna:  

 De som hwar annan aldrig see,  

 Förr änn som speglen kommer tee.  

 

Jbland tomer, ibland stinner 

 

Jbland tomer, ibland stinner  

aflång, miuker, rund och trinner,  

 Som måst mellan benen in,  

 det är kårfwen i sitt skinn.  

 

Seij hwad för huus i Stockholm finns 

 

Seij hwad för huus i Stockholm fins  

som störst af alla wara syns? 

 Jo det är Banquen wißerli’; 

 De andra husen stå der i. 

 

 

En aflång book med twänne blar 

 

 En aflång book med twänne blar  

 som öpnas kan bå natt och dar,  

allom står der fritt i nosa  

ty det är en tobacks dosa.  

 

 

En blinder häst förutan fötter 

 

En blinder häst förutan fötter  

Som aldrig nånsin blifwer trötter  

 Fast än han fählas som en Pijhl  

 Och intet betar hundra mijhl  

Är altid mager aldrig feter  

Fast än han spanmåhl lästtahls äter  

 Han är så munstyf stark och yr  

 At ingen den med betzel styr:  

Men sätt en Kiäpp uti hans rumpa  

Så får du sij hur han måst skumpa  
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 Hwart du will ha’n, han styres med en Käpp  

 Hwad är då det? det är ett skepp.  

 

 

Jag spår, att mången som i qwäll 

 

 Jag spår, att mången som i qwäll  

 Är hiärtlig glad, syns mycket säll,  

Han klår sig i morgon bakom öra,  

 När Spectens poike, Lindmans dräng,  

 Mä’n han änn’ ligger på sin säng,  

De klappa då på Cammar dörra;  

 Då önskar han eij wara till;  

 Ty han wäl wet, att de då will’  

 Betalning ha’, för det att han,  

 J qwäll har warit nätt och grann.  

 

 

Dig will jag önska nu och spå 

 

 Dig will jag önska nu och spå,  

 Du ska’ en wacker hustru få:  

Så hwiter som en bakungs raka,  

Så feter som en giärdsgårds staka,  

 Så qwick och wig lik’som en ko,  

 Så renlig som en smutzig So,  

Så släter, som en lurfwig tacka,  

Så räter, som en kulrig backa,  

 Så wänlig, som en arger tiur,  

 Så nyttig, som ett skade diur;  

Som älskar dig, som hund giör haren,  

Så skiön att hon kan skräma baren;  

 Och mera, som du sielf får sij;  

 Så wacker ska’ din Hustru bli.  

 

 

En fråga mig, om jag och kan 

 

En fråga mig, om jag och kan 

Spå, Hwad hon skulle få för Man? 

Jag swara genast därtil Ja, 

Den du will ha’ och dig will ta’. 

 

 

Kom gif mig pängar iag skall spå 

 

Kom gif mig pängar iag skall spå  

Hwad du en gång för man skall få  

är han eij gammal är han ung  

är han eij lätt så är han tung  

är han eij liten är han stoor 

är han eij onder är han goor 

är han eij tockot är han klook 

är han eij klocker är han took 

Så seer du nu at iag lel kan 

Dig säija hwad du får för Man.  
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J din panna kan iag sij 

J din panna kan iag sij  

Hur’ du och din hustru blij  

at bå hon och du lär brå  

På föräldrarna bå twå  

Du på Farn, hon på Morn  

giffter du dig får du horn.  

 

Will du at iag dig nu skall spå 

Will du at iag dig nu skall spå  

Hwad med din hustru du lär få  

Jag will, will du meij litet bee  

dig lära det förut at see  

stryck soot uppå din wänstra tum  

skrif der med på et papper Sum,  

och bin det sen en torsdagz natt  

kring halsen på en swarter katt  

ta katten andra dagen fast.  

Löös sedan lappen löös med hast  

Och läs backfram det skrifwit står  

Hwad det då blir du säckert får.  

 

 

Will du see, hur’ den seer uth  

 

 Will du see, hur’ den seer uth,  

Som en gång din mann skall blifwa?  

 Tag en skål med kallgiord luth,  

Sätt den på en runder skifwa,  

 Klåckan Tålf, en nyårs natt,  

 Ta’ med deij en swarter katt,  

Stick den med en nål i swålen,  

Håll ditt hufwud öfwer skålen,  

 Blunda; kan du då nå’n sij,  

 Den ska’ wißt din kiärsta blij.  

 

 

Hwem detta ur min spåpung får 

 

Hwem detta ur min spåpung får  

Den önskar iag och säckert spår  

Det hon skall sådan lycka ha  

Uti sitt huushåld natt och da  

at hennes kalfwar sku få koor  

at hennes grißar sku få Soor  

at hennes kattor sku få Fåår  

at hennes Miölckbyttor bli Såår  

at hennes skursand sku bli gryn  

at hennes råttor sku blij Swijn  

at hennes höns sku wärpa Gull  

Men skier det eij är eij min skull.  

 

 

Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja 

 

Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja  

så ska iag med min konst, så för ditt bästa sörja  

 at du ska säckert få en hiärtans wacker Man  
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 så skiön som Kinckenjees, då går han ju wäl an  

 Men gier du intet i min hand som är utsträckt  

 Din man skall bli så ful, som sielfwa Rubbert Knecht.  

 

 

SpåGubbens grafweskrifft 

 

Kroppen min sig roligt hwijlar,  

 spöö uhr handen har jag släpt  

fäld är jag af dödzens pijlar  

 och min näswijs mund tiltäpt  

Jngen hund mig meera bijter  

 fast han skijter på min graaf  

Jngen meer jag emot bryter  

 aldrig går jag meer med staaf.  

 

 

Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh 

 

Hähr ligger Jacob nu, den Jacob toog af daga  

Derföre att iagh tänkt, kungz Jacobs Crona draga,  

 Jagh menthe men förgiäfz ett Qwarther längre blij  

 Nu kan migh hwar och een ett qwarther stäckre sij.  

 

 

Vppå en Trägårdzmestare 

 

Här nedergräfwes dhen som stedz i Jorden gräfde  

så länge som han war och här på Jorden lefdhe  

 lär läsare här af, eij giöra någon ondt,  

 Dhen ondt giör blir een gångh dock sielfwer eij förskont  

Sij han, af dhen mångh Mask här ähr af daga tagen  

Lär sielf af Maskar blij förtärd och söndergnagen  

 Den alldrigh någon matk i marken undt sitt boo  

 Taar sielf hoos Matkar nu sin Hwijla och sin roo  

Doch mißun Hwijlan eij, den wj nu här begrafwa  

Den tusend sängiar giordt, må sielf een sängh wähl hafwa.  

 

 

Liuset täres men det brinner 

 

Liuset täres men det brinner  

Wattnet minskas, men det rinner,  

 gräf eij du din ungdom neer,  

 gammal årkar du eij meer.  

 

Ästu unger war man glaa’r 

 

Ästu unger war man glaa’r, 

Du har ännu många daa’r, 

Som du än kan lefwa på, 

At du dig wäl frögda må. 

Ästu gammal war förnögd, 

Och fördubbla då din frögd; 

Ju mindre tid at lefwa på 

Ju bättre bör den brukas då. 

 

Dina ögon ä Demanter 
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Dina ögon ä Demanter  

Hwilkas alt för waßa kanter  

 Skiära hiertat mitt i kras,  

 Som mot dem är skiördt som glas.  

 

Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus 

 

 Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus,  

 Han döms till döden, hängs, förutan något krus;  

Men stiäl han något in, han lämnas otilltalter,  

Och blir kan skie ibland, för mödan, wäl betalter:  

 Stiäl in, och aldrig ut; blir du en ärlig tyf  

 Förnöter tiden wäl, förkortar eij ditt lijf.  

 

 

Den som ingen ting fått åga 

 

Den som ingen ting fått åga  

Den har ingen ting till wåga  

 Men hoos andra ta till låns  

 Troo mig det är maat för Måns.  

 

Den som ligger på sin skatt 

 

 Den som ligger på sin skatt,  

 Som en Drake dag och natt,  

Och den inte nän’s te’ bruka,  

Han ha’ fådt en farlig siuka.  

Han är, om jag mig eij swiker,  

Rätt så säll och rätt så riker  

 Som en hund den uti bann’,  

 Acktar det han intet nyttia kan.  

 

Många fara effter Gulle 

 

Många fara effter Gulle  

Kring om wärlden sorgefulle  

 et slagz gull fins i wår Sta  

 Mer än man kan hinna ta.  

 

Nu bruckar du wäl mycket kruus 

 

Nu bruckar du wäl mycket kruus  

Så länge som här brinner liuus  

Men troo mig släckes liusen ut  

Knapt troor iag då at du wet hut.  

 

 

Det war en stor Disput eij långsen mellan twå 

 

Det war en stor Disput eij långsen mellan twå  

Hwad ögon fagrast war; de swarta eller de blå  

Men om af deße jag till dommare blef tagen  

Så ha iag säckert sagt, iag höll af begge slagen.  

 

 

Har du någon trogen wän 

Har du någon trogen wän  
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tro meij fritt behåll man den  

eliest lärer du få sij:  

Byte giörs för gäckerij.  

 

 

Herregunst och Aprilwäder 

 

Herregunst och Aprilwäder  

Skiöna glaas och Jungfruläder  

 ändras, spricka lijka snart  

 och det hålles dock för raart.  

 

Jnte wetstu hur det går 

 

Jnte wetstu hur det går  

Hwem en gång dit goda får  

Derför har du någe fådt  

Giör dig sielf och andra gådt.  

 

 

Om du will frias från beswär 

 

Om du will frias från beswär,  

Trät eij med den som högre är  

Änn du; ty det går dig då slätt;  

Den mackten har, har altid rätt.  

 

Will du hetas wara klook  

 

 Will du hetas wara klook  

 laga då at du äst took,  

Med den aldrastörsta hoopen  

då så kommer du i roope,  

 ty emedan intet här  

 fins som icke narrij är  

Sij så är det aldrabästa  

wara galen med de mästa,  

 ästu för dig sielfwer klook  

 altid håls du då för took.  

 

 

Tagh digh till wara wähl 

 

Tagh digh till wara wähl, för rycktetz falska klangh  

Och tahla icke aldt, hwad lögnen för i swangh  

kan hända du blijr trodd, att wara uphofzman  

för dhet du hördt och sagdt, men eij förswara kan.  

 

Gambla wahnan den är goder 

 

Gambla wahnan den är goder  

 den behålls hoos alla qwar  

Flickan giör som hennes Moder  

 gåssen lijkasom hans Far.  

 

 

Dricka lagom äta godt 
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Dricka lagom äta godt  

ligga wäl och piälta småt  

wara nöijd och lefwa bra  

är det bästa man kan ha.  

 

Gudh gif frid i wåra dagar 

 

Gudh gif frid i wåra dagar  

Sådant krijg mig dock behagar  

 tör Jag seijat, der som man  

 slås och håller tåf hwar an.  

 

Skal din Kierleek tyster blij 

 

Skal din Kierleek tyster blij  

 lät den tredie intet höra  

och fast mindre än få sij  

 hwad som twenne sammangiöra.  

 

Om älska är en dygd som det och säckert är 

 

 Om älska är en dygd som det och säckert är  

så räcknar iag mig bland de dygdigste i Norden  

Ja kallas det eij skryt, jag sa på hela Jorden  

 emedan mer än nån iag altid warit kär,  

det är god tid sen jag te älska först begynte,  

från det iag åtta åhr till denne åldren hinte  

 Så har iag åtta daar eij warit kiärleks frij  

 Jag troor iag slipper eij, fast iag lär åtti blij.  

 

 

 

Ällska lär Jag, ällska har Jag 

 

Ällska lär Jag, ällska har Jag,  

 ällska will Jag, ällska skal Jag,  

Men lickwäl hwar dag Nå nytt,  

 det är maat för hiertat mitt.  

 

Ledsamt är det ensam wara 

 

Ledsamt är det ensam wara;  

 En Camrat Jag hafwa will  

der som twå sig sammanpara,  

 kommer snart den tredie till.  

 

 

War i qwäll eij kiärlecks dull 

 

War i qwäll eij kiärlecks dull  

Sitt eij längre tanckefull  

Du sijr uppå Jungfruns kruus  

Som en katta på en Muus.  

 

Du äter giärna goda mål 

 

Du äter giärna goda mål  

 Du dricker bra kan iag och see  
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 Men aldra hälst giör du beskied  

Tre wackra bruna Ögons skål.  

 

Alt hwad dig een ungkarl låfwar 

 

Alt hwad dig een ungkarl låfwar  

Solfiär, Muff och Marknansgåfwor  

 tänck om du det töres ta  

 den nå’ gier, han will nå ha.  

 

Moor din hon har godt att seija 

 

Moor din hon har godt att seija  

hur’ du Wänne-gnabb skal wäija,  

hon får giörat när hon will,  

du måst’ stiäla dig der till.  

 

 

Du äst en liten hiertetyf 

 

 Du äst en liten hiertetyf  

 Som har dit största tidfördrif  

När du får andra hiertan stiäla  

Som fåfängt måst sen hoos dig träla  

Men tro mig frit du hiertetyfwer  

Du en gång sielf tyfstulen blifwer.  

 

Tro meij min hiertans såcker dåcka 

 

Tro meij min hiertans såcker dåcka  

Dit öga är en byxsäcksklåcka  

 Der wijsaren går rundt omkring  

 Men håller seij wed ingen ting.  

 

 

Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer 

 

Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer.  

 Wist är hon Snabb och snäll, i sina händer små  

ty hon kan i en hast förutan stöd och stänger  

 Men bara med et greep straxt komma den till stå  

Som Fot och benelös rätt som en sloker hänger.  

 

Lucretia är fast högt berömd 

 

Lucretia är fast högt berömd  

 att hon knifwe-stucken blifwit,  

 Mången ann hafft knijf i lijfwet  

Och ändå wäl blifwit glömbd.  

 

 

En sa, iag beer er, säij mig då 

 

En sa, iag beer er, säij mig då  

Hwad för åtskillnad wara må  

 emellan amman så och pigan  

mig tycks de är nöth bå twå.  

Då swara en som stog på lur  
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 d’är samma som emellan koon och qwigan  

den ena ha, den andra ska, ta tiur.  

 

På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg 

 

Mitt tahl förtretar och förargar stedz de unga,  

Jagh borde säija de ibland ha tand för tunga,  

 Jag rår eij före att min Mun så styrlöst går,  

 En döör förutan Låås ju altijd öppen står.  

 

 

 

En Roddarepijgas Grafweskrifft 

 

Een åkareMärr till Siös  

i Båten bara fanen  

een hora uppå land  

En diefwull ut med kranen  

som med orolig roo  

i Werlden föda fått  

haar nu till rolig roo  

i denna grafwen gått.  

 

 

Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp 

 

Ach Gud ske låf iag slapp att mig eij samma hände,  

Som Adam då han såf men wakna seen och kiende,  

 En Qwinna af sitt Reef, hoos den han stedz sku boo,  

 Då första hwijhlan hans och blef hans sidsta roo.  

 

 

Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka 

 

Hwarföre ska iag mig hoos den i träldom gifwa,  

Af den iag i mitt Ook, doch eij kan lijsad blifwa?  

Neij nöije kan iag eij hoos någon flicka finna,  

 Hwars Rijkdomb lijksom min består af giell och skull,  

Men den Sylvander will med Skiähl och hierta binda,  

 Des kedia wara skall af silfwer eller Gull.  

 

 

Lijka stånd, och lijka heder 

 

Lijka stånd, och lijka heder,  

Lijka ålder, lijka seder  

 tro mig, fast Jag eij är Präst,  

 lijkt med lijka paras bäst.  

 

Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft 

 

 Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft  

 Och fölg mitt råd mig tycks, är bättre wara gifft  

än hoos de andra städz, gå snålas, snugga, tiggia  

Och som en stackars hund för andras portar liggia.  

 

När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är 
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När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är 

Men får han först bli wärd, han blir oß till beswär. 

 

 

Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar 

 

 Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar  

drög eij för länge, ty då händer wißerliga  

 som klocka Salomon berömligt skrifwit har  

Du ligger siucker sen som’n snöping hoos en piga.  

 

Om du åstundar wara frij 

 

Om du åstundar wara frij  

för Kärleks grymma tyranij  

Så blunda när som du får sij  

Par skiöna ögon blir du Frij.  

 

 

Tar du dig en kiäring för Pengar 

 

Tar du dig en kiäring för Pengar,  

 goda dagar kan du få,  

Men betänk min stackars dränger,  

 Nättren blij eij lika så.  

 

En Walmars råck och axeltafft 

 

En Walmars råck och axeltafft  

En Jungfru hand och yxeskafft  

En nyer skoo och’n lortig grop  

De paßa sig så wäl ihoop  

Om iag tör säijat meij förlåf  

Som du och den tu håller ’tåf.  

 

 

 

Giffter du dig, giör du wäl 

 

Giffter du dig, giör du wäl  

 blijr du ogifft giör du bätter  

 bättre mista goda nätter  

än bå Natt och dag blij trähl.  

 

Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta 

 

 Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta  

 Om man som tuppen feck och samma wilkor ha  

Han har wäl tio tålff, de få och hoptals barn  

Doch har för allihoop han eij den ringsta mödan  

Eij plågar hustrun Man, eij pina barnen Farn  

Om det som dem behöfws till kläder maat och födan  

 Hwar skaffar sig det sielf, men som wij hustru ta  

 Den een man får, han får för stort ett kors at dra.  

 

 

Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar? 
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Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?  

 Han, efter tycket mitt, som hwar och en wäl wet,  

 Är rätt en matgrann häst, som går uti godt bet;  

Men wäljer wäpling till theß han i starren faßnar.  

 

Will du at iag skall lära deij 

 

Will du at iag skall lära deij  

hur’ du eij nånsin skall få neij  

och så undslippa denna sorgen  

den intet frijar får eij korgen.  

 

 

Uti Catchesen om jag mins 

 

 Uti Catchesen om jag mins  

 det en stäns wäl optecknat fins  

at du eij får ell skall begiära  

Din Nästas hustru d’är hans ähra  

 Men intet fins der minnes ja,  

 Förbud sin Nästas hustru ta  

Derföre ta paß på begiära  

Sij så plä iag Catchesen lära.  

 

 

West du hwad en Ungkarl will 

  

West du hwad en Ungkarl will  

När han Jungfrun talar till  

Och begiär blij hennes Man  

Om hon honom lida kan  

Han will då för utan kruus  

På ärligt sätt ta hennes Muus.  

 

Will du giffta dig ditt took,  

 

 Will du giffta dig ditt took,  

 Läs först första Mosis book  

 Medan Adam ogifft war  

 Had’ han, står där, herre dar  

 Men när han sig hustro tog  

 Måste Herren wed en plog  

Som en bonde gå och plöija  

Willa marken nödsamt röija,  

 Sen af Hustrun han förförd  

 blef ur Paradiset körd.  

 

 

En gång så månde en, den frågan föreställa 

 

En gång så månde en, den frågan föreställa,  

 Hwad är ett äckta stånd? därpå giol’s detta slut  

Och swar: att äckta stånd, det är en råttefälla,  

 Den ute är, will inn, den inne är will ut.  

 

 

Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende 
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Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende  

Der mången slöt contract förr än han godzet kiände;  

 Men sen det slutit är så måste han stå kar  

 fast det då sämmre är, än det förr rosat war;  

Derföre achta deij förr än du der med hastar  

 Doch är det wackert bruuk, så må du wäl slå till  

 Du får wäl den som det till hälfften brucka will  

Och lembnar dig ändå alt hwad det af sig kastar.  

 

 

Årckelösa Gubbe gråå 

 

 Årckelösa Gubbe gråå  

läg eij någon ung wed sijda  

Du lär blij så lam af rijda  

 at du nappast årckar gåå.  

 

Tar du dig en gammal Man 

 

Tar du dig en gammal Man  

Den du intet älska kan  

Skier det wijst för pängar skull  

Derför war du eij så dull  

Altför hastigt till at tan 

förr än som han gier sig fan 

at han öfwer åtta dar 

Eij will bli i wärlden qwar 

Och när han ifrån dig dör 

Ästu ogifft sen som förr  

Då du för din stinna pung  

Kan förskaffa dig en ung.  

 

 

Tobaks-näsa, snufwedrake 

 

Tobaks-näsa, snufwedrake  

Som i snusa eij har Make  

 Näsan din seer altijd uth  

 som een hästlort wid wår knut.  

 

Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka 

 

Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka,  

att alldrigh som een karl stå bij, men fly och wijka,  

har warit mitt maner, Jagh hwijlar och nu här  

föruthan aldt beröm, som iagh har lefwat där.  

 

 

Om Holmströms krockuga Finger 

 

 En snål Sugga på wår gål  

 Feck et been i sitt arßhål  

Å iag skull taga utet  

Så klämde hon till med röfen sin  

 så at min finger som der in  

 satt, blef illa Brutet.  
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Giör dig lustig, war man glad 

 

Giör dig lustig, war man glad,  

Uppå denna Masquerad’;  

Skiällan får wäl annat liu’  

Jnnan Mårron klåckan Siu;  

 

När de komma, som will ha’,  

Pengar, för det du fådt ta’  

på credit: Tro man meij,  

Har du inga, Gud nåd’ deij!  

 

Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos 

 

Om hwar ock feck behålla den han har  

Så tror jag wißt i qwäll ble’ mången hiertlig gla’r;  

Men mången och, kan skie, jag tror han satt och töt,  

För det han hade bydt sin ko i wärre nöt.  

 

Om iag mins rätt så tyks mig masquerad 

 

Om iag mins rätt så tyks mig masquerad  

Den spelas i hwart land och i hwar stad  

ty huru mången finnes inte där  

Som gier sig ut för det han intet är.  

 

Hwar mumlar talar nu för sig 

 

 Hwar mumlar talar nu för sig,  

Något nytt är på färde;  

 Men tro mig säkert, få wi Krig,  

Wi läre wäl bli’ lärde,  

 Att ingen ting beständigt är  

 utaf alt det som jorden bär.  

 Då får man höra gråt för skratt,  

 När de hwarannan biu’ god natt,  

 Som nu så mången natt och da’  

 tilsammans liufligt lefwat ha’;  

Men jag som intet godt fådt niuta,  

Behöfwer intet heller tiuta  

 När jag dra’r bårt: den intet har,  

 Är lika riker, hwart han far.  

 

 

Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe 

 som blef död i Lägret för Thorn 

 d. 17. Septemb. år 1703. 

 skrefne af Isr. HStrm 

      UUB, V 5:2 

 Pompe Kongens trogne dräng 

 Sof hwar natt i Herrens säng,  

Sehn af år och resor trötter  

Leed han af wjd Kongens fötter.  

 Mången stålt och fager Mö  

 Önskade som Pompe Lefwa  

Tusend hieltar eftersträfwa  

At få så som Pompe dö.   
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Olof Lindsten (?–1745?) 
Olof Lindsten skrev en begravningsdikt till Johan Runius och undertecknade dikten med titeln ”Stud[iosus] 

Mus[ices] och Hautboist under det Kongl. Guardet” 

Per Hanselli, del 14, 1870 

ANGE URSPRUNGLIG ARKIVREFERENS. Stryk Hanselli!!!!! 

 

Den gamla Guardes-marchen. under sin bekanta behagelige ton  då 

hans konglige may:ts lijf-guardie ifrån Stockholm upbröt at hålla sitt campemente 

uppå Ladugårdsgärdet, som skedde den 7 juni 1716, 

å nyo upqväden af O. Lindsten. 

1. 

Heysa, courage! Hvad är det nu på färde? 

 Kom nordske Fama och tyd för oss det uth, 

At kongens guarde slår tält på Lad’gårdsgärde, 

 Som ey har skedt seen freden såg sitt slut. 

Kanske det väntar kungen hem i tälte, 

 At han beseer de nya guardesmän, 

Om som de förra de dåga ha i fälte 

Och mot de vidriga hurtigt spänna bälte 

 För den stora Carol, som nu lefver änn. 

2. 

Dock, som det synes, lär jämväl det betyda, 

 Efter som förr ey uti ofredens år 

Guardet fått Gärdet med sine tälter pryda, 

 Att snart den svenska Norden freden får. 

Eya, det gifve den Högste utaf högden! 

 Så önskar hvar, som guardet seer utgå 

At de än finge fägnas af den frögden 

Och utaf hiertat utvisa all den nögden, 

 Som tilbringar hvar, som freden önska nå. 

3. 

Vivat kong Carol, som mycket för oss lidit, 

 Mäst af Guds hämd för vår syndafulla nord, 

Som med Guds hielp har så manneligen stridit, 

 At dess lof flyter öfver haf och jord. 

Än see vij det, at Gud han är oss blider, 

 Som har till norden skaffat kungen hijt, 

Och väl har sett hvad skedt i dessa tider, 

Samt hur oskyldigt Mannaheim det lider 

 Af dem, som det orätt giordt med högsta flijt. 

4. 

Lycka och önskas den öfverst är för eder, 

 Som med vår kung ock i Bender haft sitt tält, 

At han nu har för slikt ernådt all heder 

 Ty han ock vijst sig som en tapper hielt; 

Ehr, överst-lieutnant, som flitigt har inrättat, 

 At guardet, nätt som dockor, pryda sig, 

Önskas af välgång ey nånsin blifva mättat 

Eller dess loford af afvund bli borttvättat 

 Tils i himlens frid han ändar verldsens krig. 

5. 

Guardes-majoren, som ock har nog förfarit, 

 Huruleds det smakar, hvad ovän skäncker i, 

Då han med kungen har långt ifrån oss varit, 

 Blifvit ty värd at i den post få bli, 

Herrar cap’teiner, lieutnanter med flera, 

 Och de, som fanan bära med respect, 

Ehr som de förra ey önskas här mera 
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Än som den högsta på eder vil spendera, 

 Då I ehr i mod och blod vil hålla käckt. 

6. 

Alla tilsammans, lijk huru hälst I heta, 

 Önskas af högden lijf, hälsa, lycka, nåd. 

At I ock det med alfvar måst veta, 

 At alt hvad sker, det slutz af himlens råd; 

Lät ehr ey tycka at I hafva lidit, 

 Haf tålamod, af Gud upfyls den brist; 

Tänck huru mången för svärdet har har qvidit, 

Dock har Gud än från oss olyckan vridit. 

 Bed och lijd och bijd, så hielper Gud ehr vist. 

7. 

Lustig courage, fördenskull hela guarde, 

 Lät see at I ock är af Göta blod! 

Himmelska hielten han alltid med ehr varde, 

 Som städse har i svenskar plantat mod; 

Himlen åt ehr gifve signad och lycka, 

 Hvar hälst ehr Gud och kungen ber framgå. 

Om Herrans vilja den skulle så tycka, 

At I mot fienden än skulle rycka, 

 Lät ehrt mod och svenska blod framvijsas tå! 

8. 

I hautboister, som under guardes lydna 

 Plär från ehr ge ett skiönt och liufligt skall, 

I, som ehrt liud framdelen til en prydna, 

 Blåser nu upp gamla marchen med sitt trall. 

Lät med hvar ton upp til högdene sända 

 Hiertliga suckar, at Gud rörs derved, 

Så tör Guds nåde så underlig alt vända, 

At, innan åhret det hunnit har sin ända, 

 Hela Svea fägnas får af önsklig fred. 
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Torsten Rudeen, 1661–1729 
 

Celadons Förtviflan över Alchimenes wreede eller Så har då all min frögd min fägnad fåt en ända har införts 

under Carl Gripenhielm i enlighet med Olsson, som dock antecknat, s. 116: ”Palmsk. 391 har den bland Rudeens 

dikter”. 

 

 

Emoot kärlekz-hataren    (Bröllopsvisa, Palmskiöld 391) 

      

(1.) 

I egna sinnens trälar 

 som kärleek sielfwa sky, 

och twinga frija siälar 

 den samma äfwen fly: 

I mästren effter ehrt behag 

bå Gudz, naturs- och folcka-lag. 

(2.) 

Har Gudh eij willat neka 

 ett oförnufftigt diur, 

med makan samman leka; 

 hwij skall då wår natur 

af edert enwett blij fördömd 

att haa all kärlekz frögd förglömd? 

(3.) 

Hwij har Gudh köhnen skilliat 

 och hwar sin åtrå gedt 

om han och icke williat 

 dem skulle nöije skedt? 

Hwij har han äfwen skönheet giordt 

om man den icke älska tordt? 

(4.) 

Medh såll den watten öser 

 och biur ogörligt till, 

och mödan fåfängt slöser 

 som kärleek hindra will. 

För mig? Jag skulle synda då, 

  {Gudz wärk eij} 

om jag {eij wackert } älska må. 

(5.) 

Så länge elden wärmer 

 och solen har sitt lopp 

och månan solen härmar 

 att lysa natten opp: 

Så länge blijr den seden qwar, 

att man och qwinna göra paar. 

(6.) 

Ty lätt haa ondt den siuka 

 lätt trumpen truten blij. 

oβ står eij om miβbruka 

 den förmohn Gud will gij. 

Wij drifwe munck och nunna hän 

och frögde oβ hwar medh sin wän. 

(7.) 

Lätt sittia oförnögda 

 lätt lasta hwem som will; 

hwem hiertat mäst kan frögda, 

 den håller man sig till. 

En dygdig maka gör att man 
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och här en himmel hafwa kan. 

(8.) 

Jagh skall imorgon fråga 

 wårt wackra brudepar, 

om och deβ kyska låga 

 eij samma grunden har? 

och om wäll något liufwar’ är 

än hålla, och blij hållen kär? 

(9.) 

I qwäll må man dem spara 

 och lemna dem sin fridh: 

Min sång skall och eij wara 

 dem ledsam mehr här wid 

hoos dhen som af stoor frögd är rörd 

blijr hwarken wers ell wijsa hörd. 

(10.) 

Ty fölliens nu till sänge 

 I wällförnögde twå 

den wäntar ehr nu länge 

 Gud låte lyckligt gå 

så lär det wäl åt åhre spörs 

hwad mellan ehr i löndom görs. 

 

 

Hela werden örlig förer    (Palmskiöld 391) (Bröllops

      visa) 

      

(1.) 

Hela werden örlig förer 

 wapen gnyr i alla land 

Mars med eldig fakla körer 

 Tänder folk ok land i brand 

Frijden biltog weet eij hwar 

bland oss ingen trefnad har. 

(2.) 

Hwadh eij Mars tillwäga bringer 

 gör den lilla kärleekz pilt 

som all ting till lydna twinger 

 yrt ok stilla, tamdt ok wildt; 

fast där är en wänlig strijd 

håller han dock ingen frijd. 

(3.) 

Såta, som ehr sammanpara, 

 I, om iag så sija tör 

kunn’ eij eller stilla wara 

 men ett wapenskifte gör. 

Ok (där I bör wara frij) 

sängen måst en wahlplats blij. 

(4.) 

Fast eij trumman hoos ehr gäller, 

 ok trompetten hetad blijr, 

är dät lijkwäl nu som smäller 

 något som ett witne gijr 

at I trappwijs mehr och mehr 

till een baardag ifra ehr. 

(5.) 

Gå till storms på knä ok armar, 

 nu med uppenbara språng 
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nu de blinda waader harma 

 med en hemlig mijne-gång 

till dess hwarje när sitt hopp 

Skantzen måste gifwas opp. 

(6.) 

Ett är lell, dät man mått’ undra, 

 hwari krigen skillia åt 

Mars med allas redsla dundrar,  

 wäcker, hwar han ströfar, gråt. 

För hans brynia folke dör, 

men Cupido knektar gör. 

(7.) 

Mars till twedrächt sinnen deelar, 

 folket ilskt ok afwugt gör, 

men där Astrild wapen spelar 

 man en sådan sämia spör, 

at all strijden stannar i 

hwem mehr nöije orkar gij. 

(8.) 

Många skäl wij eij behöfwa 

 J.H. brudgum, med ehr brud 

kunna dät i wärket pröfwa 

 ty will iag ok bidia gud 

at han till en mogen tijd 

främjer eder sööta strijd. 

 

 

När swärdh och spiut till plogbijl smijdes    (Palmskiöld 395, s. 161; Palmskiöld 391; 

   N1125 s. 85 f. har avvikande stavning och en 

   extra strof) (se Hultin, s. 268) (Olsson, s. 100) 

   (Bröllopsvisa) 

(1.) 

När swärdh och spiut till plogbijl smijdes, 

 när spindl´n wäfwer sköllden full, 

när sämia mellan grannar lijdes 

 när ömma twedrächt ligger kull, 

när all ting äger liuflig frijdh, 

tå yppas lilla Astrilds strijdh. 

 

(2.) 

Ett allmänt örlog pilten förer 

 i lufft, wid strand och öfwer landh, 

alt hvadh är qvickt, alt hwadh sig rörer, 

 dhet lyda månd´ hans segrand’ handh, 

all diuren ä’ hans wälldes tolk, 

eij slippa watnetz tysta folck. 

 

(3.) 

Hans pijlar är ehr ögons stråhlar, 

 I dames, Venus wäna barn, 

hans macht I, i wårt sinne wåhlar 

 I kunne frällsa uhr hans garn; 

som I fått nycklen till wårt bröst 

så haa I macht att gifwa tröst. 

 

(4.) 

Men skulle någon hårdsint flicka 

 som slipsten wätiar, sielf eij skiär 
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i hefftig eldh eens hierta sticka, 

 doch modt hans tiänster evigt twär, 

så troo, den ijs, dhet hiertat föör, 

i tårar een gång smälta töör. 

 

(5.) 

Den ros, som för en lijten finger 

 sig frällsat under törnetagg, 

een hetsig sool å lykton’ twingar 

 att gaapa effter nattsens dagg. 

men måst’ sin blomma fälla bladen sidst 

och tårkas bårt på egen qwist. 

 

(6.) 

Låt derför’ hårdheet herberg’ deela 

 hoos otamt folk och willa diur; 

wår himmel will eij sådant wetta 

 wij lefwom effter hans natur. 

så lefwom wij een gyllen’ tijdh, 

tå kerleek är den enda strijdh. 

 

 

Een gilliares tröttsamma siö-fart   (Palmskiöld 391) (Bröllopsskrift) 

1. 

Lycklig skepp! som satt till rygga 

dolska skiär och klippor stygga 

 tagit in en säker hambn 

sluppit undan storm och yra 

fruchtar eij hwadh mer ohyra 

 afla orkar Thetis fambn. 

2. 

Men wår fahr-kost måste swäfwa 

takkel, råer och master bäfwa 

 wet eij hwart wår koosa bär; 

brukar haffens drifft och stilla 

alt som wåre Dames willa: 

 deras gunst wårt stamehåll är. 

3. 

Deras ögon är wår stierna 

den dock skyar giömma gierna 

 säncka i wår sinn en stöt: 

och som hon en gång framtittar, 

straxt oβ lell en ofärdh hittar 

 aldrig seglas för tu sköt. 

4. 

Scylla skäller (ställer) wid een sijda 

här will wågen stammen wrijda 

 åt Charybdis falska dör; 

stundom wij stiernors granna 

stundom syns i afgrund stanna 

 som oβ hopp ell’r wanhopp för. 

5. 

Men alt sådant är ni trygga 

som ehr kärleek sammanbygga 

 brudh och brudgum såta twå; 

ehr Calyphos swek eij räcka 

eij sireners ånger wäcka 

 der i gabba bölljan blå. 
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6. 

Niuten derför eder fägna 

himblen om ehr kärleek hägna 

 signe medh mång barn ehr säng! 

Men då I ehr frögder ägen 

om eens annans öde sägen: 

 Sij! han plågas arme dräng. 

 

 

 

Adieu Caliste liufwa wän    (KB, Vs 36, s. 198–200) (Olsson, s. 43: ”T. 

     Rudeen (?)) 

1. 

Adieu Caliste liufwa wän, 

som tig har gunstig wist igän, 

för endlighet som offrat är, 

utaf then träl, tig håller kär. 

2. 

När iag mit sinne lemnar fritt, 

at tänkia uppå ödet mit, 

så finner iag thet mycket swårt, 

thet plågar mig ju, mer än hårdt. 

3. 

När iag twärt om tig skådar ann, 

och godh tin (godheten?) iag hoos tig fann, 

tå bäfar hiärtat uthi mig, 

Jag mig för dristar älska tig. 

4. 

Jag kan eij skatta som mig bör, 

godheten tin tå med sig för, 

hwarmed tu mig omfattat har, 

som dock din gunst owärdig war. 

5. 

Kan iag förthenskull wijsa tig, 

Caliste täck hwad tu giort mig, 

skall eij min flijt tillbaka stå, 

thes iag then äran winna må. 

6. 

Andra ha roo och mycken lust 

Mig fölljer ängslan sorg och pust, 

ty iag allena wandrar här, 

i ödemarken med beswär. 

7. 

Lijt eij på thänna wärdsens pracht, 

Caliste skiöna ty hon föracht, 

Upwijsar när hon synes bäst, 

Med lust och frögd tig wara näst. 

8. 

Men war uprichtig i tin siähl 

mot then tig altijd unner wäl, 

fast iag en ringa herde är, 

dock är du mig i döden kär. 

 

 

Bort at iag för mat och kläder  (KB, Vs 57a, s. 133–136. LUB, Lidbecks 

  visbok 3, s. 127 ff.) (Olsson, s. 50) 

(1.) 

Bort at jag för mat och kläder 
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  sörja må 

  Sparfvar små 

värmas af sin fiäder 

Intet så de intet skiära 

  deras spis 

  härligt vis 

månd dem Gud förära 

(2.) 

Skåda marckens liljor blommor 

  Salmons prackt 

  i förackt 

mot dem jämförd kommer 

Råck och slända de ej röra 

  deras skrud 

  kan dock Gud 

mer än härlig giöra 

(3.) 

Om min Gud för gräs och sparfvar 

  sörjer så 

  skull han då 

glömma hvad oss tarfvar. 

Han är vår ej deras Fader 

  Barnsens brist 

  vet han vist 

Helar hvad oss skadar. 

(4.) 

Hvem är det som mig påminte 

  då jag var 

  ännu quar 

i mitt första inte 

Den dock Gud obuden gifvit 

  kropp och siäl 

  skall han väl 

underhålla lifvet. 

(5.) 

Månd en dvärg en rese blifver 

  der med att 

  dag och natt 

han till sorg sig gifver 

På sin omsorg ho som lyster 

  drista må 

  Jag ej så 

på min Gud förtröstar 

(6.) 

Jag vill ingen hedning vara 

  Herrens nåd 

  vet väl råd 

Jag biur sorgen fara 

och är viss at han mig ämnat 

  mitt behof 

  Dyra prof 

han mig deraf lämnat. 

(7.) 

Morgondagen jag ej heller 

  bryr mig om 

  Jesu from 

dig jag den hemställer 

Hvardag ju sin omsorg hafver 



436 

 

  den ock jag 

  med hvar dag 

i min säng begrafver. 

(8.) 

Tiena Gud och guld tillika 

  tar ej lag 

  Ty vill iag 

söka först Guds rike 

hvad Gud täckes mig tillfalla 

  I mitt kall 

  jag det skall 

Herrens gåfva kalla 

(9.) 

Lofvad vare Herren Herren 

  I besvär 

  han ej är 

med sin nåde fiärran 

Jag skall alla mina dagar 

  prisa dig 

  som med mig 

allting så väl lagar. 

 

 

Gack lust och frögd, gack sök hwem dig behagar  (Nordin 1112, s. 35) (Olsson, s. 67: ”T. Rudeen 

     (?)) 

1. 

Gack lust och frögd, gack sök hwem dig behagar 

iag är förnögd, den korta mijna dagar 

 med suck och pust ännu förkorta mehr 

hwad ällskar iag i lifwet längre dröija 

min liufwa sohl med all dess roo och nöije 

  är gången nehr. 

2. 

Ach himmell hur wår lycka hootlöös wandrar 

wåår lust i pust inom ett ögonbleck ändrar 

 och fägnar sig att aldrig stadigt ståå, 

war det eij iag som nyss en sällheet åtte (?) 

den iag wijd himmelsk lust wäll lijkna måtte 

  hwart blef han då. 

3. 

Mig wart min wänn eij utan mödo funnen 

iag såg mig om strax war hon från mig swunnen 

 dess snara död har giort min glädie kort, 

så skymtar sohlen fram på himlens höga 

och blåmstren när de fägna mäst wårt öga 

  giöms snarast bort. 

4. 

En fägna roa, med himmelsk söta stunder 

med wännen kom och gick med wännen under 

 war tedt eij sedt och ran som ström förbij, 

hwad täncken I som än ehr kiärlek nyttia 

när halfwa hiertat från sin halss will flyttia 

  hwad täncken I. 

5. 

Jag satt så trygg, iag ingen klagan hörde 

fast sorg och mootgång sen på bördan lade 

 iag tåhlde alt förnögd med wennen min, 

ty hwad förtreet hwad harm det eij förglömmes 
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der wänners liufligheet så mycket giömmes 

  uthi ett skeen. 

6. 

Hwem undrar nu slijk tanckar i mig waaknar 

må iag den ährligheet och troo eij sakna 

 det nöije som mig frögdat först och sist, 

dess lijka iag eij weet om nånsin grönskat 

doch weet iag att iag alldrig högre önskatt 

  än det iag mist. 

7. 

Hwad wärre kan tu bittra ödhe skänckia 

hwad himmell kan tin ijfrigheet uptänckia 

 som öka må den sorg du i mig wäckt, 

men Gudh iag will i tina rådh eij falla 

det ståår hoos dig att giee och åtherkalla 

  som dig syns täckt. 

8. 

Waar iag eij wärt niuta Eleonora 

haar iag förtient en sådan skatt förloora 

 och om slijk lööhn för trogen kiärlek ähr, 

så glädz iag doch ehnär iag kan påminna 

hwad kiährligt, ehrligt, kyskt och ädelt sinne 

  iag hollet kiähr. 

9. 

Ty är min wähn till öde oundwijkeligt 

och som iag tig har älskat oförlijkligt 

 skall och titt låf hoos mig eij tystna nehr, 

så lenge Gud will andan (?) i mig spara 

och intet nampn så titt på tungan wara 

  iag kan eij mehr. 

10. 

Så tahr i frijd och niut i ewig tijder 

den myckna lust som dig i himblen bijder 

 förnögd dig af det sällskap du der fåhr, 

min kiährlek skall der med eij sluten blifwa 

hwar thår iag giuter skall ett wittne gifwa 

  iag till tig thråår. 

11. 

Jag till tig thråår och längtar utan ända 

men får eij från pust oloflig wända 

 ty wäntar iag min skapare till lådh (rådh?) 

det mesta mig i medler tijd kan lijsa 

är att med tåhlamod och håpp bespijsa 

  mitt sorge moodh. 

12. 

Ehoo du äst som trogen wänskap plägar 

märk huru du din frögd osäkert äger 

 hur ringa tijd du har att glädia ty 

är tijden kort lätt större sämia spöria 

men nu ähr tijd att iag min wän må böria 

  een graffskrifft giee. 

13. 

En ädell fruu har lagt sig här att såfwa 

een fruu som för sin släckt är minst att lofwa 

 fast hon och den från heeden leeda kan, 

dess myckna dygd böhr mig fastmehra nempna 

men nämpnar att hon effter sig har lembna 

  en sörjand mann. 
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Min wackra hwij befaller du mig siunga  (Palmskiöld 391, V21 af, s. 95–99) (alt. Eric Lindschöld, 

 men införes här under Rudeen, utan någon starkt bärande 

 motivering.) (Olsson, s. 94) 

(1.) 

Min wackra, hwij befaller tu mig siunga, 

när doch din hårdheet bundet har min tunga 

 Hur kunna sorg och siunga sämia sigh? 

När tungan siunga will, will hiertat gråta, 

Will du fördeenskull tungan wäl skall låta, 

  så fägna migh. 

(2.) 

Så fägna den, din hårdheet haar bedröfwat, 

den hårdheet din bedröfwat har och röfwat 

 eij lyckan blott, men och alt öfrigt hopp. 

Alt hopp är intet hopp, när mig eij städies 

att äga det, hvar wijdh jag endast glädies, 

  dig wachta opp. 

(3.) 

Dig wachta opp och eij ogunstig finna 

ähr alt hwadh jagh i werlden önskar winna, 

 när iag det har, fahr hopp och lyckan wäl; 

när jag det har, har iag ett kongarijke, 

i min förnöijligheet eij någon lijke, 

  är trefalt säll. 

(4.) 

Men arma jag mig slott i wädret bygger, 

och märker eij hwadh ödet för mig brygger; 

 Jag, som nu kong och uthan lijke war, 

är straxt een trähl, een så förbarmlig fånge, 

att iag uthi min usellheet eij månge 

   min lijke har. 

(5.) 

Dock hör ett ord, du mehr än hårda skiöna, 

will du medh haat een så stoor trooheet löna, 

 så weet, du snart ditt välde miste gåår: 

Din hårdheet måste moot tin willia wända 

igen, när denna olyckzkropp sin ända 

  i grafwen får. 

 

 

 

Såsom en bölja på den andra följer  (W 45 Link. s. 116–119, Vs 36 KB s. 63) 

     (Olsson, s. 118: ”T. Rudeen (?)) 

1. 

Såsom en bölja på den andra följer, 

med swall och brus alt in på landet sköljer, 

 och som en klippa röres eij deraf; 

så swalla ock på mig tin hårdhets wågor: 

ty jag fast stadder är i alla plågor 

  intil min graf. 

2. 

Men som doch stormen plä omsider lugna, 

så hoppas jag, tu mig en gång lär´ hugna, 

 som effter molnet lyser solen opp: 
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ell´ är det fåfängt, at jag mig beklagar? 

skall jag förnöta mina sorge-dagar 

  förutan hopp? 

3. 

Fast jag mig undertiden lustig ställer, 

jag doch i hiertat pust och suckan fäller, 

 medan hemligt qwal i hiertat är; 

och den alt hopp om nöje är beröfwadt, 

han lefwer alltid sorgse och bedröfwad, 

  ehwar han är. 

4. 

Min tro och kärlek är förutan ända, 

och kan fördenskull aldrig återwända; 

 Eij fast tu äntlig wille döda mig, 

Thet tig doch ganska litet torde båta, 

så kan jag aldrig nånsin det aflåta 

  att älska tig. 

5. 

Och som tin skiönhet hon är oförliklig, 

så är min kiärlek alltid obeswiklig; 

 men är till hårdhet oombytelig, 

Så är mitt hierta döden oundwikligt, 

emädan trohet min är obegripligt 

  olyckelig. 

6. 

Min kärlek skulle det en nesa wara, 

om jag för döden båro någon fara, 

 til tin tiänst dö och lefwa är min lust: 

Lät tu mitt qwal så mycket hos tig giälla, 

at tu för min skull en gång wille fälla 

  en hiertlig pust. 

7. 

Om hiertat kunde tagas utur lifwet, 

har jag det längs tig i händer gifwit; 

 Och effter titt är hiertat, som jag bär, 

begiär jag det eij längen hos mig hafwa, 

at ingenting skal följa mig i grafwa, 

  som mitt eij är. 

8. 

Nu trottnar Echo til min klagan swara, 

som plä till geenswar alltid willig wara, 

 Jag bärg och stenar derwid ledse bli; 

men tu wil aldrig wid min klagan trotna, 

Til dess min kropp skal uti jorden rottna: 

  Ach tyranni! 

9. 

Ach hiertans siäl! ach hör doch mina böner, 

Försäkra tig, at himlen tig belöner 

 med timlig wälfärd och en ewig frögd, 

om tu min högt-sorgbundna siäl wil lisa, 

och någon kärleks gnista mig bewisa, 

  och giöra nögd. 

10. 

Men ach! hwart hän? hwart wil jag taga wägen? 

Hwad hielper mig at jag doch är så trägen? 

 Jag ser, at döden mig doch förestår. 

Hur är det möjligt natt och dag att lida, 

när hiertat, som här ängslas månd och swida, 
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  eij lisa får? 

11. 

Doch önskar jag, tu himlen må försona, 

at han tig wille för sin hämbd förskona, 

 för hårdhet, den tu öfwat mot tin träl. 

Jag glädies, at jag alt för tin skull lider; 

ty hoppas jag at hugnad få omsider. 

  À Dieu! far-wäl! 

 

 

 

 

 

Qwinnokönets kärlekswälde    (Samling af Verser på Swenska del I, red.  

    Abraham Sahlstedt, Stockholm 1751, s. 68–69.) 

(1.) 

Hwad then hedna werld har drömt, 

 om sin Astrilds stora wälde, 

som dem giorde hiertat ömt, 

 och med kärlekspilar qwälde: 

Jungfru-folk, der är alt slätt, 

skedt til eder oförrätt. 

 

(2.) 

Ingen Astrild något har, 

 dhet han ej af eder länar; 

Och om han til läns alt tar, 

 hwad är det han sielf förtienar? 

Eder skönhet, dygd och wett, 

bygga hans gudomlighet. 

 

(3.) 

Hvartil edart dyra kram, 

 låna til en annans prydna? 

Astrild blifwa må til skam, 

 och I niuta sielf er lydna: 

Lydnan den ert köne bör, 

af then lag naturen gör. 

 

(4.) 

När naturen skifta månd, 

 bland sin foster sina håfwor; 

mannen starkhet och förstånd 

 wardt förlänt med flera gåfwor; 

Men ert kön then förmån fick, 

som all annor öfwergick. 

 

(5.) 

En ej nog uträknad kraft, 

 edra ögon hafwa wunnit; 

At den styrkan ingen haft, 

 den ej theras strålar bunnit; 

Eder åsyn (under nog) 

segrar öfwer hieltars hog. 

 

 

 

 



441 

 

Phoebus ok Frigga förlijkte, då (RA, Bergshammarsamlingen, 720085/ 

    885 b) 

  (härovan finns ett tomt utrymme 

  troligen för brudparets namn)   
 

Dät war eij längeseen en gång, när solens hästar 

wid nedergången gafw’ ännu litet lius i wäster, 

 Dät iag dokk eij med fog kan nämna lius, dät war 

 en blandad dag ok natt, ok namn af skymning bar. 

Man kallar’t skwallerstund, då plä mig lykkan sända 

nån gååte-wijs ibland, tills tijd är liuset tända; 

 Men ensam var iag då, och hur min tankar drogz, 

 iag rådde them eij sielf, de stulo sig til skogz. 

Iag tänkte många ting ur Nasos skepna-skifte, 

hvad öde Daphne leed, hur mörksens printz sig gifte, 

 hur siälfekär blef en ört, hur echo twijna bort, 

 hur blijr en wänd i biörn, en annan i en hiort. 

Men när uppå dät näät fikk fästa sig min tanka, 

dät granna näät, som Mars och Venus inneskrenka, 

 Då halta gude-smeen sparlakart undandrog, 

 Dät felte föga ting, at iag eij opliudt log: 

Men åter miβlynt fann, hur hon de kädior hämnadt 

på den, som rögde sig. Tig vardt ey Phoebe lämnat 

 nån makt, tig anten siälf, ell tijnom gifwa skydd, 

 för Friggas ilskna straff, så illa westu brydd. 

Du wast i älskog tänd, men altijd lykkads illa: 

De tijna äfwen slijkt, ehwart de wända wille 

 war altijd något nekt, nu var et widrigt prut. 

 Wid början af des eld, nu fölgd’ et ömkligt slut. 

[Infoga vers 25–64] 

(vers 65–66) 

Det måste skee; hälst nu, då han i middagz länder 

de swarta moorer med sin heta fakla tänder, 

[Infoga vers 67–90] 

(vers 91–92) 

Trotz afwundens tand; 

nu frögdens all land. 

[Infoga vers 93–112] 

 

 

Öfver Calistes bild    (Samling af Verser på Swenska del II, red. 

     Abraham Sahlstedt, Stockholm 1752, s. 110.) 

      (Malmström 1866, s. 91)  

Konstöfde hand, jag wil dig ei ditt lof afunna, 

Du har det mästa giordt, som konst och färgen kunna. 

Calistes kinder ha dock än en sniö, et rödt, 

för dem din pensel sig förgäfwes har bemödt. 

 

Des bild ei nånstans så fullkommen står at finna, 

som den til tiders tråts är intryckt i mitt sinne; 

och om i siälen min nå’n bild än öfrig är, 

sen hon från kroppen far, så lär det bli den här. 

 

 

På Calistes födelsedag     (Palmskiöld 391) 

 Sonnett. 
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Går, ömma suckar, till min mehr än hårda sköna, 

den eder tusend-tals månd trycka uhr min siäl, 

Går, hiertans wittnen, går och frågen medh hwad skähl 

hon en så mycken troo så omildt tröster löna. 

 

Det är nu tolfte gång, som träen klädt sig gröna 

ok åter bleknadt af, seen iag wardt hennes trähl. 

Hon äger ensam all min hug, det weet hon wäll, 

men låter aldrig mig nån återkärleek röna. 

 

Nu stundar till en dag, som är mig kär för alla, 

den iag af hennes börd är wahn min högtijd kalla, 

men ach hwad hälgd för den, som stadigt sorgse är? 

 

Om hon då unnar mig den dagen glad att wara, 

så måst’ åthminston’ hon ett enda ord mig svara, 

ett ord som all min frögd i twå bookstäfwer bär. 

 

 

Råd för friare    (Samling af Verser på Swenska del 4, red. 

     Abraham Sahlstedt, Stockholm 1753, s. 22.) 

(1.) 

Det liud, som skallar mot när man til skogen talar, 

men aldrig otiltalt nå’n med sin röst hugswalar; 

Den söta återklang en eftersyn oβ gier 

hur mäst wårt fruefolk i älskog sig beter. 

(2.) 

Du må väl, ungerswenn, du må med kläder stutsa, 

må krusa upp dit hår, må hatt och handskar putsa, 

må giöra hwad du wil; så länge du äst dum, 

och yttrar ej din håg, är iungfrun iemwäl stum. 

(3.) 

Det blyga slägtet kan ej sielf sin gunst utbjuda, 

De måste wisa köld, fast än de innom siuda; 

och blir derwid, at den måst mål i munnen ha, 

som lära wil sin wän, at stafwa J och A. 

(4.) 

Bryt derför, ungkarl, löst, kanske dig Astrild gynnar. 

Skal du ock kalfskin få: är ej så godt du skynnar, 

som länge hiad bli? det är et stort förråd, 

i kärlek bry sig med et alt för långt beråd. 

 

 

Á ma belle      (Palmskiöld 391) 

 

(1.) 

Min wackra wän, begynn att vänija nu ehrt öra 

att af en wänlig fiär ehr trognas tanckar höra, 

 dhe tanckar, som haa förr all werlden kringom spelt, 

 opoffra sig nu ehr samt hiertat ofördelt. 

 

(2.) 

Jag orkar nu eij mehr så många herrar tiäna, 

min pänna, sång och siäl är nu för ehr allena, 

 för ehr, som äger mig i ett så liufligt band, 

 att jag der uhr eij will om jag än lossas kan. 

 

(3.) 
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O söta band, jag will dig tusend gånger kyssa, 

du band, som nekt min hog så löös kring värden kryssa! 

 Hur’ iag då yfdes af en obebunden siäl, 

 war iag doch såledz löös, att jag war allas träl. 

 

(4.) 

I arma, som ännu bland hopp och fruktan swäfwen, 

som sielf ehr trälldoms band i blinda yran väfwen, 

 hwadh täncken I då iag, som war een took som I, 

 undrar mig nu ehr hoop, och går min trälldom frij? 

 

(5.) 

I lärer sälla mig och önska min Annette 

mång tusend frögder, som mig i min frijheet sätte, 

 Annette min, som mig den trygga hamnen gaf, 

 när hon min tanka drog uhr ett så strandlöst haf. 

 

(6.) 

Far fort, min wackra wän, at in till döden fägna, 

mig, som ehr all min frögd och nöije will tillägna, 

 och gif mig det, som jag bå’ gij och taga will, 

 ehrt hierta, som och mitt ehr ewigt hörer till. 

 

(7.) 

Om icke Pactols sand wårt huus och boo förgyller, 

förnöijligheeten dock det tomma rummet fyller, 

 Ehr kärleek är för mig långt dyrar’ än den skatt, 

 som gijr the rijka haa så mången sömnlös natt. 

 

 

Á ma belle om annan dag påsk Ao 1692    (Palmskiöld 391) 

 

(1.) 

Idag är annandag, som fijras i Gudz kyrkia, 

 Iag wänder N i S, så har iag Annas dag. 

 så är wår högtijd ökt med dubbelt mehr behag, 

den jag för så kärt namn för dubbel hälgd skall dyrka. 

 

(2.) 

Du himbla-macht, som plä behag wid verser läna, 

 wällsigna nu min fiär, att den min tankar må 

 så trykka ut som de i hiertat trykte stå, 

om du af mig altar och offer will förtiäna. 

 

(3.) 

Förtro min wackra det, att jorden intet äger, 

 det iag moot hennes gunst och wänskap lijkna kan 

 Bort medh hwadh wackert jag förr tyckt om en och ann, 

Anettes liufligheet den allas öfwerwäger. 

 

(4.) 

O, om jag måtte snart min glädie få omfamna, 

 iag skulle skatta mig deröfwer mehra säll, 

 än någon siöman sigh kan fägna i sin siäl, 

när han kan til sitt hemm uhr tusen fahror hamna. 
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Så haf god natt all förrig lust!  (KB, Visor över enskilda, kort 26315. ”Öfwer  

    sin högst-saknade ...Annichen Brunells ...  

    hädan-färd” (Begravningsdikt.) 

(1.) 

  Så haf god natt all förrig lust! 

  Min sool är under horizonten skrijden, 

  min frögd förlijden: 

  Framträden sorg och pust! 

  Hwij vore tårar af naturen deelte, 

  om de i detta fall min ögon feelte? 

Min wän har tusendfalt dem utaf mig förtiänt, 

den ödet röfwat har och undan ögon sändt: 

  Ach aldraliufsta siäl, 

  mitt väl, 

  min hiärtans tröst och glädie! 

  Hwad straff fördömmer mig 

  at öfwerlefwa tig? 

(2.) 

  Den kära pant du lemnat har, 

  mig väll til tröst, men och til tusend tårar, 

  Fast offta sårar 

  den hälfften, som är qvar: 

  Den arma hälfften af ett söndrat hiärta, 

  då iag förnog, han ey, förstår vår smärta. 

Ach wreda himmel! ach hur’ är tin tuchtan swår! 

Wårt band tu slijter af uthi wår ålders wåhr! 

  och släcker i mitt huus 

  ett lius, 

  som til min glädie brunnit: 

  Ack liufsta, kanstu än, 

  så kom och gläd tin wän. 

(3.) 

  Men fåfängt iag tig mana må 

  Uhr himlen, fåfängt sökes tu på jorden, 

  Seen tu äst vorden 

  Fördeelt til bägge twå, 

  Tin liufwa kropp har grafwen sig tillägnadt, 

  Tin ädla siäl åtniuter engla fägnad. 

Wäl an: de bägge måst’ af mig sitt offer få! 

Min suckar upp, men mina tårar jordwärtz gå, 

  och wittna det mitt bröst 

  sin tröst 

  I tårar endast söker: 

  och sörier, at tin man 

  tig nog ey söria kan. 

 

(4.) 

  Den tijden (Ach! hwad säger iag? 

  Det haar ey tijd, haar knapt ett ögnbleck warit.) 

  Då iag ehrfarit 

  tin kiärleeks liufsta lag, 

  Haar sig så högt mit echta nöye drifwit: 

  Ehr himla-folck alleen iag efftergifwit. 

Fast inders rijka håfwor ey wår rum förgylt, 

förnöyligheeten haar de toma ställen fylt: 

   Min skatt war hoos min wän, 

  med den 

  min enda strijd haar warit, 
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  hwars kärleek bland oss twå 

  måt’ annans öfwergå. 

(5.) 

  Gudzfruchtan, wett och hurtigheet, 

  hur de med kyskheet sig försystrat inne 

     uthi desz sinne, 

   sielf af-und witna weet. 

  I qwinnor, som af dygd wäl nämde blifwen, 

  doch offta flere proof af odygd gifwen: 

Min ädla wänn har wijda sig ifrån ehr skildt, 

har med sin tunga aldrig een god wänskap spildt, 

    och giorde ey i dag 

    det iag 

  i morgon ogiordt willat; 

    förutan at hon mig 

    nu lämnar ömkelig. 

… forts. (6.), (7.), (8.) 

 

 

Jag skämtar och jag qwäder    (V5:4, UUB) (Olsson, s. 81) 

 

(1.) 

Jag skämtar och jag qwäder, 

med glada mig gläder, 

 som wore alt wäll, 

fast hiärtat än värker: 

 Min ängzlige siäl 

allena Gud märker, 

 han rächnar hwar tåår, 

 i enslighet går. 

 

(2.) 

Min suckar iag dämpar, 

doch huru iag kämpar, 

 min ögon sidst lär 

med tårar undgälla: 

 Se stormande währ 

tillfredz sig eij ställa, 

 för’n dropparna små 

 uhr skyarna gå. 

 

(3.) 

Ah min! den iag saknar, 

iag somnar ell waknar, 

 Min sahliga wän: 

När klarnar den dagen, 

 at iag äfwen hän 

till tig blijr upptagen? 

 Then dagen min pust 

 förwänder i lust. 

 

 

 

Nu börjar solen från de heta blåmän wända  (Samling af Verser på Swenska del 1, red. 

     Abraham Sahlstedt, Stockholm 1751, s. 14f. 

     Troligen en bröllopsdikt.)  

(1.) 
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Nu börjar solen från de heta blåmän wända, 

och til de norska [nordiska] land sin warma strålar sända: 

 Sin fohlar spiltar han i himla baggens bås, 

 och lockar trana fram, med swala, swan och gås. 

(2.) 

Begynner nu med kraft all köld åt fiällen fösa, 

och jorden nästan död ur wintrens fiettrar lösa; 

 At alting wederfås. Si fisken i sitt rum, 

 sitt is-tak worden fri nu blåser bubel-skum, 

(3.) 

Och sprittar up i luft, hwad djur i skogen wanka 

sig jämwäl af sin art hwartil sin hustrur sanka [samka]; 

 Den fiäder-klädda hop det samma äfwen gör, 

 och sielfwa himlen sig med jorden gifta tör. 

(4.) 

Men sälla herdefolk, som werldsens fiäs förakta, 

och endast fägnas åt ehr hiord i marken wakta, 

 I rolighetens barn, hur lär I glada se, 

 at wåren åter wil ehr förra lust ehr ge? 

(5.) 

Nu få I wanka kring och späda krantzar hämta, 

Nu med ehr Amaryll i swala skuggan skämta: 

 Nu ymsa spel och sång, nu dela kärlig ord, 

 med’n himlen håller wård om ehr och eder hiord. 

(6.) 

Doch få I ensam ej all wåren ehr tillägna, 

Hwar höfwisk unkarl wil af samma ro sig fägna; 

 Lät lida bättre fram, se då i skog och äng 

 en jungfru sitter här, der står en wacker dräng; 

(7.) 

En jungfru sitter här, et band åt swännen wäfwer, 

Där står en dräng och skiär sin wackras namn i näfwer, 

 Nu ritas det i lind, nu skrifwes det i wall, 

 Nu manas Echo med en sång til återskall. 

 

fortsätttningen finns i Fryxell strof 8–13 

 

(8.) 

Nu börja de med gräs sin själar sammanbinda 

men ofullkomliga band ......... 

 

 

 

Här ligger jag der wind och watten mig belägra  (Palmskiöld 391) 

 

 Här ligger jag der wind och watten mig belägra 

 dhe mig all pass och fart bå fram och åter wägra. 

  Jag ligger här och lijk en fånge skådar på 

  hur stålta till ehr ort mång tusend segell gå. 

 

Jag roopar: I som af min mootgång ehr betiänen, 

hör till, så länge I den lilla tiänst mig länen 

 att föra till min wän. 

 

 

Gavotte de l’amour     (Palmskiöld 391) 

 

(1.) 



447 

 

Wintren är nu från oss skrijden, 

 Mörkret har nu mist sitt wåld, 

Åhrsens sorgetijdh förlijden, 

 Regnet har och återhåld.  

Solens krafft i skog och dahlar 

 låckar uth mång tusend blad. 

Fiäderfolcket något tahlar 

 sin emellan, weet ey hwad: 

det doch eij min siäl hugswalar, 

 den min wän alleen gör glad. 

 

(2.) 

Wårens barn, de wackra blomster, 

 böria tee sin’ hufwud ann: 

Foglen har sin’ återkomster 

 från de warma middagz-land. 

Isar, som min wäg nu stängia 

 att jag eij min wän får see, 

sku sig snart i watten mängia, 

 och mig farten öpen gee. 

Kärast’ östwind, töf eij längie 

 förr än tu thet låter skee! 

  Åbo d. 1 Apr. 1693. 

 

 

 

 

 

På en jungfrus födelsedag    (RA, Bergshammarsamlingen, 720085/885 b., 

     Palmskiöld 391) 

 

(1.) 

Kom Morpheu, som, då vij wår roo om natten smaka, 

 med mången läkker dröm wår sömn är späda wahn, 

Iag behr dig, håll nu eij din glada saft tillbaka, 

 Nu är at du altar af mig förtiäna kan. 

 

(2.) 

Kom, underwijs hur iag må wärdigt kunna hälsa 

 den dag, som himlens lius oβ lär i mårgon gee, 

på hvilken lykkan oβ en skönhet welat unna, 

 en skönhet, som dig giordt din lijke, Venus, see. 

 

(3.) 

Wij see hwad månan är bland andra himlens stiernor, 

 Hwad Junos fogel bland den fiederklädde skar, 

Dätt samma är ok hon, dän iag nu kwäda ärnar, 

 bland alt dät folck, som prijs ok namn af skönhet har. 

 

(4.) 

För den skull stå mig bij, dät war det ord iag sade 

 ok stängde alt beswär, alt kymber uhr mitt sinn, 

När iag förleden kwäll min ögon sammanlade, 

 den önskan war, i dän iag ändtlig somnad’ inn. 

 

(5.) 

Moot dager då oβ plä de sannast drömmar hända, 

 Iag Gudars snälla bud i sömnen för mig får: 
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Han månd med desse ord sin ormstaaf åt mig wända, 

 Du önskte, pilt, i kwälls, hwad eij at önska står. 

 

(6.) 

Ty när naturen lät den mykna skönhet födas, 

 war dät hans ord: Hwem dig will wärdigt gij beröm, 

Iag will ha liugit om han eij skall fåfängt mödas, 

 fast han än drukkit har all Hippocrenens ström. 

 
Hippocrene är en källa på berget Helicon, helgad åt muserna.  

Att dricka källans vatten ansågs ge poetisk inspiration. 
 

 

Så wijken af, J mina sorgedagar   (UUB, V 5:4) 

 

(1.) 

Så wijken af, J mina sorgedagar,  

Mig oförtänckt en lycka himlen lagar,  

 som all min suck och klagan söfwer nehr,  

Nu får mig lust i lijfwet längre dröija,  

En annan sool med dubbel roo och nöije  

   jag klarna seer.  

(2.) 

Hwij skyller iag mehr lyckan footlöös wandra,  

när hon så will min pust i lust förandra?  

 Ach himmel att den måtte stadig stå!  

At iag till mycken ålder qwäda måtte,  

At denna lyckan mehr än then iag åtte  

   mig bijda må!  

(3.) 

Min förra wän är hastigt undanswunnen,  

Af himlens nåd är mig en annan funnen,  

 Min motgångs tijd war, mehr’n iag tänkte, kort.  

Altså, när solen, liufwa werdens öga,  

will gunstigt såå sin stråhlar kring thet höga,  

   fly molnen bort.  

(4.) 

En engla roo med himmels-sööta stunder  

har slagit all min förra klagan under,  

 och låtit rinna som en ström förbij.  

Hvad tänkten J, som än i sorgen sittia,  

när J mig seer ifrån ehr rota flyttia,  

   Hwad tänken J?  

(5.) 

Jag är, som mig eij nånsin klagadt hade,  

den mootgång, som mig steen på bördan lade,  

 har svunnit bort som stofft för wädr och winn.  

Sij hwad förtreet, hwad harm kan eij förglömmas  

när alt beswär, när iag och sidst får gömmas  

   i wännens sinn? 

(6.) 

Hwem undrar at mig sorgen måste wakna,  

när iag den troo och ärlighet månd sakna,  

 det nöje, som mig fägnadt först och sist?  

Men nu will frögden åter hoos mig grönska,  

Har fådt igän, det iag eij wågat önska,  

   alt hvad iag mist.  

(7.) 

Hwad högre kan mig himlens nåde skänkia? 
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Hwad kan han mehra någonting upptänkia,  

 som öke kan den frögd, han i mig väkt? 

O Gud, iag will tin stora nåd åkalla  

Jag är förnögd och låter tig befalla     

   hvad tig är täkt. 

 

 

 

Min hårda sköna är en stod af ijs och flinte  (Palmskiöld 391) 

 

(1.) 

Min hårda sköna är en stod af ijs och flinte, 

 en äwig köld uthi en obeweklig siäl, 

Frys wed min eld, och af min tårar mindr’ än inte 

 bewekes, lell är iag framhärdigt hennes träl. 

  Jag kan eij ångra mig 

  Hon will eij ändra sig 

 Min kärleek, hennes haat, de föra sådant krig 

att sielfwa himlen skall eij kunna säkert weta 

hwem mer uthaf oss twå förtiänt beständig heta. 

(2.) (alternativt en egen dikt) 

Om afund rår så nog, samt mitt fördömda öde, 

 att ingen öron åt min rimm nu läna will, 

Sku dhe lell, när bå iag och afund liggia döde, 

 berömmas, och i dem min wakkra Amarill. 

Wår effter-wärd, som oβ hwad wårt är intet wägrar 

 skall om min Amarill ett redligt wittne gij, 

ok sielfwa tijden, som all wärden öfwersegrar, 

 skall åt deβ ädla namn ett segertecken blij. 

 

 

 

Öfwer dät wakkra ok förnäma brude-paaret Herr Swante Skragge Simonsson och Anna Carlheim Bengtzdotter, 

då de sit sååta Echtenskap begynte i Carlstad om trettondagen An. 1687.  til skyldig tiänst skref sålunda i enfal-

dighet (Inledning i Palmskiöld 391) 

     (Palmskiöld 391, tryck (strofisk), Samling af 

     Verser på Swensk del III, red. Abraham 

     Sahlstedt, Stockholm 1753, s. 428–430 

     (stikisk)) 

Kärlek hos menniskan i alla årstider (Inledning i Sahlstedt)   
(1.) 

Det är, jag wet ej hur, en art hwad lefwer, 

en art, som ingen ej til kärleks sämja drifwer; 

Från klena myran til den grofwa elefant, 

är kärleks liufwa gift ej någon obekant. 

(2.) 

Det lätta fiäderfä måst kännas wid den plåga, 

det wåta element ej släcker fiskens låga. 

Dock är gement, jag wet ej hur det kommer til, 

at unge-lyden måst tilsammans leka wil. 

(3.) 

En gubbe minnes knapt sin kärleks drift tilbaka; 

Mann-åldren då och då den lusten gitter smaka; 

Men ungerswennen är i hwarje wänning qwick, 

och hwarför ej? Det är ju all naturens skick. 

(4.) 

Si! årsens ungdom, (jag den blida wår så kallar) 

när arla perle-rägn å torra stielken faller; 
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Då likar himlen bäst befryndas med wår jord; 

De afla foster, som må önskas på wårt bord. 

(5.) 

Hwar wårens dotter sig på jordens jämna sätter, 

där ses det ganska land bekrönt med violetter, 

med örter tusend slag: Det synes alt ha lif, 

Hwar hon man yrka får sit söta tidfördrijf . 

(6.) 

Wil hon sin lifwand’ saft på frusna träden giuta, 

nu träden qwickna strax och sig i blommor skiuta. 

Wil hon sit strida frö i diurens wägar så, 

måst diuren genast sig hopgadda twå och twå. 

(7.) 

Wil hon en säflig wind åt gälla luften andas, 

skal tusend fogle-sång och låcke-röster blandas: 

men wänder hon til siös, går fisken ur sin gruft,[vattenhål, vattendjup] 

hon blåser bubbel-skum och spritter up i luft. 

(8.) 

Jag tör ock säja et: Ej förr’n man älska börjar, 

man ingen kännlig frögd af ungdoms wåren spörjer. 

Ach kärlek, himlens skänk, wår ungdoms bästa salt ! 

Dig bör af allom pris, du segrar ock i alt. 

(9.) 

Dock skiljer mellan oβ och de nuftlösa [utan förnuft] diuren; 

dem är en skrifwen tid tilägnad af naturen, 

Där inom äflas de, sen ha de sungit ut; 

men oβ må ingen tid förskrifwa något slut. 

(10.) 

När först narcissen ur sit winterqwarter tittar, 

när isen smultit af och glada fisken spritter 

af fägnad, at des sol med wärman kommer gen; 

då ha ock wi en lek tilreds: Ta fatt på den. 

(11.) 

När jorden längre fram i sommartröjan prålar, 

då glömma wi ock ej at dricka jungfrurs skålar: 

Då uti skog och mark; men sedan innom wägg, 

när hösten wisar fram et blekt och rimogt skägg. 

(12.) 

Men hwar hörs denna lek om kalla winter-nätter 

bland andra diur? jag ser hur de hwardera sätter 

all lust i mat och sömn; til lek är ingen för, 

Den trumpna biörnen ej ur idet nosa tör. 

(13.) 

Dock spörs ej annat än wår ungdom ändå plägar 

et wänligt faddersnack: och hörs från alla wägar, 

nu här, nu åter där de glada bröllop stå, 

och under brude-pell hopfrysa twå och twå 

 

(Palmskiöld 391, tryck, har ytterligare fyra strofer) 

 

  

 

 

Öfwer en tulipan   (Samling af Verser på Swenska del 4, red. 

     Abraham Sahlstedt, Stockholm 1753, s. 77) 

Caliste mig en tulipan har gifwit, 

som namn av drottning för all blomster bär. 

Hälst denna, som i purpur klädder blifwit, 
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och wid min wackras kind at liknas är; 

Men ach! den fägring är i hast förswunnen, 

hwaraf jag långlig fägnad äga tänkt; 

Dock fast än gåfwan mer ej warder funnen, 

kan aldrig glömmas den mig henne skänkt. 

 

 

 

 

 

Öfver een lijten tulipan     (Palmskiöld 391)  

 

Här kommer till ehr tiänst af tulipan en unge: 

 Lätt den, min wackra wän för min skull wara kär; 

 Eij må han blij försmådd för det han lijten är: 

Små lärkior bättre än de grofwa ufwer siunga. 

 

En lijten diamant kan stora berg betala, 

 och dygden i dhe små med ensamt wälde boor. 

 Hon sielf, min hiertans wän, är eller eij så stoor, 

dock kan hon mig långt mehr än tusend fler hugswahla. 

 

 

På ett nöstbladh     (Palmskiöld 391) 

 

Tänk hur mångfaldig trå sig linner 

 om dig, lilla nöstpapper! [stomme i ett nystan] 

Mig Caliste lijkwäl binner 

 med mång tusen kädior fler. 

En gång du dock låssas lär, 

 men iag ewigt fången är. 

 

På ett annat      (Palmskiöld 391) 

 

Lilla nöstblad, du äst säll, 

 at en jungfrus hand så wäll 

tråen om dig vijfwer; 

 mera lär du lykklig blij 

om Caliste gör dig frij, 

 ok en kyss dig gifwer. 
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Christoffer Leijoncrona, 1662–1710 
 

Fast jag hit och dijt spasserar   (Linköping W 45, s. 121) (Olsson, s. 64) 

 

1. 

Fast jag hit och dijt spasserar 

har mitt hierta aldrig ro, 

huru det sig städz marterar [plågar, pinar] 

kan i werden ingen tro. 

 Derför undra intet på. 

 at jag altid sorgse går. 

2. 

När som månen bleka strålar 

sprider öfwer mark och dahl 

och de lundar härligt målar, 

då begynnes först mitt qwal. 

 Han förmörkes mången gång, 

 när han hör min klagesång. 

3. 

O i bärg och diupe dalar, 

huru mången, mången gång 

ha i hördt min bittra klagan, 

när mig tiden blef för lång? 

 Lunden jag til witne tar 

 som wet, hwad jag lidit har. 

4. 

O, i siöar, stride strömmar, 

som ofta min bitterhet 

uti edert afgrund giömmen, 

sägen, om I nånsin sedt 

 någon, som så eländig 

 för ehr har beklagat sig. 

5. 

Oförmögnast ibland alla 

är och blir jag alt för ett, 

Ja jag wil ey mehra tala, 

Jag tror, hela werden wet 

 och ser, at jag dag från dag 

 mehr och mehra tagen af. 

6. 

Mången skull’ wäl önska weta, 

hwad min klagans orsak är. 

Ach Melette, ach Melette! 

tig jag håller alt för kiär, 

 Tig och lyckan skyller jag: 

 I äre orsak til min klag! 

7. 

En rätt kärlek det må heta, 

när twå kyssas hel allenn, 

och ej af den  tredie weta, 

som derpå kan giöra mehn, 

 Om tu niuter liuflighet, 

 konst är, om tu tiga wet. 
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I dig min frögd, jag stedz är nögd    (Palmskiöld 395 s. 9) (Olsson, s. 74) 

 

I dig min frögd jag stedz är nögd, 

Jag skills då från dig sidst, när jag min siäl har mist, 

mitt hiärta du så taar, att jag det sielf eij haar. 

Hoos dig beroor mitt lijf, ty mig du troheet gif. 

Een kerlek reen, eij lijder meen, 

eij nöd, eij död taar mig från dig. 

Een half pant af min siäl, har du mitt högsta wähl. 

Din trefnad är min lefnad. 

Du har mitt lijf, din siäl mig gif, 

eij dödsens tand förtaar wårt bandh, 

jag din, du min. 
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Andreas Rydelius, 1671–1738 
Uppsala universitetsbibliotek: Palmskiöld 304 

Stifts- och landsbiblioteket, Linköping: W45 

 

 

War doch stilla, herre lilla (Linköping W 45, s. 202–207; Palmskiöld 304, s. 211) (Olsson, s. 125) 

 

Skåne sjunger och qwillar under Person af en dygdig Dame 

som lider wåld af en enwis Courtisan, men är och förblif- 

wer likwäl emot sin rätta herra och konung alltid 

 rederlig. 

under melodie: Frida Nympher, riksens prydnad. 

 

1. 

War doch stilla, herre lilla; glöm eij hur i sist for illa, 

 när J mig beswärlig war; 

låt eij hoppet ehr förwilla, och ehr utan grund inbilla, 

 att jag älskog för ehr har. 

 

2. 

Konsten har J lärdt at smickra, när ehr ögon se det läckra, 

 det jag märker, alt för wäl, 

doch ehr tahlkonst är för ringa til at kunna särskildt twinga 

 en så hårdt förknippad själ. 

 

3. 

Neij! det må J aldrig tänkja; fast J tron, at jag är änkja, 

 Jag fast bättre hopp har änn: 

när som wårens sol uprinner, denna dimban wäl förswinner, 

 som nu döljer bort min wän. 

 

4. 

Hwad är åt så mycket prånga [pråla] med de tyska kjämpar många? 

 Jag wäl ser, at J är grann: 

den som friar, städz är riker, men si! ögat offta swiker, 

 när det tror alt, hwad ses ann. 

 

5. 

Ja, jag heter nu den skjöna, men jag börjar redan röna,  

 hur min skjönht är mig und. 

J wäl menen jag skal blunna, at i oförmärckdt må kunna 

 gjöra mig förkränckd i grund. 

 

6. 

Hjertlig älsken J ehr nästa, men alt för ehrt egit bästa, 

 Räfwen friar åt sin Klo 

gåsen minns hur grofft han kyste, och sin wän så illa kryste: 

 hur kan hon hans ögon tro? 

 

7. 

Nu jag tror, tu äst full rysker: ty at wara god fransysker 

 ästu nästan alt för grof: 

något längre plä man krusa; strax i hals och hår at rusa, 

 är af kjärlek ringa prof. 

 

8. 

Juta-man, tu har titt snille: bättre lefs i bonde-gille; 

 sådan sed jag eij förstår. 
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är det fog, at tu mig träder ju på lif, och mina kläder 

 så ostjäligt af mig flår? 

 

9. 

Nu hwad är, tu tar tig före? Himlen ach! min klagan höre! 

 wäld´ och wåld här brukas nu. 

plumper, hålt doch tina händer; mins min wän, som är i Bender, 

 skall tig hämnas ett med sju. 

10. 

Skall jag hålla slikt til goda? kan man ingen hjelp förmoda? 

 Ach! hur´ saknar jag Kong Carl! 

Alt är tyst åt nordska leden, fast jag har förlorat freden: 

 som doch, tu min hulde Jarl. 

 

11. 

Kom och se, hur jag är rifwen, och min owäns nöje blifwer, 

 kom doch snart på herrans macht. 

Gud, som wist wår oskuld finner, hjelper tig at tu wäl winner, 

 fast tin hop är utan pracht. 

 

12. 

Ach! min hjelp är wist förhanden, Asmodeus far åt stranden 

 Stenbock hitåt tågar fast 

och på fältet honom trotsar, men ach si, med idel gåssar, 

 ja, jag måst´ nu stå mitt kast. 

 

13. 

Gåssar, kjämpen nu som karlar, stån som bockar mot harar, 

 det nu gjäller fler, än ehr, 

ja, thet gjäller Swerges sista, om i låten modet brista. 

 dömme Gud, som saken ser. 

 

14. 

Si, then stackars ungdoms skaran hur hon fruchtar första, 

 efftersynne gifwer mod, 

Stenbock sitt förnämsta wågar Burenskjöld eij heller frågar 

 effter egit lif och blod. 

 

15. 

Hjelper Gud wår Kong tilbaka, så lär han wisst eij försaka 

 dem at löna med sin nåd, 

som hans hus och hem förswara, som eij flit och möda spara 

 til at träffa wisa Råd 

 

16. 

Största hopen ser jag swichta, och med blodig skjortor plichta 

 för sin herras kjättja skull, 

mogna kjämpar se jag springa, och sitt lif af gåssar tinga: 

 gudlös macht går snart omkull. 

 

17. 

Nu a Dieu! min herre lilla, sitt och war nu wackert stilla, 

 och lät bli otidigt skjämt, 

war eij mot ehrt samwet kjärlig, mig i städz skal finnas ärlig, 

 tro mig, at jag säger sant. 

 

18. 

Men med hjertans sorg jag sporde, hwad min dotter Elsa gjorde, Helsingborg 
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 hon blef lockad, dels och skrämd, 

först sig sjelf med krus at snärja, dän sin moders råd förswärja, 

 därpå blef hon, stackar, skjämd. 

 

19. 

Döttrar äldre, wachter nider för ehr mindre systers seder, 

 tror eij den som talar lent, 

tror eij första kjärlekstycke: lysten lismar´ låfwar mycke, 

 som eij är på swänska ment. 

 

20. 

Högste Gud! titt namn jag prisar, som all werlden åter wisar, 

 at wår sak för tig är täck. 

fast tig landets synder twinga, at tu måst oss ömsom bringa 

 uti nöd och samwets skräck. 

 

21. 

Gif, at stjärnan ifrån Norden, som oss är osynlig worden, 

 och til öster wikit af, 

medh the täcka strålar sina, må ännu wår pol beskina, 

 eljest går mitt hopp i qwaf. 

 

22. 

Högste Gud! tin smorda skona, fräls the fjärran Carols Crona, 

 hjelp Carlscrona äfwen här, 

styrck min stackars syster Riga, hon är wist en ärlig piga, 

 som så länge Cronan bär. 

 

 

En Kärleks Wisa    (Ej i Olsson) 

1. 

Är iag endast född at hatas? 

 Skal iag slätt förskuten bli? 

Fuller är iag wärd at ratas: 

 Kan du dock med glädie si, 

Allerskönsta Cloris lilla, 

 At så trogen herde skall 

Fåfängt öfwer Cloris qwilla? 

 Är du dock så hiertekall, 

At du kan med löje gilla 

 Amphionis sista fall? 

 

2. 

Doch will iag fast heldre falla 

 Döder för din fötter ned. 

Än dig hård och omild kalla. 

 Täcka Cloris blif eij wred, 

Om iag törs med få ord sätta 

 Twänne din’ skiönheter opp: 

Lät mig doch med orden mätta 

 Ett förglömt förjagat hopp: 

Lät mig ditt beröm få twätta 

 Med förtwiflad tåredropp. 

 

3. 

Dina ögon äro giorde 

 Til at fängsla Herdars sinn’; 

Ja, den är och wara borde 
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 Til sin bägge ögon blinn, 

Som eij blir i hågen rörder, 

 När ditt Ängla-öga ler: 

Den är döf, som eij förstörder 

 I sitt hela sinne bler, 

När din Änglasång blir hörder, 

 När då skogen Echo ger. 

 

4. 

Ach iag är doch icke satter 

 Hoop af trä och liflös Sten! 

Huru skull’ iag wara fatter, 

 Om iag skulle vara sen 

Til at Dig mig fängslig gifwa, 

 När dit anlet möter mig: 

Til at älskogstårstig blifwa, 

 När din later röra sig: 

Til at med Cupido kifwa, 

 När som han förhärdar dig? 

 

5. 

Ach! så iag är altförringa 

 Och alt för olyckelig, 

Til at dristigt kunna tinga 

 Någon wänskapsmijn hos tig: 

Unn mig dig åtminston’ ära 

 Och, om iag törs säja mer, 

Til dig liten gnista bära 

 Af den kärlek, som iag ser 

Aldrig kunna slutet lära, 

 För’n mig grafwen näste ger. 

 

6. 

Fast iag wet wäl, at din like 

 Nödigt lärer finnes gän 

Uti dätta Norrska Rijke; 

 Eho doch får bli din wän, 

Ho han är, som du will giöra 

 Med din wänskaps pärla rijk, 

Önskar iag af hiärtat höra, 

 At han dig är funnen lijk. 

Will du då mitt lif förstöra 

 Grymma Astrild, så fijk, fijk. 
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Olof Broms, 1672–1722 
Per Hanselli, del 14 1870 

ANGE URSPRUNGLIG ARKIVREFERENS 

Stryk Hanselli 

 

J Mälers nympher all’ uti ert diupa blå    ( Ej i Olsson) 

 

J Mälers nympher all’ uti ert diupa blå, 

 J diamante bröst, J kroppar utan hiärta, 

 Som fyllen edert svalg med andras suck och smärta, 

Er utom Ocean jag dömmer flycktig gå. 

 

J vrängen maye-tid uti en faslig höst, 

 En foglig sommarvind J spännen up i ilar, 

 Hvar flygand, gnistrand våg framskiuter dödsens pilar, 

Den är olyckans mål, mot hvem I bryta löst. 

 

Af målning ryser man vid en Charybdis art, 

 Där mång siöfarand’ man olyckan sin inlupit, 

 Och ömkeligt farväl med bleka läppar supit, 

Du Mäler ädlad blir af samma olycks fart. 

 

Hvad hafva thesse giort? Et så oskyldigt kiön, 

 Del af vårt fruenfolk, som äga thet i Norden, 

 Ju längre ifrån sol, ju skiönare på jorden, 

Och altid äro värd at gå på blomster skiön. 

 

Hvad hafva thesse giort? Två menelösa lam, 

 Minerver, klufne ur den lärde Urbans hiärna, 

 På äckta himmelen en dubbel lysand stiärna, 

At en så mordisk bläst anfäcktar bord och stam? 

 

Skal systrars kiärlighet tilflyta sådan tack? 

 Skal tvänne hiertan, som af enlig söttma brinna, 

 Utslockna i ett qvaf, som en bläddra svinna? 

Skal uppå tro och tiänst påföllia ve och ack? 

 

Kan en Leanders bön ey vinna något rum? 

 O, vågor skonen oss, emedan vi framfara, 

 Men när vi komma gien, må I oss icke spara, 

Dränck, döda, svälg, begraf oss inom edert skum. 

 

Men Nereus väpnar sig med vår oskyldighet, 

 Hans sliprig armar vil de kroppar hvit omfamna, 

 Dem himlen värdig sedt ey långt häreffter hamna, 

Til dygdens ärelön i äckta nöylighet. 

 

 Du märker vist, o död, at deras kloka far, 

 Den svänska Æsculap, skull’ dig ur sadlen stöta, 

 På landet, och dit våld med läkedomar möta, 

Ty länger ifrån land du nu utseglat har. 

 

I segland, som med oss i farans hvirfvel gå, 

 Och uppå eder mast en lyckans flagga föra, 

 Lät vinden ey så hårt i tamp och tågen kiöra, 

At ey vår gråt och skri er segel hålla må. 
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I herdar, som här gåån och drifven eder får, 

 Och skåden händer hvit ur vattnets gröna räckas, 

 Kan icke hiertat ert af häpenhet förskräckas, 

Ja, drunkna i er kropp, när så herdinnor går. 

 

I sky-bevuxne trä, som koxen häruppå, 

 I bärg, som aldralängst kring stranden eder sträcka, 

 Kan ingen utaf er barmhertig händer räcka 

Och utur dödsens gap utrycka desse två? 

 

Hit taflor, bräden, vrak som skingrand flyta kring, 

 Eho af eder kan til landet desse bära, 

 Det skal jag himmelen til aldrastörsta ära 

Demödigt helga som en siäle-frälsand ting. 

 

Min kiärleks fackla jag sielf giärna släcker ut, 

 Jag giärna som en träl vil Mälarns diup utlösa, 

 Jag ville med min död de bägge lifven lösa, 

Om ey på lifvets trå vårt öde slagit knut. 

 

Men nu, nu är utblåst, alt öfver ända går, 

 Den friska Mäler må i salta tårar flyta, 

 Jag vil min Cupidon i sömnens broder byta, 

Olyckan mer än vind, ja skepp och styre rår. 

 

Sträck nu Timanthes ut en sinnerik tapet, 

 En Agamemnons min sielf fordrar öfverhöljas. 

 Et faders hiärta vil ey målas utan dölljas; 

Ty så bedröflig ord ey Naso skrifva vet. 

 

Flyt Marsyas, flyt hit med al din tåreflod, 

 Du Nile sammaleds, som än af barnen sväller 

 Och af föräldrars gråt i alla tider qväller, 

Hit, ey med tårar hit, här gråtas vil med blod. 
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Johan Gabriel Werving, 1675–1715 
 (Wervings många översättningar har inte medtagits.) 

 

 

Alt för offta har jag sungit    UUB, V40, s. 1 
1. 

Alt för offta har jag sungit 

fast min röst är sträf och hees, 

Mina strängiar hafwa sprungit, 

som af mina rijm wäl ses. 

2. 

Jag har stått wid Pindi rötter 

och eij hunnit till des topp, 

Ja, jag blef alldeles trötter 

jnnan jag kom halfwägs opp. 

3. 

Där har jag de blomster plåckat 

som här fins på nästa blaan, 

Mången gång mig fåfängt båckat, 

tagit tistel för tulpan. 

4. 

Den plä ju sig mäst inbilla 

som har minsta skiäl dertill, 

och eho som qwäder illa 

aldrasnarast qwäda will. 

5. 

Skulle man exempel leta, 

sij, så är här ett tillstäss: 

Ty om mig må det rätt heta 

jbland swaner skråla giäss. 

6. 

Men jag gitter doch eij tijga; 

och hwad är det åth så just? 

Lät mig fresta om min gijga 

kan gee …… någon lust. 

7. 

Skiöna nymph de nymphers heder 

som här boo wid Mälars strand, 

Tagen gunstigt opp, jag beder, 

hwad ehr geer en wyrdsam hand. 

8. 

Wore mina rijm så fatta 

att J litet åth dem log’, 

då skull’ jag mig lycklig skatta, 

då had’ jag betalning nog. 

 

 

Menuet. 

Ach älskom nu i unga åhren    UUB, V40, s.17. 
1. 

Ach älskom nu i unga åhren  

och innan det oss blir förmeent: 

När tiden drager fram grå håren, 

då kommer älskog alt för seent. 

2. 

Hwad är det åth att du will sträfwa 

noot det naturen sielf dig lär: 

Han skal tids nogh utaf dig kräfwa 
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att sittia trumpen, kall och twär. 

3. 

Om det wor’ sant, som man det målar, 

att kiärlek är ett qwal och twång, 

montro de små förlijbte foglar 

då icke tego med sin sång? 

4. 

Ehuru du nu giör och lagar, 

så skaffa dig en trogen wän: 

När man har mist de goda dagar, 

får man dem aldrig mehr igen. 

 

 

Uppå resan till Engeland, 

uti öppna siön den 8. Martii 1698   UUB, V40, s.  18. 
1. 

Hwad olust Thetis med sig bringar 

har jag twå resor nogsamt kiänt, 

Ens wäsend hon till omskifft twingar 

uppå sitt wåta element. 

2. 

Fördenskull under denna wandring 

wij billigt hållom eij för rart, 

Att see en tämlig stoor förandring 

utaf wår Haagske lefnads art. 

3. 

Den där sig wähnt wid färska rätter, 

wid willbråd och slikt leckert kram, 

Han nödgas här att blifwa mätter 

af cuscus, ärter, botteram. 

4. 

Än mehr, om jag det säija torde, 

den förr att liggia blött war wahn, 

får nu campera under borde, 

och blunda så det bäst’ han kan. 

5. 

Och jag i kläder så granlaga 

som wille stussa überaus, 

jag måste nu till goda taga 

att wara lijk en snåler smauss. 

6. 

De andra ä eij heller wackra 

mehr än som dem behof wäl giörs, 

Ja eij olijka dem som skackra 

på Amsterdams och Londons beurs. 

7. 

Alt ondt som oss månd öfwerhopa 

eij räknas kan moot det förtreet, 

att wij så tätt måst’ ulrik ropa 

som hwarken hut ell’ heder weet. 

8. 

Omsider effter wind wij kijka 

oppåth det höga stiernehwalf, 

Af hiertans grund till England fijka, 

fast än det kostar mången kalf.  
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Öfwer mascaraden som hölls på det Kongliga Palais  

den 9. Februarii Anno 1700.     UUB, V40, s. 22. 

1. 

Jag underdånigst tör gå upp i Konga Husen 

att jämwäl taga dehl utaf en allmänn nåd, 

Rätt nu går lusten an, nu tändas alla liusen, 

Kong CARL han giör i qwäll ett Kongligt giästabåd. 

2. 

Sij hwilken myckenheet af männ från wida wägnar 

som ställa sig här in utaf sin långa färd, 

Wår Kongs frijkostighet dem alla gunstigt fägnar, 

wälkommit sku de få af en så högan wärd. 

3. 

Här är jag obekant ehwart jag mig ock wänder, 

Jag kiänner icke en i hela detta lag, 

Det kommer mig så för’ som alla werldsens länder 

haa skickat herrdagsmänn till Stockholms herredag. 

4. 

Man finner här igen de swarta morianer, 

ja nästan alt det folck i österlanden boor, 

de ryssar syns här ock, tartarer, persianer, 

så när jag hade glömt den stålta spanior. 

5. 

O hwad för ojämt paar där just tillhopa stannar, 

en dalkarl och en turck, en greker och en lapp, 

De snackas fryndtlig wid som wor’ de nästa grannar, 

De hoppa hwar om ann, och dantza alla kapp. 

6. 

Det fagra qwinnokiön har fölgt hwar med sin maka 

det skijner utaf gull, och är i perlor klädt, 

Dåh hoppas jag och beer de intet må försaka 

taa swenska bonden upp och dantza menuet. 

7. 

Utöfwer sådan stååt, och öfwer slijka drächter 

man billigt är bestört, och undrar med god skiäl; 

Men större undran wärdt att så olijka slächter 

förlijkas med hwarann och sämias ganska wäl. 

8. 

Den nåd dem wederfahrs i wyrdnad de wärdera, 

och ropa med en mund, ja utan någon tolck: 

Kong CARL högst wärdig wor’ att ensam få regera 

och i sitt wälde haa så mångehanda folck. 

 

 

 

 Öfwer min resa till Biörnö    

med Gr. Gustav och Gr. Nils Bonde  

   1699.    UUB, V40, s. 61. 
1. 

När Pährsmessdagen leed till ända 

och trumman hördes slå tapp to, 

wår resa wij åth Biörnö wände 

och skiöt’ wårt skepp från Stockholms bro. 

2. 

Ett skepp hwars tijtlar intet blänckia, 

men giör likwäl så stoor parad’, 

att flaggan billigt borde sänckia 

hwar farkost från Norretellie stad. 
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3. 

Till önskan af en lycklig kosa 

seen wij på Wärtan kommit uth 

Constapeln Lake börja osa 

med lunta, röök, med eld och kruth. 

4. 

J bergen hördes echo giälla 

när han gaf fyhr med sin pistol, 

Hans puffert månd’ eij mindre smälla, 

ty han stått ladder seen i fiohl. 

5. 

Med otta årar wij nu rodde, 

Herr Winnemer wid styret satt, 

Åth winden seglet anförtrodde, 

Compass war Mårtens stora hatt. 

6. 

Ty hwart uth wädren wred’ och syffta, 

på sijda, framman eller baak, 

De hatten opp och nederlyffte, 

Han fick eij länge sittia slaak. 

7. 

Af sådan fahrt wij oss förlusta 

till Waxholms slott och Stäkesund, 

Då börjad’ Æol’ widrigt pusta, 

och stötte oss på sand och grund. 

8. 

Regnskurar ofwaneffter fluto 

så ymnigt att det stegh till knäss, 

Kan troo hur’ dufna wij där suto 

och sloka wingen liksom giäss. 

9. 

Då war eij tid på watnet sittia, 

Wij leeta flitigt effter hamn, 

och nödgas alla krogar wittia, 

Jag kan eij minnas deras namn. 

10. 

Ho täckts wäl giöra nån förtäring 

ell’ trijfwas i så usel buur, 

När i hwar krogh der fans en kiäring, 

En Kiäring, ach, ett okarskt diur! 

11. 

J hwad posture hon tobak rökte 

Jag eij så nätt beskrifwa weet, 

Sin rygg hon som en båga krökte, 

med mun och ögon dropptahls greet. 

12. 

Det war eij nogh att regn oss brydde, 

att storm oss förde uhr wår koos, 

men Mårten som wij alla lydde 

fans endtlig bli en falsker Loos. 

13. 

Han sad’ jag troor et finnetyre 

förgiort bå segel och compass, 

Herr Winmer twehänds höll i styre, 

Han dyfla swor von diss und dass. 

14. 

J siöön snart ingen klippa ligger 

som Mårten icke förd’ oss på, 
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Omsider tills en roslagspigger 

oss wijste huru wij skull’ gå. 

15. 

Nu är jag glad att hafwa hunnit 

från hafwet på det fasta land, 

men ännu mehr att jag har wunnit 

det wackra Biörnös gröna strand. 

16. 

Mon tro Ulysses ock har slitit 

så mycket ondt när han fohr will? 

Ach neij, mig tycks det är för litet, 

mot wårt beswär det når eij till. 

17. 

Än Iason med des camerater 

som fohr att hämta Toison d’or? 

Han står med dem bestört och flater 

af undran öfwer resan wår. 

 

 

Skrifwit ibland fyra Jungfrur.    

      UUB, V40, s. 65. 
Här sitter en Poët emellan fyra Nympher, 

Skull’ han eij giöra Vers, det wor én fanders skymfer, 

Och fast han lofwar eij att skrifwa så galant, 

Försäkrar han likwäl och swär att skrifwa sant. 

Den första wacker är, den andra täck af miner, 

Den tredie angenäm, den fierde skiön och finer, 

Om deras dygd och wett jag intet tala will, 

Der fordras mehra bleck, och större papper till. 

Förlåt min dristigheet, jag kan eij henne styra, 

Men tillstår fritt att jag Ehr wyrdar alla fyra, 

För een och annans skull jag giorde gerna mehr, 

Men ach! att ingen är som mig den frijhet geer. 

 

 

Öfwer en bortawaro.    

      UUB, V40, s. 68. 
1. 

 Hwad båtar mig din såta wänskap, 

Hwad båtar dig den kiärlek som jag bär, 

 när jag eij niuta får ditt sällskap, 

 när du från mig så skillder är? 

2. 

 Ach! Kunde mina suckar flyga 

dijt jag som hälst dem sända will och bör, 

 så skulle de dig öfwertyga 

 att jag för din skull nästan dör. 

3. 

 Emedan jag här dwäls allena 

är daglig det min klagefulla låth: 

 Hwij månd tu, kiärlek, oss föreena, 

 om ödet oss doch skillier åth? 

 

 

Elegie.     

      UUB, V40, s. 69. 
1. 
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Jag seer jag måste döö, min lefnads affton nalckas, 

Jag må då klaga mig för än jag somnar af, 

Kanskee du blir beweekt, ho weet din grymhet swalckas, 

enär jag kallar dig en orsak till min graf. 

2. 

Du achtar eij mitt tahl, hwad gagnar det jag qwider, 

Din hårdhet intet hopp mig mehra lemnat har; 

Doch wäntar jag till löhn för plågan som jag lider, 

att seen jag blifwit död, min troheet lefwer qwar. 

3. 

Det är eij första gång i dag jag dig har älskat, 

Min ögon flyta eij den första gång i dag, 

Jag wyrdnad för dig drog förän jag wann ditt sällskap, 

Förän du kiände mig så wann du mitt behag. 

4. 

Men sedan jag numehr din skiönheet fått beskåda 

och spordt din sedligheet samt ogemena wett, 

så är jag blefwen din, jag kan mig sielf eij råda, 

O att jag hade eij så mycken fägring sedt! 

5. 

Som Icarus för högt sig in moot solen swingar, 

och lärer med sitt fall att intet wara diärf; 

Som fiär’len kring ett lius förbränner sina wingar; 

så har jag flugit opp, så fijkt till mitt fördärtf. 

6. 

Betänck, du hårda siäl, hwad ringa tröst och lijsa 

mig wederfahren är inunder Amors band, 

Jag har eij mehra fått än mina ögon spijsa, 

enär med mycket pruth du wijst din täcka hand. 

7. 

Men ach! hwij sökte jag mitt qwal, min ängslan stilla 

där Amor öfde list och brukte öfwerwåld? 

Hwem kunde nånsin tro, hwem skulle sig inbilla 

att under hwijtan snö låg eld och flamma dåld. 

8. 

Så gån nu mina rijm, och sägen till Melissa, 

att om des trogne dräng, som eder sändt åstad, 

en gång allenast får den wackra handen kyssa 

som han har skåda fått; så är han nögd och glad. 

 

 

Ode.    

      UUB, V40, s. 71. 
1. 

  Så fahr, Melissa, fahr man fort 

  att öfwa hårdheet utan ända, 

  Kom wäs det tör omsider hända 

 ditt stålta mod blir spaakt och ödmiukt giort, 

och att Cupido lär sin låga hoos dig tända 

  då ingen will achta stort. 

2. 

  När all din fägring går sin koos, 

  de skiöna håren börja gråna, 

  de wackra läppar plötzlig blåna 

 som likna nu en röd och liflig roos, 

När wissnar, slocknar uth din ungdoms hy och bråna 

  att föga lijf mehr finns derhoos. 

3. 
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  När tiden diupa fåror plögt 

  på dina kinder och din panna, 

  När dina ögons strålar stanna, 

 Ditt liufwa måhl begynner ock gå trögt, 

Ja hela hufwut tycks med nickar det besanna. 

  att Amor har för länge drögt. 

4. 

  Melissa, säg hwad menar du, 

  Mon tro man då på hiertat lade 

  ehwad douceurer du ock sade? 

 Du önska får med ängsligt klage-liu’ 

O att jag egde nu den hy jag fordom hade, 

  ell’ warit då förlijbt som nu! 

5. 

  Då löpa alla slafwar frij 

  som du inuder oket ämnar, 

  Tro fritt att jämwäl jag mig hämnar 

 uppå ditt wåld, din grymhet, tyrannij, 

J det till wederlag jag dig den harmen lämnar 

  att älska och eij älskad blij. 

6. 

  See till i bästa åhrens lopp 

  hur’ du som bäst dem må förnöta, 

  Att du eij nödgas älskog skiöta 

 när ute är all lijsa, tröst och hopp: 

Förty Cupido plä så låta dem få böta 

  som hafwa rymt ifrån hans tropp. 

7. 

  Du kan wäl tänckia sielf och troo 

  hur wida sig hans wälde sträcker, 

  Hwij skal då i en kropp så täcker 

 ett hiertelag så hårdt som stenen groo? 

All lust och tidfördrif som Amor eij oppwäcker 

  är ledsam lust och långsam roo. 

8. 

  Hwad båtad’ fast du wore klädd 

  j gyllenduk, fick purpur bära, 

  Din maat uhr silfwerfaat förtära, 

 fast du af gull had’ kistor full på brädd, 

Om du ändå till sluth skull’ natten passera 

  allena i en kulen bädd? 

 

 

Bref      

      UUB, V40, s. 83.

     

1. 

Lät säija hwem som will att tijd och borttawara 

förmå att släckia uth den eld som kiärlek tändt; 

  Jag tör för min person förklara, 

 att hoo så lätt sitt hierta kan förswara 

 har aldrig en fullkomlig låga kiändt. 

2. 

  Seen jag ditt såta sällskap miste, 

seen ödet mellan oss en liten skillnad satt, 

 jag tillbracht har, ach! om min Iris wiste 

hur’ mången långsam dag, hur’ mången sömnlös natt. 

3. 
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 Ehwar jag är, ehwart jag tager wägen, 

Ja hijt där snö och fråst har berg och dalar täckt, 

min kiärlek föllier med, han är alt lika trägen, 

och hwarken blir af tijd ell’ af frånwaran släckt. 

4. 

  Hwad roo man söker här framställa  

  mig länder mehra till beswär; 

  Hur’ skulle glädien hoos mig giälla 

  hwar Iris eij tillstädes är? 

5. 

  Den enda roo jag öfrig finner 

är att jag täncker på din täckheet, dygd och wett, 

 och att jag mig hwar liuflig stund påminner 

  som jag dig nöijsamt hördt och sedt. 

6. 

  Emedan du nu lefwer nögder 

  är hiertat mitt af ängslan ömt, 

til des du säger mig at du bland dina frögder 

  eij har din trogna dräng förglömt. 

 

 

På den airen: Aimable vainqueur.   UUB, V40, s. 88. 

Cupido, fahr wäl, 

 

Att wara din träl 

Eij längre will dåga, 

Det plågar min siäl: 

Jag bräcker din båga, 

Jag släcker din låga 

Som hiertat så qwäl. 

En spåtsk och stålt mijn 

Mig aldrig mehr knäcker, 

Jag kiärleken dräncker 

Uti ett glaas wijn. 

Hoo i wårt lag 

Af älskog är swag, 

Med wijn skiöllg ned gråten, 

gee Phillis på båten, 

Qwäd lustigt som jag: 

Cupido är feger, 

Ty Bacchus en seger 

Har wunnit i dag. 

 

 

Mitt egit Swar.      

      UUB, V40, s. 89. 

Bortt Bacchus, fahrwäl, 

Ditt sööl och ditt gräl 

Giör ögonen wåta, 

Förtaar wett och skiäl, 

Att längre så låta, 

Mig passlig kan båta 

Och sprängde ihiäl. 

Stoop, kannor och glas, 

Krus, flaskor, bouteiller, 

Jag antingen sällier 

Ell’ slår dem i kras. 

Astrild kom här 
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Med dina gewähr, 

Lägg an med din båga, 

Tänd fritt opp din låga, 

Förty jag begiär 

Få Bacchus uhr huset, 

Att sofwa bortt ruset 

Och åter bli kiär. 

 

 

Min Replique.      

      UUB, V40, s. 91. 

Du Veneris took, 

Om du will bli klook, 

Så må du eij dröija 

Att skudda det ook: 

Ja bättre är plöija 

Än föllia Fru Fröija 

Och lemna sin book. 

Med art och behändt 

Man älskog bör drifwa, 

Ell’ må man rätt blifwa 

J sitt element. 

Drick, drick med mått 

Så giör det dig godt, 

Hwar wijnet eij wanckar 

Ligger Astrild för anckar, 

Förty utan wått 

Plä kiärlek eij wakna, 

Men snarare slakna, 

Så har jag förstått. 

 

Sine Cerere & Libero friget Venus. 

 

 

 Öfwer min resa till Nääs 

med herr Axel Sparre Ao 1705.   

     UUB, V40, s. 101. 
1. 

Seen jag fohr från Stockholm bortt 

har jag hafft mång avanture, 

Tiden blefwe mig kortt, ture lure, 

att Ehr gee deraf peinture, robin ture lure lure. 

2. 

Godt war föhret öfwer äng, 

öffwer skogar, träsk och myre, 

Derför gick det så i fläng, ture lure, 

att jag offta stötte styre, robin ture lure lure. 

3. 

Men det wärsta stod än qwar, 

ty jag stalp med min voiture, 

att jag låg så lång jag war, ture lure, 

J en passlig skiön coëffure, robin ture lure lure. 

4. 

Det mig giorde mäste wee 

att åth denna min figure 

togh herr Axel till att lee, ture lure, 

och begabba min torture, robin ture lure lure. 

5. 
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W….. sade han med skiämt, 

Haa J ondt utaf blessure? 

J wist liggen obeqwämt, ture lure, 

som mig tycks på ehr posture, robin ture lure lure. 

6. 

Endtlig kom jag fram till Näs 

när som qwällen war obscure, 

Wåter ända opp till knäs, ture lure, 

Och heel öhm af slijk rupture, robin ture lure lure. 

7. 

Glader wart jag under taak 

Seen jag slapp de hästar yhre, 

Wijn och brännwijn, öhl, tobak, ture lure, 

sattes fram till confiture, robin ture lure lure. 

8. 

Herr Matthias blef wår giäst 

och bekom sin fulla hyra, 

Då begynte denna präst ture lure 

dansa effter tablature, robin ture lure lure. 

9. 

Medan jag på denna gåhl 

wistats uti dagar fyra, 

har jag druckit eder skål, ture lure, 

Jag weet eij mehr rijm på ure, robin ture lure lure. 

 

 

Flickor uti detta land    

     UUB, V40, s. 104. 
1. 

Flickor uti detta land 

hålla sina wahror dyre; 

Men de plä likwäl ibland, ture lure, 

wåga dem i avanture, robin ture lure lure. 

2. 

Fåfängt är att innom skranck 

wachta sådant creature; 

För det myntet grossen danck, ture lure, 

kiöps alt slätt, je vous assure, robin ture lure lure. 

 

 

 Bref. 

Hannower 1706.    

     UUB, V40, s. 105. 
Wälborne Fru, 

 Min gynnarinna, 

Jag weet eij hur jag ord skal finna 

till tack för gunst och höfligheet 

som hon mig stedse har betedt. 

Slijkt kan wäl eij med ord förskyllas, 

Eij heller genom rijm opfyllas; 

Doch tror jag en poëtisk dicht 

tör gee mitt tahl des mehra wicht. 

 

Seen ödet fördt mig ifrån Norden 

och jag en boofast tysk är worden, 

jag längtat hem mång tusend gång, 

och wore wägen eij så lång, 

så gaf’ jag Tyskland wist på båten.  
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Förty där kiännes effter plåten  

som aldrig warit mig för tung 

och sällan trifwes i min pung. 

 

En större längtan hoos mig waknar 

enär den rolighet jag saknar 

som intet trööt uti de lag 

där doctorn, mester Nils och jag 

haa dödsens bitterheet fördrifwit 

med goda öhlet frun oss gifwit, 

och med en annan nödig saak 

som kallas med förlåf tobak. 

Än sedan när wij speelte l’ombre 

så att herr Evalds pung blef tomer, 

när han på slutet fick ett speel 

som giorde cassan åter heel, 

Mins Frun hur’ ifrigt han begiärde 

hwad lyckan honom då beskiärde, 

Ja han begiärde något meer, 

bå trois premiers och cinq premiers. 

Hwar måndags middag när jag äter 

den goda fisk jag eij förgiäter 

som sattes uppå bordet fram 

och tiente wäl i prästens kram, 

En fisk som heter avis Selav, 

/:Jag kiänner en caplan herr Elav:/ 

Ett annat rijm eij fins derpå 

hur’ noga jag och leta må; 

Doch hwad är åth så mycket twijka, 

Selav och Elav låta lijka. 

 

Förän jag lägger pennan bortt 

så borde jag berätta kortt 

hwad nytt som i Hannower höres 

och hwad i desse neigder giöres; 

Men här går alt sit gamla gneed, 

Man önskar att en gång få fred, 

Man wurmiserar, pratar, skryter, 

och på de swenske smått förtryter, 

förnämligst seen det blifwit spordt 

att de ock nalckas denna ort; 

Den måste wara sielfwa Kaxen 

som wågar titta in i Saxen, 

så lyder tyskens egit trall, 

men swensken tåhl så wäl wid skall. 

 

Ett bref från Stockholm nylig sade 

En Fru i Medwi druckit hade, 

och derutaf den wärckan kiändt 

att hon war blefwen corpulent. 

Slijkt plä hända en bland hundra, 

Doch må man sig eij stort förundra 

att den af watnet tiockna kan 

som har en medicus till man. 

Ett större under hade warit 

om det en Jungfru wederfahrit; 

Men wachtom oss för sådant tahl, 

en jungfru måste wara smahl. 
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Jmedlertid man säkert hoppas, 

att innan löfwet åter knoppas 

lär herren uti kietten stå 

och frun sin förra taille få. 

 

Håll stilla, min olärde Musa, 

Du äst så litet wahn att krusa, 

För frun och Calle ödmiukt nijg, 

biud dem god natt, och sedan tijg. 

 

 

ODE.    

     UUB, V40, s. 110. 
1. 

Gott åhr min bror, tree glaas på rad 

som öfwer alla bräddar skumma 

med bästa öhl i denna stad, 

Ja Tysklands nectar, Brunswijks-mumma. 

Sij så, nu har jag giort besked 

och kan mig uti bottnen spegla: 

Den skålen bör ju lätt gå ned 

som skal ett broderskap försegla. 

2. 

Wår wänskap kommer utaf wahl 

och eij på någon slump sig stöder, 

Eij slijk som tysken håller fahl 

j alla lag bland dryckes-bröder: 

Ty tiden har wårt tycke fäst 

och ömses såtheet så bekräfftat, 

att ingen lyckans widrig bläst 

har deruppå det minsta häfftat. 

3. 

Hur’ mången, när eij giörs behof, 

är snäll att fagra löfften swarfwa, 

som oss doch swijker uti prof 

enär wij råd och dåd betarfwa; 

Den wänskap alla öfwergår 

som mehr i wärck än ordom fijkar, 

och sielfmahnt nästan halfft förstår 

hwad den beträngde wännen lijkar. 

4. 

Hwar är den forna swenske art 

af redligheet och kiärlek blefwen? 

Har tro och lofwen mist sin fahrt? 

Är sanning utur landet drefwen? 

Nogh synas tämlig diupa fiät 

af wåra fäders jämna wägar, 

Men ach! wij må beklaga det 

så liten hoop dem föllia plägar. 

5. 

Min Ribe, idkom gammalt wijs 

då denna tidsens troheet lutar; 

Wår sämia har sitt fulla prijs 

och bindes med twå starcka knutar: 

J tijo åhr, om icke fleer, 

hwars annars kynne wij fått röna, 

Det fehltes endtlig intet meer 

än att med brorskål wärcket kröna. 
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6. 

Täcks himlen änn så mången dag 

som jag allredan sedt, mig låna, 

Doch skall min hug och hiertelag 

för ehr, min Ribe, aldrig gråna: 

Wår ungdoms lust och wårt förbund 

wid första möte sig förnyar, 

då jag uti en lycklig stund 

får flyttia hem till wåra byar. 

 

 1707 

 

 

Till CantzelijRådet Baron Frisendorff, som ifrån Stade mig anmodade att 

giöra Mad.le Rothliebs Portrait, Sedan Cammarherren Baron Kielmanseck 

hade sig i så måtto uhrsäktat. 1711.    

      UUB, V40, s. 126. 
1. 

Jag tycker Kielmanseck har rätt, 

För mig hans uhrsäkt också giäller: 

 Jag tråtzar Raphaël med alla des gesäller 

 På håll af tiugu mijl att giöra ett Portrait. 

2. 

 Men sutte jag wid Elbens strand 

 så wist som jag wid Leinen sitter, 

 kanskee att min owijga hand 

då torde måla det hon nu eij wåga gitter. 

3. 

 Jag Ehr beswär, som Iris daglig 

 med nöije see och höra få, 

Beskrifwen hennes låf, att werlden spörja må 

hur’ hon är hurtig, klook; hur’ hon är skiön, behaglig. 

 

 

För detta jag mig nogh befattat    

      UUB, V40, s. 127. 
1. 

 För detta jag mig nogh befattat 

 Med wijsor och med skalde-qwad: 

 Godt ährligt folck har offta skattat 

 att det gick tämlig wäl i rad. 

2. 

 J annan tijd man annan omsorg syter, 

 J ungdoms wåhr är wers en roo, 

 Apollo endtlig slår tapp to: 

 Jag redan mången gång förtryter 

 att det eij nu som fordom flyter. 

3. 

 Bekymret om den arma föda, 

Den frågan man sig giör: Hwad skal du bli för een? 

 och denna tidsens wedermöda 

 tillfoga lärda sysslor meen. 

4. 

 Ja hwilken är bland hög och låg 

 som icke fäller mod och händer, 

 enär han kommer det i håg 

 att landsens fader är i Bender. 

5. 
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En Pannychis, som nu utöfwer skalden råder, 

 kan änn betienas någorlund: 

 Hon taar till goda fast hans åder 

 eij springer uth af Aganippes brunn. 

 

 

Ode.      

      UUB, V40, s. 129. 
1. 

Parnassum jag nu öfwergifwer, 

Fahrwäl de nije systrars tropp, 

eho som hogen dertill drifwer 

j rummet mitt må klifwa opp: 

Hwad har jag bland folck beställa 

där armod är som aldrastörst? 

Af Hippocrenes starcka kiälla 

har jag omsider släckt min törst. 

2. 

Seen jag uppå de magra slätter 

har fördt min lilla hiord i beet, 

mon tro des trefnad blifwer bätter, 

mon han deraf är worden feet? 

Neij, under brist och smärtan hårda 

han stundelig försmächta will, 

och inga finnas som sig wårda 

med gunstigt öga see dertill. 

3. 

Lät hieltar winna slott och städer, 

Med seger giöra strijden kortt, 

Jag deras lof förgiäfwes qwäder 

och nedför lagren twijnar bortt: 

Jag gillar, muser, eder lära 

att ähran är ehr frucht och fröö; 

Men den som lefwer blott af ähra, 

kan mycket lätt af hunger döö. 

4. 

Min stämma jag omsunst opphäfwer 

att siunga en högtklingand’ dicht, 

när den som skuld utaf mig kräfwer 

will höra klang af gull och wicht: 

Ehuru liufligt jag ock talar, 

doch swarar han med snårck och stijm: 

Min wän, jag måste haa rijksdaler, 

och frågar intet effter rijm. 

5. 

Ja, muser, fåfängt är sig möda 

på edra skarpa åkrar såå, 

De bästa skalder liten gröda 

med stort beswär där pläga fåå: 

Hwad kunde då wäl jag förwänta 

till skiörd och bergning i min höst? 

Det lär ju löpa mindre ränta 

uppå en swag och sträfwer röst? 

6. 

Hwad båta mig de myckna sånger 

och annat konstigt lapperij, 

hwarmed jag öfwer hundra gånger 

har sielfwer giordt mig hufwudbry, 
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Och deraf jag till wackra flickor 

en åhrlig tijonde har sändt? 

Jag menar att med swafwelstickor 

jag säkert hade mehr förtiänt. 

 

 

 Öfwer en säng    

 Sopra il lette del Signorhina     

      Säby slottsarkiv, 20, s. 7. 
1. 

Du lilla miuka bädd som wärdig är att hysa 

de täcka lemmar som af dygd och skönhet lysa, 

 Den skatt du ombetroor jag skattar mehr än gull, 

 och swär att jag på digh är nästan afwundfull. 

2. 

Du får ju mången gång den förmån och den ähra 

på dina blöta duun en waker nymph att bära, 

 Så framt jag önska tör och winna önskan min 

 så stiäl jag bortt deraff bå’ dig och bördan din. 

3. 

Men hållz det än för diärfft en slijk försäkring föra, 

Hwem will sig understå förbudit gods att ära, 

 Jag nödgas släppa dig och lemna jungfrun qwar 

 fastän hon niuta må den roo hon mig betaar. 

 

 

 

Fruentimbrets neij och ia.    

      Säby slottsarkiv, 20, s. 9. 
1. 

Sidst när jag Lysille mötte, 

 bad jag: Skiönste mig förunn 

 att jag kyssa må din munn! 

Hon mig sticken från sig stötte, 

 ropte: Neij, jag det eij will, 

 och mig släppte lell dertill. 

2. 

Lät oss, sade jag, få niuta 

 älskog i wår ungdoms wåhr, 

 nyttiom nu de bästa åhr; 

Åter låtz hon mig förskiuta 

 med ett Neij, jag det eij will, 

 och mig släppte lell dertill. 

3. 

Ach hwad will du längre streta, 

 ästu rädd det blir eij tyst 

 att jag dig en gång har kysst? 

Jngen menskia skal få weta; 

 Hon skrek Neij, jag det eij will, 

 och mig släppte lell dertill. 

4. 

Sedan fohr jag mina färde, 

 wäl förnögd med det jag wann, 

 och att jag derhoos befann 

qwinfolkz neij af intet wärde 

 när man sådant biuder till 

 som de sielfwe hafwa will’. 
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 Öfwer en borttawaro uti majo 1700.    

     Säby slottsarkiv, 20, s. 70. 
1. 

Nu lägger jorden af de bleke jsgrå kläder, 

 och i des ställe får en grön och brokot drächt, 

Sij Flora träder fram, det blida wästanwäder 

 giör lufften angenäm med frisk och liuflig flächt. 

2. 

De bäckiar som en tid i kallan giömslo legat 

 nu rinna lijk kristall med sachta surrand’ brus, 

De qwicka foglar små som öfwer wintren tegat 

 jnstämma med sin sång strax dagen blifwer lius. 

3. 

Den trefne åkerman han tar igen till plogen, 

 En heerde med sin hiord begynner gå i wall, 

och jägarn med sin hund besöker flitigt skogen 

 att effter biörn och warg anställa jagt och skall. 

4. 

Nu wäxer gräs och löf, nu grönskas alla bladen, 

 Naturen synes sielf bekommit annat lijf; 

Fördenskull nympher all som härtills bodt i staden, 

 de flyttia åter uth till förra tidsfördrijf. 

5. 

Jbland den vackra hoop wij prijsen billigt lämna 

 Dem hwilka Sörmanland och ……holm nu seer, 

Till tahlet ä de femb, jag hinner dem eij nämna, 

 Den endast säijer jag de föhra ett baneer. 

6. 

Ja eder menar jag som bringen till ehr lydnad 

 Eho så lycklig blir att han ehr skåda får, 

Seen J från staden reest, har bygden fått den prydnad, 

 att edert …..holm wårt Stockholm öfwergår. 

7. 

Mig tyckes see hur’ J med koger, pijl och båga 

 som offtast wistens där de snälla diuren boo, 

Förlåt, jag säija tör, J welen dem wist plåga 

 seen jämwäl J förstört så många andras roo. 

8. 

Diana med des möör och sällskap lära blyas, 

 enär de warse bli en fägre nymphers tropp, 

Af ehr närwarelse all fägring så förnyas 

 som under edra fiät strax wäxte rosor opp. 

9. 

Så framt jag någon gång de lunder kund’ oppspana 

 samt kiällan hwilken J till bad plä skatta wärd, 

Mon någon af ehr blef’ så sticken som Diana? 

 Mon för nyfikenhet jag fohr’ Actæons färd? 

10. 

J wijken därifrån sylvaner och satyrer, 

 Ja tystnen med ehrt spehl och säckepijpors skråhl, 

Gån bortt i annor marck att wijsa de posturer 

 som denna nymphe-chor eij lider eller tåhl. 

11. 

Men stigen dristigt fram J tärnor och J swänner 

 som beeten edra lamb, och blåsen opp i luhr, 

Emedan hwar och en af ehr de femb erkiänner 
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 för täcka Guda-barn; ty gören dem ehr cour. 

12. 

Ehr måste Zephyr med till tienst och nöije flyga, 

 att rödia eder wägh samt föra af och an; 

Om venus lilla son bland ehr sig får insmyga, 

 så finnes ingen mehr som motstånd göra kan. 

 

 

 

Elegie.      

J stadig ängslighet sig Celadon befinner 

      Säby slottsarkiv, 20, s. 89. 
 Ty han förlorat har sin förra lust och roo, 

Af twiflan och af hopp hans hierta lika brin̅er, 

 Doch blir han aldrig qwitt sin kiärlek och sin troo. 

Hans wyrdnad och amour inbördes häftigt strida, 

 De sämias intet mehr uti hans såra bröst. 

Den förra hafwa will att han skal tyster lida, 

 Den andra brister uth och lånar munnens röst. 

Nu orkar Celadon eij längre tiga stilla, 

 Hwad båtar, säger han, att hemlig sorg mig tähr. 

Fast skulle klagan min alt öfrigt hopp förspilla, 

 Jag dock bekiän̅a will hwem orsak dertill är. 

Förlåt, Belise, mig, om jag dig wågar nämna, 

 Din skiönhet och ditt wett de ha mitt hierta rördt, 

Min frihet har jag måst i dina boyor lämna, 

 Seen jag den första gång dig hade sedt och hördt. 

Dig är eij obekant, du lärer sielf bäst weta 

 Hwad wälde och hwad macht din täcka skapnad har, 

Det war dig intet swårt uhr mina ögon leta 

 Att de strax blefwe kiär till dina ögons par. 

Du togh med ynnest opp den wyrdnad jag dig wijste, 

 Mig hörde gunstigt an, mig gladde med ditt tahl, 

Nu märkes först det du med fåfäng fröjd mig spijste, 

 Att både öka till min kiärlek och mitt qwahl. 

Hwij är den nåd och gunst jag förr utaf dig nutit 

 Förbytt uti föracht och uti haat förwändt, 

Ach säij, jag beder säij, hwad hafwer jag doch brutit, 

 Mon jag med något fehl din hårdhet har förtiänt? 

Belise ångrar dig att du för detta wehlat 

 Mig gee en blider minne, ett liufligt ögneblick? 

Skal kiärlek bli min last, mon jag dermed har felat, 

 Att jag betagen blef när jag slikt niuta fick? 

Men om till äfwentyrs en liten godhets gnista 

 Hoos dig för Celadon i hogn ännu finns. 

Så hugna hiertat hans, som elliest lärer brista, 

 Med desse ord till swar: Jag Celadon wäl mins. 

 

 

Denna tidzens kiärlekk    

      Säby slottsarkiv, 20, s. 5. 
1. 

De må billigt skattas rara 

som upriktigt hålla kiär 

Det är skam upriktig wara 

ty flatera mod nu är. 

2. 

Man med älskog sig förlustar 
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och af älskogz qwal eij weet 

Munnen och eij hiärtat pustar 

det ändå för höfligheet. 

3. 

Sig förlijbt hoos alla skicka 

lijk som dåhna i hwart ord 

Låtz att hålla kiär hwar flicka 

Ha dock annat inom bord. 

4. 

Uti ögon alla prisa 

 för stoor skiönhet, dygd, esprit, 

Fast än saken sielf månd wisa 

 dem eij haa deraf en bijt. 

5. 

Här och där ett ord att läna, 

 flicka hoop en compliment, 

Sedan sig deraf betiäna 

 till dem alla oförwänt. 

6. 

Giöra största reverencen 

 för den mäst är twär och sur; 

Detta alt är quintessencen 

 utaf denna tids amour. 

 

 

 En iungfrus resolution, 

 till at aldrig giffta sig 

1.  

Hymen släck din fackla uth 

Hon för min skull fåfängt brinner 

Du mig näplig öfwerwinner 

Ty iag ryggar eij mit sluth. 

2. 

Slutit har iag lenge sedan 

At dig intet lyda åth 

Skull iag eij få giffte-ledan 

När på lusten fölier swedan 

Och på löjet fölier gråt. 

3. 

Neij iag känner mig för swag 

Till at undergå den lagen 

Mannen som en gång är tagen 

Råår at twinga wårt behag, 

Ach det är et farligt tag! 

Jag troor första giffte dagen 

Blir den sista kiärleks dag. 

4. 

Seen en ungkarl som will gifttas 

Hafwer stått på steenen breed 

Plä hans art gemenlig skifttas 

Liksom wändas op och ned. 

5. 

Detta syns wäl något Krokut 

Doch det finnes oftta sant. 

Han som förr gick gran och brokot 

Böriar seen sig hålla slokot 

Gå som en owålig qwant 

Butt och plumpar ia småtokot 
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Förr så weetig och galant. 

6. 

Sij wij pröfwa sådant daglig 

Och hwem är som neka kan? 

Frijaren är oss behaglig 

Men han warder oss beklaglig 

Straxt han blifwer ächta Man. 

7. 

Må iag då eij hellre wälia 

Lefwa uti ensligheet 

Än med gifttermål mig qwälia 

Det wor nu min friheet sälia 

Och at kiöpa mig förtreet. 

8. 

Likwäl mig Natturen lär 

Älska det som hurtigt är: 

Och hwad will man derpå undra 

Om iag kiärligt hiärta bär? 

Wis mig en bland femton hundra 

Som har aldrig warit kär. 

9. 

Astrild skall dock weta huth 

Och eij så få ryta uth 

At han skienar öfwer skacklan 

Hymen släck man fritt uth facklan 

Ty iag ryggar eij mitt sluth. 

 

 

 

Uppå Catharinæ dag. 

1. 

Sij nu lyser up den dag 

Som af namnet Caisa ziras 

Wor’ min penna än så swag 

Skull den dagen af mig firas. 

2. 

Jag bekänner at min plicht 

Större är än min förmåga, 

Framtee en enfaldig dicht, 

Huru skulle det wäl dåga? 

3. 

Ja iag hoppas och iag ber 

At mitt upsåt gunstigt tydes, 

När den skiöna der af seer 

Huru hennes willia lydes. 

4. 

J wår stad och hela land 

Lärer ingenstädes finnas 

Ett nog rikt och wärdigt band 

Kring så wacker arm at bindas. 

5. 

Hwar en är sin gåfwa lik 

J ett gammalt ordspråk heter 

Derför’ gier iag gåfwan slik 

Som mäst wanckar bland Poëter. 

6. 

Men iag tilstår för min del, 

At iag ganska illa qwäder: 
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Clio stäm du up ditt spel, 

Friska up min tröga fiäder. 

7. 

Siung at iag med nöije sedt, 

Till wår Caisas ros och heder, 

Hur hon artighet och wett 

Blanda kan med dygd och seder. 

8. 

Siung at hon med fägringzmacht 

Twingar alla til sin lydnad; 

Lätt det bli med ett ord sagt: 

För sitt kiön är hon en prydnad. 

9. 

Om det stodo i mitt wahl 

Till at giöra som mig lyster, 

Skull’ de njo Systrars tahl 

Bli förökt med en ny Syster. 

10. 

För den wackra Nymphe-Chor, 

Hwar ibland hon redan wistas, 

Woro saknad’n alt för stor, 

Om dess Crona skulle mistas. 

11. 

Ja iag giör mig sielf för när 

Häldre må fördenskull önskas 

At wår Caisa bland oss här 

Må i stadig sällheet grönskas! 

12. 

Skiöna Nymf er beder iag 

At behaga desse rader; 

Eliest kan iag Caisas dag 

Jntet fijra nögd och glader. 

 

 

 

Öfwer en Kyss 

1. 

Ach lycklig tima Sälla stund 

När iag af Cloris wackra mund 

En liuf och smaklig gåfwa fick 

Som nächtars sötma öfwergick. 

2. 

Den skiöna som mig gåfwan gaf 

Eij någon sacknad led der af, 

Men Jag twärtom som henne tog, 

Har sedan lidit sacknad nog, 

Ty för en frögd som war så kort 

Har iag måst gie mit hiärta bort. 

 

 

 

Uppå Helenæ dag 1705 

1. 

Jag förr wäl budit till på skalders sätt at prijsa 

Den dygd och wett hwar af J giort så artigt wahl 

Hur I för hebes folck i alt en förmån wijsa 

Min flijt dock stannat i ett ofulkomligt tahl. 

2. 
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Som Månen med sitt skien ibland de mindre stiärnor 

På fästes runda hwalf ansenlig sig beteer 

Alså i Nymfers Kretz ibland Dianæ Tärnor 

Med sina ögons glantz man Lenkin lysa seer. 

3. 

Den dagen går nu in, som nämnes af Helena 

Ty biuder mig min plicht at träda fram {igen} 

Om iag eij gitter mehr, Försöcker iag det ena 

At fijra med sin dicht wår Leenkins wackra wän. 

4. 

Et nambn hwar af wij oss, förnämligst twå påminna 

Fastän af olik art, doch af alt samma Kiön: 

Den första menar iag som låtit blodet rinna 

För lärans skull, och fådt en Marter Kron till lön. 

5. 

Sen Menelai, hur den och Helena nämdes 

Hwars skiönheet rosad blef af hela Grekeland 

Apelles snälla konst för hennes fägring skiämdes 

Han fåfängt bruckte der sin pänsel och sin hand. 

6. 

Alt hwad wij särskilt see och hämte hoos dem båda, 

Hoos den fulkomlig dygd, och skiönheetz pracht hoos den 

At intet längre gå, wij nogsamt kunna skåda 

Och i et kort begrep hoos eder få igen. 

7. 

Förlåt min skiöna Nymf, det på en ostämd giga 

Jag mig har understått at fijra eder dag 

Så framt iag qwode mer, befalte i mig tiga 

J weet er wilia är mig alltid som en lag. 

 

 

Uppå Härmmans dag 1705 

 

God morgon grefwe blif eij wred 

At jag er eij mer sömn till städer 

Det är så altid skalders seed 

At komma uti ogiordt wäder. 

2. 

För eder säng iag fäller ned 

Min tröga och utnötte fiäder 

Fast än det föga är beskied 

Med hwad till edert loff hon qwäder. 

3. 

Sij Himlen öfwer alt är reen 

Hwad annat månde wäl det betyda 

Än at och Phoebus med sitt skeen 

Will sielfwer denna dagen pryda. 

4. 

En dag som namn af Härmman bär 

Herr währd man er och härmman kallar 

Fördenskull ingen undra lär 

Om iag på mit sätt der om trallar. 

5. 

Kanskie att i på eder dag 

Med rijm så paslig är betiänter 

Men grefwe giör ehr eij förslag 

På annat än som Complimenter. 

6. 
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Gud gie det ginge eij omsonst 

At iag med sådant mig befattar 

Jag rädz iag drunknar i min Konst 

Så at i billigt åt mig skrattar. 

7. 

Jag ännu aldrig drucken blef 

Af aganippes wijsdoms dråppar 

ty iag eij söp deraf med slef 

Men knapt feck näsan der i dåppa. 

8. 

Jag har eij på de musers häst 

Till Pindi branta högd fått klifwa 

Fördenskull syns mig wara bäst 

At iembwäl nu wijd jorden blifwa. 

9. 

Min önskan iag doch eij försmår 

O wille himlän den och höra 

At iag ännu i 60 åhr 

På Hermmans dag må werser giöra.,. 

10. 

J medlertid du Kiärlecks gud, 

giör skiächtan wass spänn up din båga 

för hit en täck och Dygdig brud 

Som brinner af en lika låga: 

Då finge wist min Clio liud 

Och skrefwe wärs som skulle dåga. 

11. 

Det är ju ängsligt at hwar qwäll 

sig läggia ensam ned i duhna 

Tänk grefwe, hur i wore Säll 

Om i fing sofwa här på Thuna 

J säng och under alt en Fäll 

Jag menar med et dubbelt L: 

 

 

Öfwer min Siukdom uti Ianuario 1707 

1. 

At hälsan är en ting som mäst 

Utaf oss dödlige bör skattas, 

Det skönia wij som aldra bäst 

När oss den ädla gåwan fattas. 

2. 

Wij swärma mer än kroppen tåhl 

Och tänkia eij på effterslängen, 

wår krafft är eij af järn och Ståhl 

wår braskning stannar sist i sängen. 

3. 

Just trårätt iag eij lefwat har 

Ell fölgt Galeni Sundheetz reglor 

Det går så i de unga dar 

At man uhr kosan stundom seglar. 

4. 

Sen iag nu åter nådt i hamn 

ur stårmen som iag sielfwer wållit 

Eij weet iag hur iag hunnit fram 

Hur tyg och takel hafwa hållit. 

5. 

Af skadan blir man endtlig klook 
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Uti et gammalt ordspråk finnes, 

Det samma utan någon book 

Jag mycket wäl här effter minnes. 

6. 

Jag låfwar gifwa bättringz prof 

Och framgent mig så wijsligt skicka 

At iag eij mer må ha behof 

Ur den latinska kiällan dricka. 

7. 

En sak mig hårdt till sinnes går 

Och med min qwida iag beklagar 

Tänk at af wijn eij någon tåår 

Har orkat smaka i tålf dagar. 

8. 

Af denne penitentz och boot 

Som mina kraffter satt i wåda 

Så har min krankheet och min soot 

Fått nästan altförmycket råda. 

9. 

Ty kan eij undras om på Hull 

Och skapnad mig så wärklig brister 

At iag för magerheeten skull 

Är lijkt et gammalt slächt register. 

10. 

Angående mina been till slut 

På dem iag aldrig förr har haltat 

De see så ganska nötte ut 

Som Reduction dem had förwaltat. 

 

 

Bref 

1. 

Se’n J från Stockholm reste bårt, 

 

 Man mera Er, än tio andra saknat, 

  Den trängtan som hos mig ock waknat, 

Har budit tämlig till, at giöra pinan kårt. 

2. 

  Ja, hör hur’ jag mig månd’ betee! 

Jag ställer mig förnögd, men synes gråtögd lee; 

Ty förra tidfördrif mig ej mer roa kunna, 

Doch bör man ju den frögd åt bygden litet unna, 

  Att Edra wackra ögon see. 

3. 

  Jag lefwer som en Heremit, 

 Och twingar mig aldeles ur min wana 

Jag hwarken här ell’ där, ännu har giordt visit; 

 Tänk! ej en gång hos ……. 

4. 

J hafwen gissat rätt, J spådde likwäl sant; 

 Ty föret är alt likadant, 

 På wägar, och i wåra gränder, 

 Jag kan besinna först i dag, 

 Hwaraf ett sådant drögsmål händer; 

Jag märker, att hos den, som snö på jorden sänder, 

  lär’ J ha’ mer credit än jag. 

5. 

  Doch är jag sielfwer hiärtans glad 
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 Att jag mot Er har tappat detta wad; 

  Och skall det ingaleds förglömma: 

  Ty, tills J åter hem åt rees, 

  Will jag en dåcka åt Er giömma, 

Som jag om Jule qwäll bekom af Kindzen Jes. 

6. 

Jag beer emedlertid, tag gunstigt opp min plicht, 

  Som wisar sig i denna dicht; 

  Och, efter året sig nu sluter, 

  En redlig önskan jag uthgiuter, 

   Att Himlen, med sin wacht och wård, 

  Ehr framgent täcktes nådigt ansa, 

 Så at J mången Juhl ännu må dansa, 

  I Julehalm, på Edby gård! 

7. 

Jag har, för min person, ej heller lust at mista, 

  Hwad nyttigt är; men til det sidsta, 

   Mig önskar ochså sielf en släng; 

J wille, menar jag, ock mig den förmån lämna, 

  Att jemwäl nästa år mig nämna, 

  Er gode wänn och trogne dräng. 

 

 

J mehr än otta åhr å rad 

1. 

J mehr än otta åhr å rad 

Wid Leine Flod jag låg för anckar, 

Sen flytte jag mig till den Stad 

Där aldrabästa Mumman wanckar. 

2. 

Här skrefs och taltes nog om frid 

Som skulle giöras uti Norden, 

Men ingen lade hand derwid 

Än blott med skålar och med orden. 

3. 

Nogh drufwo-safft och föga bleck 

På god förlijkning månde rinna, 

Tills jag af slijkt en leda feck 

Som jag eij kunde öfwerwinna. 

4. 

Jag hiertlig frögdar mig deråth 

att endtlig Nordske Stiernan dyra 

Har täckts min half skeppsbrutne båt 

Till bättre hamn och strender styra. 

5. 

Wälkomne Riddersmänner twå, 

Förnögd och glader jag Ehr föllier 

Wij skolom till den Staden gå 

Hwars Murar Seine-strömen skiöllier. 

6. 

Fort, Postillon, sitt opp och siung, 

Jag wagn och stöflor låtit smörja, 

Här är min wåtsäck och min pung, 

För tyngden har du ey at sörja. 

7. 

Fahrwäl du gamla Brunswijks-borg 

Med dina höga torn och fästen, 

fahrwäl J Möör kring Hage-torg 
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och Enkior uti Edra nästen. 

8. 

Förn wij hwarandra åter see 

Skal wächslas många ny och nedan; 

J mågen gråta eller lee 

Men ställen Ehr ey baak på meedan. 

9. 

Hannower war den första ort 

Där wij wår’ Swärd på kroken hängde, 

Twå Nympher hart wid Stadsens port 

Wår affärd i ett dygn förlängde. 

10. 

En liuflig sång och stränge-liud 

För wåra öron lustigt lekte, 

Ett dukat bord och giästebud 

De andra sinnen wederqwekte. 

11. 

Wij lefde här den ganska dag 

Som tupp i strå och grijs i mälta, 

att skillias från så wackert lag 

 War aldraswårast att försmälta.                                               
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Anders Julin 1675–? 
Uppsala universitetsbibliotek: Nordinska samlingen: N1125a har med annat bläck och annan hand, troligen Carl 

Gustaf Nordin, anteckningen ”Auctor til Denna Bok af Anders Julin. Skrifven ifrån 1694 och 1700, då han var 

Secreterare hos landshöfd. Posse.” Handskriften omfattar 304 sidor med visor, en djurgravsskrift och tillfälles-

skrifter. Troligen är samtliga av Anders Julins hand, då han undertecknar ett stort antal dikter med sitt namn eller 

t.ex. ”Aldrig Jagde”. 

Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn: Thott 8° 601 

 

 

N1125a inleds, s. 1–5, med en dedikation till ”Madame Hald” (s. 3) skriven ”Swartsiö 25. Martii, 1694” under-

tecknad ”tiänstwilligste A.J.” och en (senare infogad) anteckning om att ”däβe rimeradar äro de aldra förste, som 

jag componerat har”. 

 

 

S. 6–8 ”Mademoiselle Maria Hagmann blefwo dässe verser uppå däs nampes dag dän 25. Martii 1694 tillställ-

de.” I marginalen är antecknat: ”den 25. Martii Ao1734”. 

 

Mademoiselle præsenterades och följande tidfördrif 

Morgonrådnad du som lyser    (Nordin 1125a, s. 9–12) (Ej i Olsson) 

 

1.  

Morgonrådnad du som lyser 

  ock städz hyser 

 ljufste solen i din barm; 

Skynda dig, lät solsens strimma 

  fägre glimma, 

 ock snart dagen gjöre warm. 

2.  

Arla will wår herdeskara 

  lustig wara 

 ock förgjäta alt sitt qwal; 

Si, i dag är gjord dän lagen: 

  hela dagen 

 sku de glädjas uthan tal. 

3. 

Raske hjortar upp ock springer, 

  fåglar swinger 

 eder upp i lufften blå; 

Skåder en här under polen 

  glädjesolen 

 som nu börjar oss upgå. 

4. 

J som uthi floden simmen, 

  ljufligt stimmen, 

 Tritons snälle, qwicke djur: 

jorden, hafwett, lufften skära 

  skola ähra 

 solen, hwar mäd sin natur. 

5. 

Allt hwad som i himlen hwälfwer, 

  solen själfwer, 

 skall sig fägna åt dän stund; 

som uthaf däss sköne strålar 

  härligt prålar, 

 här uthi wår nordske lund. 

6. 

Hörer till J sånggudinner, 

  er infinner, 
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 med ehr ljufste stämmor mång, 

J wallguder uthur skogen, 

  hit ehr fogen, 

 gjören glädien, glädjen lång. 

7. 

Amaryllis och Belinde, 

  samt Celinde, 

 Nympher alle uthan tahl. 

skola nu all nymphers krona, 

  HEMELONA 

 hedra här i nordens dal. 

8. 

Gack nu fram du siren unga, 

  du skall sjunga, 

 om wår skjönste Hemelon’; 

Näcktergalen uthi skogen, 

  skall redbogen, 

 stämma in mäd ljufste thon. 

9. 

Mer än hundratusen stjärnor, 

  såsom tärnor 

 till däss tjänst sku färdig’ stå 

Månen skall sig lycklig kalla 

  när hon alla 

 nymphers crona wörda må. 

10. 

Ach, du himmel, himmel wida, 

  som kan wrida 

 allting efter titt behag 

skydda tu wår herdarinna, 

  at hon finna 

 må en ständig glädiedag. 

11. 

Höj däss sinn’ mäd högste nöje, 

  glädielöje, 

 fägnad, trefnad, ljufsta ro; 

när du sluta sidst behagar 

  hännes dagar, 

 lät hänn’ i din hyddor bo! 

 

   

Philomena såta lilla, hwar är nu tin förra frögd  (Nordin 1125a, s. 16–17, Thott 8o 601, s. 43–

44) (Olsson, s. 106, attribution: A. Julin(?)) 

1. 

Philomena såta lilla,  

 hwar är nu din förre frögd? 

Ho tör dig din lust förspilla 

 och dig gjöra så miβnögd? 

Se, din wän dän trogne slawen, 

 som Philander kallar sig, 

ällskar dig in uthi grafwen, 

 dät må du insinna dig: 

Ja, han swär wid herdestafwen 

 han dig ällskar högelig. 

2. 

Will du dig äj låta nöja 

 mäd en sådan trogen wän, 

som will hjärtat till tig böja, 
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 finge han man dit igjen. 

Flyg äj högt mäd dine tanckar, 

 som dän up i himlen will, 

lyckan hel ostadig wanckar, 

 stundom af och stundom till: 

Himlens hämd du på dig samkar, 

 om du äj beter dig milld. 

 

 

Stäm sorgse in du sånggudinna   (Nordin 1125a, s. 23–27) (Ej i Olsson) 

 

1. 

Stäm sorgse in du sånggudinna, 

 wår sommar skyndar sig till södre pol, 

 Wår Norden saknar nu sin ljufwe sol. 

som strida strömmar häfftigt rinna 

 i Thetis famn, ock stundlig sacktna af, 

 som liljan skjön afbildar oss sin graf, 

så är ock mäd wår´ tusend frögder, 

Jag träder fram hel oförnögder, 

  ock säjer fritt 

  at nöjet mitt 

 må liknas wid dän tiden 

 som är förlängst framliden. 

2. 

O näcktergal nu rör din tunga 

 min luta skall äj häller finnas sen, 

 at gifwa ljud utaf sin strängar klen; 

De ljufste nympher sorgse sjunga 

 ock bjuda oss så saktlig stämma in, 

 mäd sådan sång som qwäljer mod ock sinn 

De höge bärg sin´ hufwud luta: 

all Floras hop ock börjar sluta 

  sin prydnad stor; 

  ty hon äj bor 

 mer i de kalle lunder. 

 O sorgbemängde stunder! 

3. 

De hjortar ock de snälle hinder 

 förkjusas af wår nymphers sorgesång 

 wallgudar all nu lida hjärtans twång; 

Diana rask ock icke minder 

 sin jägarspetz ur handen fäller ner 

 mäd sorgsesinne hon till lunden ser, 

ock saknar där sin störste trefnad, 

Hon klagar så: hwi är min lefnad, 

  hwi är min lust 

  förbytt i pust! 

 Hwar skall jag återfinna 

 wår’ liljors princessinna? 

4. 

Män Echo kan äj länger lida 

 däs sorgerop ock hjärterörand’ qwal, 

 dy börjar dätt mäd däβe ord sitt tal: 

Halt up Diana mäd din qwida, 

 din fägnad äj så platt sin ända gått, 

 Ditt hjärta äj nån ewig ängslan fått: 

där Nympha, som dit hjärta saknar,  
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hos wännen sin i gjädje waknar 

  på holmen stor, 

  där Pallas bor, 

 kan du mäd nöje finna 

 wår Damons herdarinna. 

5. 

Diana feck häraf stort nöje 

 wälan sad´ hon, I nympher börjen på 

 mäd frögdeklang på edra lutor slå: 

Wallguder all ett gladlynt löje 

 nu wisen fram ock med wallhornen klen 

 upblåsen högt, lät frögd äj lida men, 

Upwäcker djuren till att springa, 

och fogler sig i lufften swinga, 

  skön näcktergal, 

  din frögdesal 

 lät klinga uti lunden, 

 lef äj i ängslan bunden. 

6. 

Dy lätom oβ war frögd äj spara, 

 jag lägger äj min luta ner till fot, 

 själf himlen gifwit har min ängslan bot. 

O Echo säll du skall nu swara 

 mitt luteklang mäd ljuflig stämmor mång, 

 af Zephyrs wind skall dig äj ske förfång: 

All berg ock dalar dig upwackta, 

ock på din röst mäd wördnad ackta. 

  Mång sider qwäll (SAOB: sen kväll) 

  skall tusendsäll 

 mig skatta i de dalar, 

 där jag mäd Echo talar. 

7. 

Sidst, skåda Damon här dän fägnat, 

 som himlens hand dig stadigt wisa skall, 

 af honom skänckes dig din lycka all, 

Sin blida gunst han dig tillägnat, 

 hwad Amalthea i sitt skjöte bär 

 städz till din tjänst af himlen skickat är 

Lef wäl förnögd hos din herdinna, 

all nymphers cron’ ock princessinna: 

  Lef wäl förnögd 

  i ängla frögd, 

 tills himlen själf behagar 

 besluta dina dagar. 

 

 

 

Hur länge skall jag fåfängt wörda   (Nordin 1125a, s. 27–29) (Ej i Olsson) 

 

1. 

Hur länge skall jag fåfängt wörda 

 din skönhetz prackt, du änglabild? 

Will du min trefnad framgjent wörda, 

 och låta mig få lefwa skild 

från all dän ro jag tänker njuta, 

 skall jag min frögd mäd jämmer sluta? 

2. 

Har fromhet dig så öfwergifwit, 
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 at du äj anse will din träl, 

som i sit minne inskrifwit, 

 och af alt hjärta menar wäl? 

och at mig  mullen måtte hysa, 

om du ej låter fromhet lysa. 

3. 

Lägg ner din hårdhet Castalinne, 

 dät är din skönhet alt förnär, 

att mäd ett obewekligt sinna 

 städz hata dän dig håller kjär. 

Hwad kan dig dock din wrede båta? 

Hwi will du få din wän förlåta? 

4. 

Hwad hjälper mig doch at jag qwider? 

 När hjärtat dit äj wekas må, 

dock för din skull jag tåligt lider, 

 alt hwad mig ödet lägger på: 

jag lefwer framgent i din lydna, 

du nymphers zir ock skjönste prydnad. 

 

 

(Lakun, s. 33–48.) 

 

 

Daphne min jordiske fägnad och lust  (Nordin 1125a, s. 70–72, Thott 8o 601, s. 78) 

     (Olsson, s. 53 utan attribution) 

1. 

Daphne min jordiske fägnad ock lust, 

 dig till all wördnad din herde i lunden, 

 rörer sin tunga, som warit hel bunden 

uthaf mång enslig ock ängsliger pust: 

Se jag mit offer för dig will frambära, 

 ock för din´ fötter här läggia dät ner; 

Kan du min skönste wäl mera begjära, 

 när du min trohet så uppenbart ser? 

2. 

Här uti lunden jag hafwer förnögd, 

 siungit dit minne till wördnad ock heder, 

 ritat dit namn uti marmor & ceder, 

ock mig erindrat dän ljufwaste frögd, 

som mig min himmel så ymnigt täcks skänka, 

 när jag dig wördar, du nordenes prackt: 

ock, skjönste Daphne, du kunde betänckia, 

 at du mit hjärta städz har i din mackt. 

3. 

Dock se, jag saknar min ljufwaste ro, 

 ty jag förmår äj dän fägnaden winna, 

 at dig här skåda, min skjönste herdinna, 

ock för din skjönhet framställa dän tro, 

som jag i hjärtat så stadelig hyser; 

 ock af mig himlen dän lyckan äj ter 

at jag får skåda dän skjönhet, som lyser 

 likt mäd de stjärnor, som skina hit ner. 

4. 

Lufftens små fåglar de skola för dig 

 bringa dän ängslan ock daglige smärta, 

 som har i fängslan mit sinne ock hjärta, 

ock uthan uppehåld påbördar mig, 
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strida mot ödet dät hårde ock grymma, 

 som icke låter förändra sin lag: 

skjönt jag nu dock skåda mång ängselfull dag. 

5. 

Dock all min trefnad är uthi din, 

 du kan min jämmer ock ängslan förtaga 

 du kan förminska min qwida och klaga, 

som mig har fängslat mäd hårdaste band; 

Lät dock din fromhet förmera dän fägring, 

 som dig är gifwen af himmelen wid, 

och lät din herde få winna sin lägring, 

 närmast din skjönhet, min herdarinn’ blid. 

6. 

Sidst till valete dig önska will jag, 

 at du må njuta en tusendsäll lefnad, 

 uthi all önskeeligt nöje ock trefnad, 

ock at dig lysa må lyckones dag! 

Tänk dock uppå dän som högre dig wördar, 

 än alt hwad solen i lunderna ser, 

at du däs hjärta mäd hårdhet äj mördar, 

 som för din skjönhet sin trohet framter. 

  

 

Skjönste Lysette, en önskelig stund   (Nordin 1125a, s. 75–80) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

Skjönste Lysette, en önskelig stund 

 har mig framkallat till Helicons högder, 

 at där, mäd tusendfallt fägnad förnögder, 

skåda dän präcktigt utzirade lund, 

som af er skjönhet har wunnit sin prydnad: 

 Flora er skjönhet mäd undran häfter: 

Nympherna finnes er färdig till lydnad; 

 män wåre herdar er wörda än mer. 

2. 

Offta har himmelen själfwer befalt 

 herdar i Norden mäd nöje framwisa, 

 hur’ de mäd wördnad er {fägring  }beprisa, 

  {skjönhet}  

ock er tillägna all Floras gestalt. 

Lät dock er skjönhet dän wördnad behaga, 

 som er wår herdaskar willigt beter: 

Lät äj nån hårdhet dän trefnad förtaga, 

 som däm er skjönhet så stundelig gjer. 

3. 

Präcktig herdinna, se, himmelens mackt 

 mig ock påminner at wörda dän fägring, 

 som hos er, nymphers cron’, wunnit sin lägring, 

och er mit hjärta till lydnad har brackt. 

Kan nu dän wördnad wäl heta förmäten, 

 som jag bewisar er, skjönste herdinn’? 

Himmelen gjöre mig af er förgjäten, 

 om jag äj lyster et upricktigt sinn’. 

4. 

Himlen har satt er på skjönhetens thron, 

 lika som solen på himlen bland stjärnor,  

 ock som en drottning ibland sine tärnor, 

wördar er lunden för nymphernes cron. 
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Venus ock Astrild oryggeligt swurit 

 wid all sin fägring ock sargande skått, 

at aldrig lunden slik skönhet än burit, 

 som I af himmelens ynnest har fått. 

5. 

Icke förmår jag nu prisa dän skatt, 

 som edert hjärta ock sinne städs hyser, 

 som utaf dygd oförlikelig lyser, 

ock er beskyddar för glömskornes natt. 

Jag kan dock icke förtiga herdinna, 

 at alle herdar i häpenhet stå, 

antingen dygd äller skjönhet skall winna, 

 all hwem af dässe skall om er bild rå. 

6. 

Ach, at jag kunde wäl zira min ord, 

 skull’ jag bekjänna at himmelens kåning 

 själen er bygdt till all dygdeskatts wåning, 

som där skjönt lyser lijk stjärnan i nord. 

Ock som er dygder wår undran förmera, 

 så har ock skjönhet omgifwit dät slott 

hwarest er ädla själ täckes regjera, 

 som en odödlig ock rådande drott! 

7. 

Lycklig ock liuflig dän dagen wist war, 

 lyckligt ock ljufligt dän gläntzande solen 

 spridde sin’ strimmor till nordiske polen, 

då I först tredde till nymphernes skar; 

Ty se, er änglabild stjärnelikt strålar, 

 så at ock solen förtryter därpå: 

Solen, som jorden så färgrikt bemålar, 

 måst’ för er fägring i häpenhet gå. 

8. 

Uthaf er skjönhetz mackt är jag nu förd 

 inför er skjönhetz thron, ljufste herdinna, 

 Ach, at jag kunde dän fägnaden winna, 

at all min önskan där måtte bli hörd. 

Högst jag åstundar, at njuta dän hyllest, 

 som mig kan tusendfalt gjöra förnögd: 

Lät dock, min skjönste, er fromhet tillfyllest 

 bringa er herde dän ypperste frögd. 

9. 

Nectar söt, med all sin sötma ock krafft, 

 aldrig förliknas kan emot dät nöje, 

 som af er änglabilds åtbörd ock löje 

stundelig hämmer all nectar lik safft. 

Zephyrus, som uti lunder ock dalar 

 hämtar af liljor dän härligste fuckt, 

Själfwer de orden dock omsider talar, 

 at af er sötma förmeras däs luckt. 

10. 

Dock, hwad kan Zephyr ock Nectar förmå, 

 när som själf Flora dät måste befinna, 

 at hon er wördar för sin princessinna, 

ock oförnögder måst’ skåda uppå, 

huru er prydnad städz månde förklena 

 all hännes lysande, blomstrande prackt; 

Män se, äj Flora dät klagar allena: 

 Venus erkänner ock sådan er mackt. 
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11. 

Jag will nu tystna i stillhet härwid; 

 Ty er fullkomlighet färdigt utnämna, 

 måst’ jag de färdigste scalderne lämna, 

som här wid Helicon zira wår tid: 

Jag icke finner mig därtill så färdig, 

 som af mig fordrar min skyldige plickt; 

Gjör dock, min skjönste, er herde så wärdig, 

 at I mäd ynnest uptager däs dickt. 

12. 

Amor, som fä(n)gslar mit hjärta i band, 

 tänd’ i ert hjärta en lysande strimma, 

 at I mäd nöje dät måtte förnimma, 

hur’ all min fägnad är uti er hand. 

Himlen er skänke all önskelig lefnad, 

 unna oβ länge er skjöneste bild. 

Dock när all sällhet förmerar er trefnad, 

 tänck på Sylvander, som lefwer afskild. 

 

a Madle Sophia Lundia d. 15. Maj. 1698. 

 

 

 

Företal uthi en wisbok, som jag förärade Mademoiselle Castalinne  

dygdige, min wackra syster.   (Nordin 1125a, s. 84 och 

      Thott, s. XV)  
(avslutas med: ) 

{…} min wackra systers wördsamme broder AlltJd. Upsala d. 16. junii, 1698. (Thott har ingen  

     ortsangivelse) 

 

 

 

En gång har solen klar, sin årban fyllest farit (Nordin 1125a, s. 84 (stikisk), 

Thott s. XV (stikisk)) (Olsson, 

s. 61, anger 18 strofer(!), men 

borde strofiskt vara 9 strofer; 

attribution A. Julin (?)) 

(1.) 

En gång har solen klar, sin årban fyllest farit 

 uppå sin gyllen wagn. Ja, mellan sud och nord 

dess mer än snälle lopp twå gånger hafwer warit, 

 sen I, min wackra, mig täckts säja dässe ord: 

(2.) 

Min herde, om du will uthi mitt minne blifwa, 

 och njuta dän förmånn, som trogen wänskap gjer, 

föruthan dröysel skall du mig till wördnad skrifwa 

 uthi en liten bok en wisa äller fler. 

(3.) 

O mer än ljufwe ord! O ängelsöte stämma! 

 O rosenröde mun! som mäd sin store krafft 

all Nectar-sötma kan mäd större sötma hämma, 

 ock twinga alt hwad förr sin frihet hafwer hafft. 

(4.) 

Jag undrar mere än jag här förmår utsäja, 

 hur någon djäfwel sig dän frihet taga på 

at för så ljufwe ord, samt dän befallning wäja, 

 som själfwen frihet kan uthi sitt fängsel få. 

(5.) 
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Män, ach, jag äfwen har, jag warit har förgjäten 

 af all dän plickt, som jag er fägrings förmånn bär; 

Dock har jag häruthi mig icke wist förmäten: 

 dän last jag aldrig tror, at någon af mig spör. 

(6.) 

Si, de gudinnor, som på Pindi wishetz högder 

 sin bonings säte ha wid Sala strander fått, 

som wittre konster mång’, och alle wackre slögder 

 utskifta. Si, de om min frihet hafwa rådt. 

(7.) 

Så må I, wackra, mig nu ingalund påbörda 

 beskyllning af en som sin plickt förgätith 

ty huru högt jag er månd’ i mitt sinne wörda, 

 jag himlens hägn kraft till säkrast wittne tar. 

(8.) 

Fördänskull at jag äj må synes hafwa lämnat 

 dän wördnad, som jag för er fägringsstrålar bär 

har jag dock uthan prål, mäd dässe rader ämnat 

 infinna mig hos dän, som Astrild själf har kjär. 

(9.) 

Förlåt mig, wackra, at min pänna här äj wisar 

 dän prydnad i sin skrift, som hänne hafwer bordt, 

Hwad sinnet hyser man fastmer än pråland’ prisar. 

 när låfwen hållen blir, då är allt ricktigt gjordt. 

 

Uptag, min wackra, nu de wisor jag er sänden 

 I dänna lille bok, förgjät och äj er träl, 

som i ett wördsamt minn’ er’ ängelrene händer 

 städs kysser utan mått. Min wackra far nu wäl 

 

Upsala gifwit i störste hast af 

d. 16 Junii, 1698 min wackra systers 

   wördsamme bro- 

   der AlltJd 

 

 

 

Castalinn, min wackra syster    (Nordin 1125a, s. 86–88, Thott, s. 158) 

     (Olsson, s. 51, attribution A. Julin (?)) 

Slute dickt till dänne bokens ägarinna 

dän wackra Castalinne, stäld af  

en herde i Norden. 

 

1. 

CASTALINN, min wackra syster 

 se dän wördnad, som jag drar 

till dän flamm, som glimmar, hyster 

 i ert skjönste ögnepar, 

har nu mig så wida drifwit, 

at jag dässe dickter skrifwit 

 till er tjänst. min andra själ, 

 som jag ewigt unnar wäl. 

2. 

Dock min pänna har äj warit 

 så försicktig, som hon bordt; 

Ty hon uthi loppet farit 

 flycktig, iland, allt för fort: 

Jag dock har mitt löfte hållit, 
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fast de snälle stunder wållit, 

 att min pänna intet prål 

 wisar för er fägrings strål. 

3. 

Astrild, som sitt wälde idkar 

 i wår inre hjärtans sal, 

som de hårde sinnen blidkar 

 i de nordske lunders dal, 

tänd’ uthi er själ och hjärta 

samma eld ock kjärleks smärta, 

 som jag hyser i mit sinn’, 

 för min wackra Castalinn.  

4. 

Jag mäd dässe orden sluta, 

 will alt hwad jag skrifwit här 

Ack, att herden finge njuta 

 af gudinnan sitt begjär! 

Att han hon sin, Castalinne 

finnas må i gunstigt minne! 

 Far nu wäl min andra själ, 

 ljufste ängel far nu wäl. 

 

 

Ach allerljufste sommartid (Nordin 1125a, s. 89–94)  

  (Ej i Olsson) 

Dänne wisa gjorde jag midsommersnatten, Anno 1698.    

1. 

Ach allerljufste sommartid, 

 du tiders fagre dråning, 

Hos dig har själfwe Flora blid 

 sin hemwist ock sin wåning. 

  Du pryder allt 

  mäd skjön gestalt. 

  All creatur 

  i skog ock bur 

 dig wörda som sin kåning. 

2. 

När du till oβ hit träder an 

 ock till wårt kalla norden, 

ifrån de warma söderland; 

  då fägnar sig här jorden. 

  Hwar stjälck ock gren, ja bärg ock sten, 

  sin fägnad ter.  

  Allt lifligt ler. 

 All frögd är börjad worden. 

3. 

De wille djur i marcken gå, 

 mäd lust ock glädie springa; 

I lufften skjär de fåglar små 

 sig glädjefulle swinga: 

I lund ock dal, mång näcktergal, 

på qwist ock gren mång fågel klen 

 sin röst nu låter klinga. 

4. 

Rätt så will jag ock börja på, 

 ibland de herdar upgå, 

ock mäd de ljufwe fåglar små 

 dit ärepris utsjunga: 
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O sommartid, som wärlden wid 

mäd lust ock frögd gjör wäl förnögd, 

 dig prisa skall min tunga. 

5. 

En skjön musik mäd stämmor mång 

 mig aldrig så förnöjer, 

som när jag enslig mäd min sång 

 till himlen dig uphöjer. 

På dänne stund i fager lund 

jag prisar dig, som fägnar mig. 

 dock sig min ängslan röjer. 

6. 

Ack, at min Nympha wor så blid, 

 som Echo ljufligt talar 

mäd mig i dänne sommartid, 

 i dässe gröne dalar, 

så skulle jag min suck ock klag, 

som gjör mig matt, förgjäta platt. 

 dock hon mig äj hugswalar. 

7. 

Så hårdt är hännes hjärtans sinn 

 som hårde bärg ock stenar; 

Hon will äj höra klagan min, 

 min frögd hon mig förmenar. 

Ack hårda själ, som mig så qwäl, 

ack ödeslag, som mitt behag 

 och all min lust förkolnar. 

8. 

Jag will mitt  skjäncka dig; 

 män du will dät äj hafwa: 

Din hårdhet will mig ynckelig 

 i jorden nedergrafwa 

Jag ällskar dig, du hatar mig; 

du säjer näj, du ällskar äj. 

 I håppet måst jag snafwa. 

9. 

Upp, upp du mårgonrådnad skjär, 

 uplys dän dunckle lunden, 

där jag i jämmer ock beswär 

 mäd ängslans kjed (kedja) är bunden; 

Upwäck min wän, at ällska dän, 

som wälbetänckt har hänne skjänkt 

 dit  dänne stunden. 

10. 

Liksom dän ljufwe sommarnatt 

 mång Nympha skjön förlustar; 

Så har ock ängslan fått mig fatt, 

 at jag här enslig pustar 

i suck ock qwal föruthan tal; 

Ej Nymphen min mäd hårdhet sin 

 sig nu emot mig rustar. 

11. 

J fåglar, som lunden grön 

 min klagan all påhören, 

jag ber, at J för nymphen skjön 

 min suck ock ängslan fören; 

Mitt twång, min klagesång 
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inför min dam J fören fram 

 om J dätt wåga tören. 

12. 

När hon i däβe lunder går 

 mäd andre herderinner, 

ock under däβe linder står, 

 där hon i sitt nöje finner, 

samt fägnad all af Echos skall; 

och at hon då mått’ höra få, 

 hur jag af kjärlek brinner. 

13. 

Up hjortar, J, som liggen här, 

 J hinder, som här hwilen, 

J djur, som dänne dalen bär, 

 in för min Nympha ilen, 

ock säjen, att min sommarnatt 

hel mörcker war: Cupido har 

 mig sargat hårdt mäd pilen. 

14.  

Så slutar jag nu ynckelig 

 min sång mäd däβe orden: 

dän, som mig brackt at ällska sig, 

 är mot mig wreder worden. 

  Farwäl all frögd, 

  jag oförnögd, 

  i suck och qwal, 

  min dagars tal 

 tillbringar här i Norden. 

 

 

Aldraskjönste ros och lilja   (Nordin 1125a, s. 94–96) 

     (Ej i Olsson) 

1. 

Aldraskjönste ros och lilja 

 dygdgudinna, nymphers cron, 

lät din hårdhet mig äj skilja 

 från din höga skjönhjetz tron. 

Lät din hårdhet mig äj twinga 

och i swarta mullen bringa; 

 ty jag ällskar dig fastmer, 

 än alt hwad som solen ser. 

2. 

Dygdgudinna hör min klage, 

 lät min bön beweka tig, 

lät min suckar dig behaga; 

 ock din ynnest wisa sig: (”wändt igjen at hata mig” är överstrukit) 

Wändt igjän at hårdhet öfwa,  

ock din trogna träl bedröfwa 

 se dock ann dän trohet stor (”tänck uppå dän trohet stor” är överstrukit) 

 som uti mit hjärta bor. 

3. 

Se när som solen präcktigt skrider 

 till sitt lopp om morgonstund, 

jag för den skull mit (överstrukit och ersatts med oläsligt ord)  qwider, 

 ty din skjöne rosenmun, 

ock de (överstrukit och ersatts med oläsligt ord) twänne solar plira 

som din skjönhets boning zira, 

 minna mig din hårdhet (överstrukit och ersatts med oläsligt ord) på, 
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 at min sol äj will upgå. 

4. 

När som solen dagen ändar 

 ock ner under jorden far, 

jag mång tusend suckar sänder 

 till dit skjöne stjärnepar, 

som fast mer än stjärnor glimma, 

präcktigt lyse, härligt strimma, 

 at de täckjas sända nid 

 i min själ en strimma blid. 

5. 

Djuren uthi marcken wida, 

 fåglar med himlen blå, 

fiskar uti hafwet sida 

 höra mäd stor ynckan på, 

hur jag enslig mig beklagar 

öfwer mine grymme dagar, 

 och din hårdhet utan tal, 

 som mig bringar  qwal. 

6. 

Linden gröna, lundens heder, 

 ock de tusend liljor skjön, 

samt dän ymnigtgrönskand ceder, 

 som uti de dalar grön, 

prydde stå mäd ljuflig fägring, 

jämra sig att jag min lägring, 

 här utwaldt i enslighet; 

 där jag ingen glädje wet. 

7. 

När jag på min luta rörer 

 i min dunckla sorgedal, 

Echo för min öron förer 

 alt mitt inre hjärteqwal. 

Låter jag min luta hwila, 

si då månd ock ängslan ila 

 inuti min bårg, 

 och mig gjör en större sårg. 

8. 

Kunde nächtergalen sjunga 

 mäd en himlaliuflig röst 

si där kunde äj däss tunga 

 […] nu bringa [...] tröst 

Ty när Phillis är oblid 

är min glädje slagen nid. 

 Luteklang och fåglastämma 

 äj förmår min ängslan hämma. 

9. 

Dygdgudinna, Phillis skjöna,  

 lät min bön beweka tig; 

höga himlen skall dig kröna, 

 mäd all fägnad stundelig 

om du täcks min ängslan höra 

ock därpå en ända gjöra, 

 som du ändat har min lust, 

 ock mig brackt i suck ock pust. 

10. 

Se dock nu dän kärleks smärta, 
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 som jag uti bröstet bär. 

För din skull allt mit  

 mer än dödligt sargat är. 

Dig at tjäna fins(?) jag färdig, 

ängel skjön gjör mig så wärdig, 

 at jag äj må klaga sist, 

 dät jag all min glädje mist. 

 

 

Min Daphne skjön, ach at jag äj får njuta   (Nordin 1125a, s. 96–98) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

Min Daphne skjön, ach at jag äj får njuta 

dän sällhet stor, at mine dagar sluta 

 uthi ett sällt ock mer än ljufligt band! 

Ack at dit sinn äj står till at beweka, 

ack at du will mig all min frögd förneka! 

  Ack oblid hand! 

2. 

Se himlen själf mig hafwer täckts påbörda 

din dygdens skjen ock gudafägring wörda, 

 dy bär jag ock din billd uthi min själ. 

Män jämmer, at min Daphne icke kjänner 

dän kärleks flamm som mig mitt hjärta bränner 

  Ack stadigt qwäl. 

3. 

Mitt hopp had sig till stjärneborgen swingat; 

män du har dät till jorden åter twingat: 

 din hårde själ har dät till jorden brackt. 

Ack Daphne, kan du så stor hårdhet hysa 

uti ett bröst, där fromhet borde lysa 

  mäd glimmand prackt. 

4. 

En ljuflig min utaf din himlafägring 

har brackt min själ, at sökja stadig lägring 

 hos dig, min wänn, min enda lust ock frögd: 

Ack hjärtans själ lät mig dän ynnest winna, 

at nämna dig min själ, min herdarinna 

  hel wäl förnögd. 

5. 

Hwad båtar dock, at jag mig städs bemödar 

at bli din träl, när mig din hårdhet dödar; 

 ty skjönt än man dän ljufste solen ser, 

måst man dock för däs hete strålar wika; 

så måst jag för din hårdhet undanfika, 

  ock twingas mer. 

6. 

Ack, som du äst all nymphers täcke prydnad, 

ock som du har min själ brackt till din lydnad, 

 så skall jag ock förbli din trogne träl. 

Min Daphne skjön, ditt namn skall ewigt skrifwas 

i hjärtat mitt ock alldrig tädan rifwas; 

  Min wänn farwäl. 
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SONNET. Jag älskar ällskanswärdt så länge jag är rörlig  (Nordin 1125a, s. 102–103) 

(Olsson, s. 82, attribution A. 

Julin(?)) 

1. 

Jag ällskar ällskanswärdt så länge jag är rörlig 

 min Daphnes skönhets mackt mig dät nu bjuder på, 

 dän ljufwe ödes lag jag äj undwika må. 

Dy hoppas jag, att all min handel är tillbörlig. 

Jag will mot himlens mackt äj föra strid och örlig, 

 som har uti sin hand min korte lefnads trå, 

 som himmeltrotsand sinn kan ner till jorden slå. 

som ett ogörlig ting {… … … …} kan till {gjörlig} 

 Min herdarinna skjön, att jag dät wåga tör, 

 din dygd och skjönhets prackt dät nu allena gjör. 

Jag kan äj strida mot min enda hjärtans drånning 

 män, ängel skjön, den du äj ter dig mot mig blid, 

 så ligger all min frögd till jorden slage nid 

och ängslig i min sorg har jag en enslig wåning. 

2. 

Jag swär wid Helicon /: dän klara wattukjälla, 

 som utur hwitan sand så ymnigt springer opp 

 där nympheskaran skjön se på Allbaster kropp 

ock marmor länder skjär dät klara wattnet hälla i 

att all dän skönhet, som i forna wärld mån gälla, 

 blir här förgjäten platt ock stadnar i sitt lopp, 

 Ja, som dän alldrig har mer öfrigt något hopp 

ditt stållta lof ock pris måst ner i glömsko fälla 

 Ty här är mer änn som Helena grækers prål, 

änn Isabell, som war all skönhets högsta mål; 

Här ähr en herdarinn, som af en gudafägring 

 har wunnit sitt beröm, ock skattas gudalik, 

 af dygdens tusendtal en dygdgudinna rik. 

där all fullkomlighet har wunnit stadig lägring. 

3. 

Män, dygdgudinna skjön, ach at du kunde skåda 

 in i min själeborg, och se dät store qwal, 

 som jag för din skull bär uti min hjärtesal, 

som om min fägnad all will ouphörligt råda! 

Så skulle du din träl mäd fromhet stor benåda 

 och mig utföra ur dän dunkla ängslans dal 

 som gjör uppå min suck ett outtaligt tal 

Ock will min fägnad all inunder fötter tråda. 

 Min stjärna lätt din glantz en liflig strål mig gjer, 

 Lät mig en strimma blid utaf tin ynnest se. 

Du är dän stjärna skjön, som mig på jorden lyster 

 Förären mig dock dän nåd at heta få den träl, 

 så är jag tusendsäll ock njuter himblewäl, 

intill dän sidste stund mig jordens skjöte hyser. 

   d. 26. Aug. 1698. 

 

 

I lufftens fåglar snäll    (Nordin 1125a, s. 139–141) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

I lufftens fåglar snäll, 

 som under himlen blå 

så mången sider qwäll (SAOB: sen kväll) 

 hwiler på gren. 
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När mörckrets swarte tjäll 

 er öfwerkomma må, 

då sittjen I hel säll? 

 utan allt men. 

Männ när som solen hon skräder ner, 

 börjar min jämmer att gånga då opp, 

hwilcken äj ändas män ökas mer, 

 när åter solen förnyar sitt lopp. 

2. 

Upp, upp du näcktergal, 

 upp mäd din stämmor mång, 

du som din frögdesal, 

 fyller mäd lust; 

Förtag mitt hjärteqwal 

 ock all min lefnads twång; 

mäd dine stämmors tal 

 fördrif min pust 

klinga lät rösten i lunden 

 där som de fagraste nympherne gå, 

säj för min Daphne dän nymphen skjön, 

 allan min jämmers ock kjärleks åtrå. 

 

3. 

I djur i skogar all,  

 hjortar och hinder’ kjäck, 

I hjordar, som där wall 

 gånger i bet. 

I djur i hafsens swall, 

 fiskar i flod ock bäck, 

hör på mit sorgeskall; 

 ty jag dät wet, 

att I mädlidande hafwa lär, 

 mäd en bedröfwader herde i nord, 

som af sin nympha sin Daphne kjär 

 ängsliger, enslig, olycklig är gjord. 

4. 

Ach skjönste herdarinn 

 Nordennes högste prål, 

wår tiders princessinn, 

 ock all wår frögd, 

du äst en dygdgudinn, 

 som mäd en skjönhets strål, 

kann både själ ock sinn 

 gjöra förnögd. 

Unna din herde en strimma blid 

 utaf din ögons klarskinande mackt; 

se dock min skjönste jag för dig nid, 

 har mig till fota i ödmjukhet lagt. 

 

 

 

 

 

Kårrte låford öfwer de tre wackra systrar    (Nordin 1125a, s. 141–144) 

Maria Christina Elisabetha Anders döttrar   (Ej i Olsson) 

I nådegudinnor tre, Maria, Stina, Lisa 

Jag will mäd korrte rim er himlahåfwor prisa: 

Maria fager är; Christina ljuf ock täck; 
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Män Lisas skjönhet har äj någon dunckel fläck. 

 

1. 

Melancholie hwad will du hos mig gjöra? 

du täncker wist mitt sinne platt förföra, 

 ock sänkja hjärtat i ett stadigt qwal? 

Skall jag nu så min frihet platt försällja 

 ock för all frögd en stadig ängslan wällja, 

  i sorgsens dal. 

2. 

Jag är äj wan mitt sinne så nersänckja, 

ock frögden min så obehagligt kränckja 

 mäd fåfäng sorg, som ingen winning har. 

Hwad är dock åt, att lefwa städs i jämmer 

som sinnets ro mäd hårda bojor klämmer 

  bort sorgedar. 

3. 

Jag är förnögd mäd hwad mig himlen gifwer, 

intill min död jag wäl förnögder blifwer, 

 Mitt hjärta städs föracktar jordisk ting. 

Hwad werlden har, gjer mig slätt ingen trefnad; 

eij jordiskt allt gjör oförnögder lefnad, 

  ock hjärtesting. 

4. 

Kom frihet, kom, du ädle sinnens dråning, 

hjärtat mitt gjör dig en ewig wåning. 

 Kom frihet kom, ty jag dig wördar städs. 

Du äst min skatt, min frögd min  fägnad 

när jag hos dig får njuta ljuflig hägnad 

  mitt hjärta gläds. 

5. 

Lät jordisk sinn städs sine skattar wända, 

tills döden själf gjör däruppå en ända; 

 Mäd ringa ting jag lefwer dock förnögd. 

Hos glimmand gull’ kann jag äj nöje finna, 

min frihet är min drottning, min gudinna, 

  min hjärtans frögd. 

6. 

När jordiskt allt till jorden åter länder, 

när wansklig frögd mäd ängslan återwänder, 

 när wärdsligt allt blir ner i mullen gjömdt, 

så blifwer dock ett godt förnöjligt sinne 

på jorden qwar i oförgängligt minne, 

  ock städs berömdt. 

    

       

 

Storan en toker    (Nordin 1125a, s. 171–174) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

Storan en toker den wisserlig är, 

 som sig bemödar städz flickors gunst winna, 

hiärtta i bröstet, sitt han icke bär, 

 fast än han kunde sitt nöje så finna: 

Nöjet han finner wäl; men dät är ringa; 

ty han till träldom stor måste sig twinga. 

  en jungfru pillt, 

  håller för gillt, 
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 att han får wisa sig till tienst redbogen; 

  du lofwar han, 

  mer än han kan, 

 att han skall blifwa dess tiänar trogen. 

2. 

Du Friggas tokar och yncklige träl, 

 illa du söker din tid då anläggia, 

nä’r du will gifwa en flicka din siäl, 

 Venus hon månd wist därtill dig upäggia, 

Venus af ållder en skökia(?) ju warit, 

med sin skiörlefnad hon alltid har farit; 

  Sådan gudinn 

  härskar ditt sinn; 

 ynckelig, eländig må man dig kalla; 

  Äj ästu kar; 

  mod du äj har, 

 när du för Venus till föga måst falla. 

3. 

Wore du stackare utaf friskt sinn, 

 flickors gunst föga du månde då wörda, 

tanckar om kärlek du släpte äj inn, 

 alldrig så mång faveur du dig påbörda; 

men engång därwid du ledsen wäl blifwer; 

då lär du tänckia på hwad jag här skrifwer; 

  Önska du tör, 

  du wor som förr, 

 frijer och ledig från kärlekens snara! 

  Mot willjan dinn 

  måste ditt sinn 

 mången gång i kärleks fängselet wara. 

4. 

Hierttat ditt blir utaf sorgen förtärt, 

 när dig äj allt effter önskan will swara: 

Stackars du toker, som bätter äj lärdt, 

 i kärleks fängsell att tåliger wara; 

Tålelig lida, hwad kärlek påbördar, 

måste du kunna slätt ingen dig wördar, 

  om du äj kann, 

  ställa dig ann, 

 som wor du waner wid qwida och ängsel: 

  äj är dett åth 

  wisa nån gråt 

 när du är stadd i så liufligit fängsell. 

5. 

Håll det till goda du som nu så är 

 stängder i Veneris grymmaste fängsell, 

ingen dig derföre yncka nå lär, 

 fast du än sutte i hårdare trängsell, 

Den sig påbördar sielf ångest och fahra, 

måst under bördan sin tåliger wara; 

  Derför du tok 

  lär att bli klok, 

 när du ser flickors gunst litet kan båta, 

  och kom ihåg, 

  att om du låg, 

 af kärlek dödzsiuk, skull ingen dig gråta. 
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I ögon twå     (Nordin 1125a, s. 174–176) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

I ögon twå  

som borrt från mig gå, 

skall jag äj fägna få 

  min Castalinne? 

O sorgedar, 

skall I bli ständigt qwar 

hos mig, som ängslan har 

  och sorgse sinne. 

2. 

Ach, ach, jag ber 

att I doch gunst beter 

mot den, som wördar ehr 

  mehr än sin lefnad, 

Kan I doch si 

på dett Melancholi, 

som jag är stadder i 

  med ringa trefnad? 

3. 

Lef ewigt wäl, 

du dygdfullkomne siäl, 

Philander är din träl, 

  och ewigt wördar 

skön Castalinn, 

hwars fägring tagit in, 

hans hiertta, hug ock sinn; 

  doch honom wördar. 

 

Tee dig äj så wred, min Elisandra   (Nordin 1125a, s. 177–178) 

Melodi Som skönste min hwad är som iag har etc.   (Olsson, s. 120, utan 

      attribution) 

1. 

Tee dig äj så wred, min Elisandra, 

 mot dän, som dig håller kiär; 

Si! jag skall ju snart ifrån dig wandra, 

 och så föllja ditt begiär, 

   som är, 

 att aldrig bli mig när: 

   Ach! min 

   herdinn, 

Du äst mer än alla flickor andra, 

 mot mig allt för hård och twär. 

2. 

Elisandra, säj, om jag har brutit 

 mot din hårdhetz stränga lag 

därmed, att jag i min tanckar slutit, 

 lefwa dig till allt behag; 

   Ach! jag 

 nu ser en dunckell dag, 

   som mig 

   snarlig 

skilljer från den frögd jag hos dig niutit, 

 och mig bringar suck och klag. 

3. 

Farwäl Elisandra liufst herdinna, 

 dig jag en gång skådat har, 
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men, då kunde jag din gunst äj finna; 

 ty du mot mig oblid war: 

   Jag far 

 wäl dit där som jag har 

   en wän 

   som än 

låter mig sin trogna kärlek winna, 

 medan du din hyllest spar. 

 

   

 

Ach, skönste herdarinn    (Nordin 1125a, s. 180–182) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

Ach, skönste herdarinn, 

 mitt hiertta fängslat är, 

af gudaskiönhet din, 

 den du på jorden bär: 

du äst den fagra sol, 

 som med sin strålar blid, 

imellan ömse pol, 

 uplyser werlden wid. 

2. 

När som din fägringzskien 

 af wredes molnen swart 

betäckes, ach, hwad men 

 och jämmer med en fart 

begynner wisa sig 

 uthi wår herda chor, 

och plågar ynckelig 

 mig, som så enslig bor. 

3. 

Jag har wäl önskat så, 

 att all min suck och klag, 

förendring skulle få 

 och se en liuflig dag! 

Men ach, ju mer jag tör 

 mig glädia i min sorg, 

ju mer all jämmer giör 

 hos mig sin fasta borg. 

4. 

Ach, Amaryllis skön, 

 ach, ach, min enda wän, 

skall jag slik kärleks lön 

 undfå af dig igänn, 

för all dhen trohet stor, 

 som i mitt trogna sinn 

och i mitt hiärtta bor, 

 Ach, skönsta herdarinn. 

 

 

 

Sex dagar i hwar wicka    (Nordin 1125a, s. 183–186) 

      (Ej i Olsson) 

Sex dagar i hwar wicka 

 oss giöra stort omak, 

på siunde dagen dricka, 

 dät är en bätter sak. 
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Wi börjom sent om qwällen, 

 wi drickiom tre på rad: 

ty på dhe swänske fiällen 

 är dhet wårt warma bad. 

2. 

Wi drickiom hela natten 

 till klockan fyra slår, 

allt medan warer skratten 

 med önskan till gått åhr: 

Man finner inga frögder, 

 som tyda häremot. 

Därmed är jag förnögder, 

 dät är min siukdoms bot. 

3. 

Wi drickiom på god swänska: 

 godt åhr, min bror, godt åhr, 

Avous uppå utlänska 

 här ingen ting förmår. 

 Hwad will fransöske glosan 

  uti wårt swänska lag? 

Godt öl i silfwerkosan 

 det ällskar du och jag. 

4. 

Stopp tobak i din pipa, 

 rök tappert, som en kar, 

Sitt äj och illa lipa, 

 så länge du dät har; 

Hel finer är den röken, 

 äj tycker där emot 

den dimman, som ur röken 

 far up, bemängd med sot. 

5.  

Så säja alla lärde, 

 som glugga (titta, se) i sin bok, 

att tobak har sitt wärde; 

 Dock må äj någon tok 

det tänckia, att den örten 

 må rökias utan mått: 

Ät lagom utaf mörtten 

 så giör det magen godt. 

6. 

Drick wackra pigors skålar, 

 och tänck på flickan din, 

hwars skönhet fagert prålar, 

 nog täncker jag på min, 

och önskar att jag låge 

 insöfder wid deβ bröst, 

där som mig ingen såge,  

 då hade jag stor tröst. 

7. 

Men sällan får jag smaka 

 en sådan liuflig ro; 

Hwar fogell har sin maka 

 men jag måst’ enslig bo 

och qwällja mig med sorgen 

 liksom en ensam katt, 

från afftonen till morgon 

 är jag i ängslan satt. 
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8. 

Doch alltid lustig wara 

 skall bli min gambla lag, 

äj kyβ och famtag spara, 

 där i står mitt behag. 

Den som det äj kan lida, 

 han må det låta bli, 

En trumpen må äj bida 

 där han gör glädieskri. 

 

 

 

Wid Wäners strand har himlen sielf plantera  (Nordin 1125a, s. 203–205) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

Wid Wäners strand har himlen sielf plantera 

en fager lund bland andra lunder flera, 

 en liuflig ortt, ett jordiskt paradis, 

En härlig bygd, en skiön ock prächtig wåning, 

där Flora sielf, de wackra blomsters dråning; 

  gier lunden pris. 

2. 

Sielf himlens hand har wård om denna lunden, 

all liuflighet är där tillhopa bunden 

 uti ett band: Där är wår nordens prål: 

Allt hwad man plär med fägringz namnet nämpna, 

det måste här till widermäle lämbna 

  sin skönhets strål. 

3. 

A! mer än säll och önsklig är den timma, 

när solens mackt framter sin kärleksstrimma, 

 och wisar, hur’ hon hyser i sin barm 

en liflig elld, uptänd af kärleks minne, 

där tusendtal af strålar dölljes inne. 

  A! kärlek warma! 

4. 

Kom snart igien, O himbla dråning sköna, 

och denna lund med frögd ock lust bekröna, 

 Kom snart igien i Floras blomsterlund: 

Gif diuren lif, som här i beten wandra, 

och wis hur du dem ällskar mer än andra 

  på jorden rund. 

5. 

I fåglar snäll, som uti lufften flyga, 

I raska diur, som här i lunden smyga, 

 I hjorttar all, I hinder, som här gå, 

jag önskar: att ert tal må sig förmera 

till tusendtal, ja hundra tusend flera, 

  wid Wäner blå 

6.  

I hafsens diur, som uthi Wäner simma, 

i fiskar små, som liufligt sammanstimma 

 wid Säby strand; farwäl I kalla små: 

Jag får äj mer med er min ro föröka, 

jag måste nu en annan ort besöka, 

  och från ehr gå. 

7. 

Farwäl, farwäl, I herdar som här finnes, 
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ehr hugnad skall jag föra mig till minnes, 

 då jag ehr äj mehr här i lunden seer: 

min himmell will mig nu från eder skillja 

så måste jag, emot min willja, willja 

  förlåta ehr. 

8. 

Jag måste ock, herdinnor, ehr förlåta, 

Ach! jämmer, ach! min kinder werda wåta, 

 en hiärttans sorg bedröfwar nu min siäl; 

Ty, sij! den frögd, som jag hos eder nutit, 

har som en ström, ach mehr än snart framflutit 

  Fahrwäl, farwäl. 

 

 

Ach min liufwa herderinna    (Nordin 1125a, s. 211–213) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

Ach min liufwa herdarinna, 

 dygdgudinna, ängell cron, 

lät din herde hugnad winna, 

 som nu träder för din thron. 

2. 

Alldreskönste ros ock lillja, 

 ängell sköna, nymphers prål, 

lät äj någon hårdhet skillja 

 mig ifrån din skönhetz strål. 

3. 

Af din fägring är jag wunnen, 

 till att wörda dig för allt, 

och i liufwa kedior bunnen, 

 af din gudabilds gestallt! 

4. 

Amaryllis lät mitt hiärtta 

 hugnas af din nåde blid, 

lät mig äj med sorg och smärtta 

 uthi mullen giömmas nid. 

5. 

Liufste ängell, lät en strimma 

 af din nåde wisa sig, 

så skall du med frögd förnimma, 

 huru högt jag ällskar dig. 

6. 

Lida will jag alltid giärna, 

 hwad du mig täcks börda på, 

ty tu äst min sol och stiärna, 

 den jag önskar städz uppå. 

7. 

Liufste ögon, himblastrålar, 

 rosenröda läppar skön, 

kinder, I, hwars fägring prålar, 

 unnen mig min kärleks löhn. 

8. 

Lycklig will jag mig då kalla 

 och mång tusend resor säll, 

lycklig mehr än andra alla 

 i mitt ringa herdetiäll. 

 

Jönköping den 15. Oct. 1699. 
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Allerskönsta Elisandra    (Nordin 1125a, s. 236–237) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

Allerskönsta Elisandra, 

 dygdgudinna, nymphers prål, 

du äst den för alla andra, 

 som mig med din skönhets strål, 

uthi band och bojor bunnit, 

och mitt trogna hjärtta wunnit; 

 Sij, jag ällskar dig fast mehr, 

 än allt hwad som solen ser. 

2. 

Dig har jag mitt hiärtta gifwit 

 från den första dag och stund, 

som jag dig har warse blifwit 

 i wår nordske dal och lund: 

bland mång tusend lilljor skiöna 

i dhe fagra lundar gröna, 

 har jag alltid hugnat mig 

 att jag fått uthwällja dig. 

3. 

Du har mig all trohet swurit, 

 och upoffrat (?) mig din siäl: 

Jag har dig i hiärttat burit 

 och upricktigt menat wäl 

till att alltid sälla wara, 

monde wij oβ sammanpara: 

 Lika lycka, lika frögd 

 har oβ bägge giordt förnögd. 

4. 

Lät fördenskull, herdarinna, 

 mig din trogna wän och träl, 

ständig hyllest hos dig finna, 

 att min sorgse hug och siäl 

må en liuflig lisa röna; 

Så skall himblen dig bekröna, 

 med all dhen fullkomlighet, 

 som nån tunga nämpna wet. 

 

Stockholm d. 25. Jan: Ao 1700. 

 

 

 

 

Statt up du morgonrodnad klara  (Nordin 1125a, s. 238–245) 

     (Ej i Olsson) 

1. 

Statt up du morgonrodnad klara, 

 träd fram du sol med dine strålar mång, 

 och skåda an mitt stora hiärttetwång, 

hur jag nu måst’ olycklig wara, 

 och genom himlens stränga hårdhetz lag, 

 förbyta all min lust i suck ock klag. 

Min lefnad är en stadig jämmer, 

som hiärttat mitt med ängslan klämmer, 
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  I stiärnor små, 

  på himblen blå, 

 mig hiellpen att begråta 

 den frögd jag måst förlåta. 

2. 

J hiorttar, hinder, rådiur snälla, 

 J fiskar som på hafsen grundar gå, 

 J luftens fåglar både stor’ ock små, 

lät nu min klagan för ehr gälla 

 Du fagra lund med dina lilljor skiön, 

 Du sida [låglänt] dal med dine örtter grön; 

J brantta berg, som himlen hota 

J höga trän, som eder rota 

  i jorden ner 

  J andre fler, 

 som lif och kändslo tiga, 

 mig hiellpen att beklaga. 

3. 

Ty si! Jag måste nu bortwandra 

 från all min lust, min frögd och fägnad stor, 

 ifrån en wän, som i mitt hiärtta bor, 

Ifrån min sköna Elisandra, 

 som med sin dygd och stora skiönhetz pracht, 

 mitt hiärtta har i liufwa bojor bracht. 

Ach! We! jag måst’ emot min willja 

mig från deβ thron med ängslan skillja, 

  så blir min lust 

  förbytt i pust, 

 min kinder blifwa wåta 

 för wännen min den såta. 

4. 

Ach! allerskönsta herdarinna, 

 afunnas äj, om jag bekänna tör, 

 att hierttat mitt för din skull stundlig dör, 

du äst all nymphers princessinna, 

 Din gudabilld har himlen sielf nersändt, 

 och därmed i min siäl en eld uptändt, 

som bränner med en tärand låga, 

och ökar i mitt sinn den plåga, 

  som ständig står 

  och äj förgår, 

 förrän jag måste wandra 

 i mullen till dhe andra. 

5. 

Men ach! ju mehr jag mig bemödar, 

 att ällska dig, som är all kiärlek wärd, 

 din billd, som är af himlens hand beskärd; 

Ju mehr min kärlek öfwerflödar, 

 ju mehr mitt hiärtta tändes af den brand, 

 som ingen flod i werlden dämpa kan, 

ju mindre får jag det åtniuta, 

att i din tienst min dagar sluta, 

  Allena jag 

  mot werldsens lag 

 måst, förrän jag det ämna, 

 min frögd och sällhet lämbna. 

6. 

Jag måste dit som himblen biuder, 
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 olycklig är jag mehr än herdar all, 

 att jag min frögd så snartt förlåta skall. 

Min luta aldrig mehra liuder: 

 min lust är wänd uthi en hiärttans sorg, 

 min roo är stängd inom all ängslans borg: 

Mitt lutes klang är wändt i qwida, 

dett måste jag för din skull lida. 

  ja för din skull 

  blir jag till mull, 

 doch skall jag dig berömma, 

 tills mullen mig månd giömma. 

7. 

Ach! herdarinna, Nymphers prydnad, 

 betänck, hur högt jag dig har hållit kär, 

 för andra all, som jordekontzen bär; 

Betänck, hur jag, till ewig lydnad, 

 mitt trogna hiertta dig upoffrat har; 

 Betänck, hur jag ditt sköna stiernepar 

åskådat med ett trefallt nöje, 

och yttrat mig till liufligt löje; 

  hur offta jag  

  din skönhets lag 

 mig willigt underkastat 

 och till din fötter hastat. 

8. 

När som de andra herdar gingo 

 i lunden grön med sina hiordar späd, 

 och walde uth dhe skuggerika träd, 

där lunden bästa beten fingo. 

 då har jag trädt fram för din skönhetz thron, 

 och wist, hur jag all Nymphers ährecron 

mon skatta mehr än allt hwad jorden 

har bildat i wårt kalla Norden; 

  På ditt alltar 

  jag offrat har 

 mitt kärleksoffer skära. 

 Hwad will du mehr begära? 

9. 

Så lätt min bön nu för dig gälla, 

 Ach Elisandra sköna tänck doch på, 

 hur willigt jag månd dig tillhanda gå; 

då du därmot dig månde ställa, 

 liksom en hund som uthi marcken flyr, 

 liksom ett lamb, som undan herden skyr: 

Lät nu ditt sinne sig intala 

en ängslig herde att hugswala, 

  som ällskar dig 

  så innerlig, 

 och högre än de liusen, 

 som pryda himblahusen. 

 

10. 

När som jag ner i jorden kalla 

 blir lagd, och när min trötte wandringzstaf 

 med mig inhyses i min mörcka graf, 

så sök då bland dhe herdar alla, 

 om någon finns, som liknas kan wid mig 

 i dett, att jag af hiärttat ällskat dig; 
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Men när du ingen mera finner, 

som af så trogen kärlek brinner, 

  så kom ihåg 

  hur tidt jag låg 

 för dig till fota bögder, 

 doch i min siäl förnögder. 

11. 

Lät mig uti ditt hiärtta hwila, 

 när som min kropp i mullen ligger giömd 

 lät äj din trogna herde bli förglömd; 

Fast afundsstormen söker ila 

 fram till din thron, att där utplåna den 

 som warit har din städs förtrogna wän, 

Så lät doch sådant äj förändra 

din kärleks tro, min Elisandra. 

  gack till min grifft 

  och läs den skrifft: 

 Härunder är begrafwen 

 dän fordom trogna schlafwen. 

12. 

Här stanna nu min hand och tunga, 

 min penna flyter af en tåreflod; 

 ty suck och ängslan qwäfjer fast mitt mod. 

Ach! jag förmår äj mehra siunga, 

 dy sluter jag härmed mitt tal och sång, 

 och ber, du täcks påminna dig en gång, 

att dhetta har en herde skrifwit, 

som dig sitt trogna hiärtta gifwit. 

  Farwäl, farwäl, 

  min ädla siäl, 

 förwara i ditt minne 

 din herdes trogna sinne. 

 

Stockholm d. 11. Febr. Ao 1700.  

 

 

 

O Änglabilld     (Nordin 1125a, s. 247–250, 

      Thott 8o 601, s. 49) 

      (Olsson, s. 104 utan attribution) 

1. 

O Änglabilld, du skönsta i Norden, 

Celis milld, O! himlaliufwa siäl, 

Du städz är dän fagraste på jorden 

jag har kär, och menar ewigt wäl. 

 Lät mig nu doch ha den frögd, 

  skiönhet din att prisa, 

 älljest blir jag oförnögd 

  och har ingen lisa: 

2. 

Af de ting, som himblen sielfwer skillrar, 

är äj ring’ de sköna runda små, 

som du bär och i ditt skiöte tillrar, 

hwar du är, de wackra hwita twå; 

 himlens hand dig gifwit har 

  deβa  sköna smycken, 

 de saphirer ren och klar 

  med sin’ änglatycken. 
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3. 

Händren din, och svanehwita lemmar, 

siälen min, de fängsla hwarje stund, 

Din ögon klar, som liksom solen glimmar 

mitt hiärtta har sig giordt till boningz grund 

 Jag kan äj mehr tala om: 

  mig din skönhet fängslar; 

 doch om du äj ter dig from, 

  den mig mer beängslar. 

4. 

Lät doch mig, en kärleks strimma lysa, 

som jag dig och trogit ällska will, 

Lät ditt sind’(?) en trogen kärlek hysa, 

jag är din, som det nu biuder till; 

 Lät mig doch din skönhet få 

  prisa och lofsiunga, 

 att och stadigt tiäna må 

  till ditt lof min tunga. 

5. 

Ej förmår din kärlek ledig wara 

dän äj rår nu mehr om hiärttat sitt; 

skönhet din mig för i kärleks snara: 

Jag äj min numera är, tro fritt, 

 all min lefnad är nu bögd, 

  dig med wördnad tiäna, 

 och att jag må bli förnögd 

  mig din gunst förläna. 

6. 

Far nu wäl, du skönste bland alla, 

lef nu säll, du änglasköna billd, 

tänck doch på den som din träl sig kallar 

och måst gå från ditt umgänge skilld, 

 Skönsta ängell ewigt haf 

  den i gunstigt minne, 

 som dig wördar in i graf, 

  med upricktigt sinne. 

 

 

 

Himmelen synes blid   (Nordin 1125a, s. 250–253) (Ej i Olsson) 
     (I vänster marginal står: ”I thenna mörcka natt.” Denna visa 
     finns i Thott 601 80, s. 152–157 och i V7 UUB) 
1. 

Himmelen synes blid, 

sänder sin strålar nid 

 blänckande, skinand’ af nåde, 

Solen nu lyser opp 

den i sitt snälla lopp 

 frijar så mången från stor wåde: 

Månen om midnatztijd 

uplyser wärlden wid; 

 Äfwen de himmelska liusen, 

stiärnor, planeter mång 

i en naturlig gång  

 pryda dhe himmelska husen. 

2. 

Winteren måste fort 

wika för solen bort 
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 alldralängst in under polen; 

Mörcker och kölld är stor 

hoos dem, som afsids bor, 

 ifrån den liufliga solen. 

Doch börjar nu deβ glantz 

friska up mången stans 

 gräset som winteren kalla 

uthaf köld, frost och snö 

skyndat sig till att dö, 

 ock dhett ur jorden framkallar. 

3. 

Dagen han skifftas om, 

fast han är än så lång, 

 most han för natten doch wika; 

Natten måst sammalund 

på sin bestämda stund 

 undan för dagzliuset fika [SAOB: skynda] 

Himmelen hwälfwes kring, 

äj finnes någonting, 

 som hel beständig kan blifwa; 

Suckar, sorg, klag’ och pust 

plär af wår frögd och lust 

 mången gång från oβ fördrifwa. 

4. 

Äfwen så är min frögd, 

då jag som bäst är nögd 

 komma mång ängslige tanckar, 

som qwällja siäl och sinn, 

Öfwer dett lyckan min 

 för mig så oständig wanckar, 

då jag will hugna mig, 

blir jag så ynckelig 

 qwalder af Veneris låga 

Ach! när skall mitt eländ 

winna en önskig änd? 

 När skall jag slippa min plåga? 

5. 

Cynthia kann du se, 

att jag med sorg och we 

 hiärttat i bröstet förswagar? 

Kan det doch hugna dig, 

att jag så ynckelig 

 för dig min ängslan beklagar? 

Cynthia ängell skiön, 

skall det bli kärleks lön, 

 att jag skall plågorna lida? 

Hwar är din fromhet då, 

när jag skall plågas så 

 och för dig stundelig qwida? 

6. 

Cynthia war nu blid, 

sänd doch de strålar nid, 

 som dig sielf himblen har gifwit, 

till din förtrogna träl, 

som dig städz menar wäl 

 och i sitt hiärtta inskrifwit, 

lefwer och oförnögd 

utan all lust och frögd, 
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 tills han din wänskap får niuta; 

Lät doch din trogna schlaf 

wara din till sin graf, 

 tills han sin ögon tillsluta. 

 

 

 

Är det ditt behag    (Nordin 1125a, s. 254–255) 

Mel. Betänck i hwad tijd etc.    (Olsson, s. 49, utan attribution) 

 

1. 

Är det ditt behag? 

min sköna, att löna mig med sådan lag, 

att trängia och stängia mitt hiärtta i band 

mig fängsla och ängsla på wattn ock land, 

I stängsell och trängsell mitt  är satt, 

 din dejlighets skatt 

 giör hierttat hel matt. 

2. 

Jag finnes förnögd, 

att lefwa ock sträfwa allt effter den frögd, 

som löje och nöje hos Phillis mig gier, 

jag längtar och trängtar allt stundelig mer, 

att winna och finna hos Phillis min ro, 

  att hos henne bo 

  i kärlighhetz tro. 

3. 

Men om jag äj får, 

det niuta och sluta min dagar och åhr, 

i lydna skall prydna utaf hennes dygd 

min tanckar som anckar därpå hafwa bygd 

Dy blifwa ock skrifwas skall om mig de ord: 

  att jag ällska tord’ 

  den skönste på jord. 

4. 

Min Phillis fahrwäl, 

i minnen och sinne haf ewigt din träl, 

som lider och bider att niuta din gunst, 

Lät smärtta mitt hiärtta äj qwällja omsunst, 

Lät jämmer, som klämmer mitt  och siäl, 

  äj döda din träl 

  skön Phillis farwäl. 

 

 

 

 

Skiönst Melette är det rätt  (Nordin 1125a, s. 255–257, 

Thott 8o 601, s. 30) (Olsson, s. 

113, attribution A. Julin(?)) 

1. 

Skiönst Melette är det rätt, 

att du på ett sådant sätt 

 will mig platt från dig förskiuta? 

Är ditt hiertta doch af sten, 

  allt allen 

jag din kärlek äj får niuta, 

  uthan meen. 
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2. 

Säg mig doch: Hwi har ditt sinn 

hämttat sådan ogunst inn, 

 där jag dig doch stadigt wördar 

och oändligt håller kiär 

  hwar du är, 

Skönhet din mig dett påbördar 

  fiärr och när. 

3. 

Jag swär wid den wänskap söt, 

som jag städes af dig nöt, (njöt?) 

 att mitt hiärtta dig är gifwit 

ock för dig till fota lagt: 

  Skönhetspracht 

kan mig gie och ända lifwet 

  med sin mackt. 

4. 

Si! din träl dig ödmiukt ber, 

att du honom så anser, 

 såsom den där äj blir nögder, 

förr än han din wänskap får, 

  Älljest går 

han till sorg och ängslan bögder 

  åhr från åhr. 

5. 

Derför skönst Melette min, 

lät mig och få blifwa din, 

lät mig in i grafwen bära 

 nampn utaf din trogna träl; 

  som min siäl, 

skall jag ällska dig ock ähra. 

  Sidst farwäl. 

 

 

 

Skönste Melette är dät dit behag  (Thott 8o 601, s. 138) (Olsson, 

s. 112, utan attribution) 

1. 

Skönste Melette är dät dit behag, 

at jag skall plågas ock ung merfort lida, 

ymkeligt lefwa ock sorgefullt qwida, 

ock aldrig njuta någon glädjedag, 

 ty fast jag dig uti händer har gifwit, 

mackten ock wäldet, ja ock hjärtat mitt, 

 Bör du lell intet mig fängsla til lifwet, 

ock mig bå gjöra lif ock anda qwitt. 

2. 

Du west min skönste Melette ock själ, 

hur jag dig ällskat och wördat för alla, 

ock till dit nöje har låtit mig kalla, 

wackra Melettes förtrogneste träl. 

som jag ock willigt mig låtit påbörda, 

 ock äj förtegat, at jag haft dig kjär, 

om ock än himlen had welat mig mörda, 

 ock jag skull utstådt all nöd ock beswär. 

3. 

Lell så förmärcker jag ach ängslefull, 

hur’ du dit hjärta ock kärlek will dölja, 
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ock mig så länge mäd plågorna följa, 

at jag blir andelösz, dock utan skull, 

därtill du dock äj nån orsak kan finna; 

 uthan erkjänna måst jag trogen är: 

Will du då framgent mig oskyldigt pina, 

 som dig för alla i wärlden har kjär. 

4. 

Besinna Melette at himmelen blid, 

slikan er hårdhet lär anse mäd ifwer, 

ock dig kan hända fast svårare blifwer, 

innan du ända får din lefnadz tid. 

När du så söker dän tro du mig swurit, 

 helt at uprifwa ock tillintet gjör’ 

skjönt du wäl wet hwad för band, som jag burit 

 har ock will draga in till däs jag dör.  

5. 

Jag will dock wara ock wisa min tro, 

här uthi lifwet, ja mit uthi döden, 

skönt du Melette mäd hårdaste nöden, 

skulle mig fängsla och bringa oro. 

Uthi dät hopp, at du engång får röna, 

hur du har hatat en så trogen träl; 

ty jag är säker, at himlen lär löna 

 dig min Melette, som jag ment så wäl. 

 

6. Dock jag nedlägger mäd tårar min sång, 

ock dig Melette wår kärlek påminner, 

i dän förtröstan, at du dock besinner, 

hwad som har warit, ock än blir engång. 

Wisa din ällskare nu dock en gnista 

 emot där förre uthaf hjärtat dit, 

ock lät äj länger i plågor mig brista, 

så at jag blir både lif ock anda qwitt. 

 

 

 

Så måste nu Philander wandra    (Nordin 1125a, s. 257–259,  

Thott 8o 601, s. 65) (Olsson, s. 

117, attribution A. Julin(?)) 

1. 

Så måste nu Philander wandra, 

 ifrån sin ro, sin frögd och fägnad stor, 

 från Castalinn, som i hans hiärtta bor, 

och när han tänker på de andra, 

 på herdar, som hos henne blifwa qwar, 

 Ach! hwad stor ängslan då dess hiärtta har, 

att han äj får den fägnad niuta, 

och i dess tiänst sin dagar sluta! 

  Olycklig dag! 

  O stränga lag! 

 som mig min frögd afhänder, 

 och lyckan från mig wänder. 

2. 

I ögon, som mitt hiärtta twungit, 

 att dyrka eder fägringz stora prackt, 

 jag äj förmår utsäja eder mackt, 

Hur offta jag med wördnad sungit, 

 om edert skien, som fängslar mig min siäl, 
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 som giör mig till ehr trogna wän och träl, 

Jag måst ju eder evigt wörda, 

ty himblen will mig det påbörda; 

  I wackra twå 

  lät mig doch få 

 förnögder hos ehr blifwa, 

 och så mitt qwal fördrifwa. 

3. 

Äj hiällper bön, äj hiällper klaga, 

 hwad himblen will jag måste undergå, 

 Jag däremot äj widrig wara må, 

fast ödet will mig från dig jaga, 

 Mitt hiärtta doch allt stadigt hos dig blir 

 så länge som jag solen lysa ser. 

Kan du min wackra mig det wägra, 

att hiärtat mitt sig så får lägra 

 hos fägring när? 

 Jag ödmiukt ber, 

haf mig i gunstigt minne. 

Farwäl min Castalinne. 

 

 

 

Så far nu wäl du liufste ort för alla  (Nordin 1125a, s. 259–261, 

Thott 8o 601, s. 32) (Olsson, s. 

116, attribution A. Julin (?)) 

1. 

Så far nu wäl du liufste ort för alla, 

De bölljor små, som kring din stranden swalla, 

 lät Echo gie utaf min klagesång: 

Jag fahr nu bort från hela Nordens prydnad, 

från Hemelon (?), och måste wisa lydnad 

  ett ödetz twång. 

2. 

J höga berg, J skyehögtrotzand skogar, 

J dalar skiön från ehr jag mig förfogar, 

 J hiorttar rask, J hinder som där gå, 

J Jofurs träd, som zira dessa lunder, 

J lilljor, som frögdat mig mång stunder, 

  jag måst härfrå. 

3. 

När Zephyrs wind på edra blader susar, 

Och Æols mackt på edra grenar rusar, 

 Lät luften all af Echo warda full 

uthaf dhet nampn, som finns på edra grenar, 

på edre blad, träd, i jord, bland stenar, 

  mehr wärdt än gull. 

4. 

När I få se herdinnan Hemelona, 

all nymphers prål, all dygd ock skönhetz crona, 

 Wår Nordens sol, wår enda lust och frögd, 

O Echo säll, tig då äj still äll’ tysna, 

Giör Hemelon, som på dig börjar lysna, 

  hel wäl förnögd. 

5. 

Lät då min ord för hennes öron klinga, 

J fåglar små, som up i luften swinga, 

 Skön nechtergal lät höras då din sång, 
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stäm liufligt in allt hwad i lunden finnes, 

Lät Hemelon då föra sig till minnes, 

  sin herdes twång. 

6. 

Dess skönhetz prackt har Damons hiärtta twungit, 

så att han städz i desse lunder sungit 

 herdinnan fin den skönsta till beröm: 

Dess luta har mång ängslig stund fördrifwit, 

herdinnans nampn har liufste Echo gifwit 

  wid siö och ström. 

7. 

Så far nu wäl du alldraskönst´ herdinna, 

din Damon såt(?) slut äj utur ditt minne 

 Tänck doch uppå ehr förra wänskapz mackt, 

Lef ewigt säll, kom doch ihog den slafwen, 

som blir din träl och wördar in i grafwen 

  din skönhetz prackt. 

 

 

 

Daphne skön, ach! att du kunde skåda (Nordin 1125a, s. 262–265, 

Thott 8o 601, s. 10) (Olsson, s. 

53: utan attribution) 

1. 

Daphne skön, 

 ach! att du kunde skåda 

allt dett qwal, 

 som jag i hierttat bär; 

Äj sku då 

 wid himla fägring låda 

hårdhetz lag, 

 som obeweklig är; 

Du sku trogne herden din 

 äj så ringa wörda, 

och med obewekligt sinn 

 all hans trefnad wörda. 

2. 

Offta har wår sol sin åhrban wandrat, 

 himlens här äj häller stille stådt 

Se ditt sinn har likså oförendrat 

 i sitt lopp en stadig åhrban gådt: 

Hierttat ditt har aldrig än 

 rördts utaf den qwida, 

som jag för min skönste wän 

 stundligt måste lida. 

3. 

Har du doch min skönste ängell swurit 

 wid den mackt och wällde som du har 

och wid all den skiönhet som du burit, 

 sen du först blef sedd af herdars skar, 

att du städz och utan tal 

 skall din herde plåga, 

samt med ouphörligt qwal 

 öka mehr deβ låga. 

4. 

Si så har din herde jämwäl swurit 

 wid den flamm som han i bröstet har, 

och wid all den wördnad som han burit 
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 till din dygd och skönhet alle dar, 

att han stadig finnas skall 

 dig till tienst redebogen 

och dig fram för andra all 

 wara hulld och trogen. 

5. 

Så skall jag dijn hårdhet städz bemöta 

 med den tro, som jag i hiärttat bär, 

Skull än du min wänskap föga skiöta, 

 skall jag dig doch ha för alla kär. 

Jag skall mig uti min sorg 

 därmed säkrast hugna, 

att fast stormen rör min borg, 

 skall han doch sidst lugna. 

6. 

Skönste se hur herden dig will tiäna, 

 i din mackt står all deβ lust och frögd, 

om du will nu honom gunst förläna 

 lefwer han bland herdar högst förnögd! 

Men om du i stadigt qwal 

 will hans hiertta säncka, 

skall han här i nordens dal 

 ingen frögd påtäncka. 

7. 

Wäl förnögd jag dig städz önskar blifwa, 

 jag är den, som intet nöje har, 

Himlens gunst skall dig all trefnad gifwa, 

 män hos mig blir ängslan städes qwar, 

Ach du dunkla sorgedag, 

 som än mera målner 

och förökar all min klag, 

 se mitt hiärtta kolner. 

8. 

Lef nu säll min Daphne tusendsköna, 

 tusendsäll dig giöre lyckan blid, 

himlens mackt skall dig med trefnad kröna, 

 och all frögd till dig hitsändas nid; 

men när lyckan wisar sig 

 och är din hel worden, 

tänck på den som ällskar dig, 

 herden uthi norden. 

 

 

Skingra himmel blid min sorgedimma   (Nordin 1125a, s. 266–268) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

Skingra himmel blid min sorgedimma, 

 som mig har i mörckret satt, 

lät den gyllne solen med en strimma, 

 snart förta min ängslans natt, 

  så att, 

  jag äj fördärfwas platt, 

   äll jag 

   med klang 

 måste för din hårdhet undanrymma, 

  som bort tar min glädieskatt. 

2. 

Se doch himmel an dän stora qwida, 
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 som jag i mitt hiärtta bär, 

Hwad för stort beswär jag måste lida, 

 för min Elisandra kär, 

   som är  

 mitt hiertta mehr än när, 

   och mig 

   stundlig 

 twingar att emot din willja strida 

  med omöjlig tings begär. 

3. 

Ach min Elisandra nymphers dråning, 

 du som med din skönhetz brand, 

har uti mitt hiertta fått din wåning, 

 All min frögd är i din hand. 

   du kann 

 mig fängsla med sällt band, 

   om du, 

   will nu 

 röra wid min siäl med fromhetzhåning, 

  och med ynnest se mig ann. 

4. 

Doch jag will äj med min bön dig qwälja, 

 ty ditt hiertta är af sten, 

du will äj en trogen wän uthwällja, 

 dän du ällska må allen; 

   Ach men! 

 till ällska ästu sen. 

   Wälan, 

   jag kan 

 äj åt dig min ädla frihet föllja, 

  jag will ällska hwar och en. 

 

  

 

Min sol:/:/:/: uplys min dag :/:   (Nordin 1125a, s. 268–270) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

Min sol :/:/:/: uplys min dag :/: 

 ty när som himlen målnar 

 mitt hiärtta ryser, kålnar, 

ock täncker, att ödet will idka sin lag, 

  will idka sin lag, 

  ock dämpa mitt behag. 

2. 

Min sol :/:/:/ framte dit skien:/: 

 jag ligger i en dwala, 

 och äj förmår mer tala: 

Mig tyckes olyckan och bringar stort men, 

   och bringar stort men, 

  jag twingas här allen. 

3. 

Min sol :/:/:/: skin up med frögd:/: 

 fördrif min sorgedimma, 

 med en din gyllne strimma, 

Upfriska mitt hiärtta och giör mig förnögd, 

   och giör mig förnögd, 

  giör mig till nöjet bögd. 

4. 
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Min sol :/:/:/: uplys mitt tiäll :/: 

 när jag i mörckret famblar, 

 jag idell tårar samblar, 

Olyckan mig bringar min mörckaste qwäll, 

   min mörckaste qwäll, 

  jag lefwer hel osäll. 

5. 

Min sol :/:/:/: uplys mitt sinn:/: 

 min frögdesol lät skina 

 de klara strålar dina, 

Jag älliest måst sakna all hugnaden min, 

   all hugnaden min, 

  och qwälljas i mitt sinn. 

6. 

Min sol :/:/:/: jag prisar dig, 

 för dät du mig nu fägnar, 

 du giör det som dig ägnar, 

Du har ju bortdrifwit min jämmer från mig, 

   min jämmer från mig, 

  min frögd nu wisar sig. 

 

 

Samtal imellan herden Damon och den oförlikneliga herdinnan Elisandra 

Ach, kom, ach kom, ach kom, ach kom min herdarin  (Nordin 1125a, s. 270–274) 

      (Ej i Olsson) 

1.   Damon 

Ach kom, ach kom, ach kom, ach 

 kom, min herdarin, 

Ach kom min herdarinn. 

 hielp mig uhr denna nöden, 

 jag ällskar dig i döden, 

Ach kom Elisandra och ällska iginn, 

  och ällska iginn 

 din trogna träl och wänn. 

 

2.   Elisandra 

Hwem är :/:/:/ som klagar sig? :/: 

 hwem hörer jag här tala? 

 hwem beder mig hugswala? 

Dett är wist en ängsliger herde i nord, 

  en herde i nord, 

 som talar deβe ord. 

 

3.   Damon 

Ach kom :/:/:/: min herdarinn :/: 

 förtag den stora smärtta, 

 som qwälljer mig mitt hiertta, 

som pinar, som plågar, som bringar mig nöd, 

  som bringar mig nöd, 

 ja nöd och yncklig död. 

 

4.  Elisandra 

Jag hör :/:/:/: min Damon är :/: 

 den herden, som så qwider, 

 som allt för min skull lider, 

Hwad will du, min herde, hwad är ditt begär, 

   hwad är ditt begiär? 

 Will du bli hållen kär? 
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5.   Damon 

Ja kom :/:/:/: min ängel skön :/: 

 om du will min förblifwa, 

 will jag dig hiärttat gifwa 

och ällska till deβ jag blir gömder i mull, 

   blir gömder i mull, 

 Ach skönste war mig hulld. 

 

6.  Elisandra 

Jag will :/:/:/: min Damon kär :/: 

 min kärlek dig nu gifwa 

 och ewigt din förblifwa, 

tills jordennas skiöte omfamnar min kropp, 

   omfamnar min kropp, 

 och ändar sidst mitt lopp. 

 

7.   Damon 

Haf tack :/:/:/: min såta wän :/: 

 för sådan ädell gåfwa, 

 därför skall himlen låfwa 

och prisa de dygder, samt fromheten stor, 

   samt fromheten stor, 

 som i ditt hiärtta bor. 

8.   

Nu har :/:/:/: mitt hierta ro :/: 

 ty jag tilll målet hunnit, 

 och Elisandra wunnit, 

med frögd och stor hugnad till wänast herdinn 

   till wänast herdinn, 

 lef säll herdinna min. 

 

 

  

Jag måste nu min wackra Elisandra   (Nordin 1125a, s. 274–276) 
      (Ej i Olsson) 

En herde söker, att med fölljande 

sång kunna afbörda sig sine 

kärleksbojor, hwarmed han, 

för den sköna Elisandras skull, 

länge fängslad warit. 

 

1. 

Jag måste nu, min wackra Elisandra, 

min hug och sinn mot dig så snart förendra; 

 Dock, märck, dett skeer med en bedröfwad siäl. 

Dän trohetz ed, som jag dig engång swurit, 

den kärleks eld, som jag i hierttat burit, 

  gier dig farwäl. 

2. 

Ung är min blod, som i min’ ådrar rinner: 

den kärlek, som ditt hiertta wid mig binner, 

 är också ung; Hur kan beständighet 

i sådan glöd till sidsta timan lysa? 

Jag har äj mackt, att i mitt hiertta hysa 

  en slik förtret. 

3. 

Liksom ett lius af wädret snart utsläckes, 
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liksom en dag med natten mörck betäckes, 

 liksom en eld i askan giömmes ner, 

så måste jag mitt lius i mörckret giömma, 

och alldrig mer mig därutaf 

  att jag dett ser. 

4. 

Jag har wäl dig för allt mitt nöje skattat 

men därmed har jag sielf min siäl utmattat, 

 ty kärlek är en hiärttetärand brand: 

Du will, att jag skall, twärt emot min willja, 

min hog och sinn ifrån all gläde skillja, 

  Ach oblid hand! 

5. 

När du, min wän, will föra dig till minnes, 

att du äj är den endasta som finnes, 

 bland nympher, täck du då wäl tänckia må 

att än en billd kan elld i hierttat skiuta, 

och twinga mig, att annat wid mig sluta, 

  än ängslig gå. 

6. 

Upp öde, upp, och hielp mig att omskiffta 

den hårda lag, som lyckan börjar stiffta 

 mot nöjet mitt, som jag så ällskat har; 

O jag måste dhet, fast jag äj nånsin ämbna 

uhr hierttat mitt emot min willja lämna 

  i glömsko qwar. 

7. 

Så far nu wäl min wackra Elisandra, 

jag ödmiukt ber, att du till herdar andra, 

 täcks wända dig, jag är äj mehra din: 

Fast än jag din till denna stunden warit, 

så har jag doch nu börjat först förfarit, 

  att jag är min. 

 

Stockh. d. 18. Maji, 1700. 

 

     

Till en skön herdarinna. 

Aldraskönsta herdarinn    (Nordin 1125a, s. 278–283) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

Aldraskönsta herdarinn, 

unn mig doch att blifwa din, 

Lät mig till min mörcka graf, 

bära nampn utaf din slaf; 

Så skall jag i all min tid 

wörda dig, du ängell blid, 

för min enda lust och frögd, 

som har giordt min siäl förnögd. 

2. 

Alldraskönsta herdarinn, 

tro, jag har ett redligt sinn; 

Ty, jag brukar ingen flärd 

mot dhen som är hierttat wärd. 

Hierttat mitt jag gifwer dig, 

samma gåfwa gif tu mig, 

Unn mitt hiertta blij hos ditt, 

så blir jag min ängslan qwitt. 
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3.  

Aldraskönsta herdarinn, 

ängell sköna, glädien min, 

Se din träl med mildhet an, 

som äj mehr dig gifwa kann, 

än sitt hiertta och sitt lif, 

och ett liufligt tidfördrif, 

Trohet uti lust och nöd, 

trohet till sin bleka död. 

4. 

Aldraskönsta herdarinn, 

ty jag bär dig i mitt minn’, 

och kan äj mot himlens slut 

dig uhr hierttat plåna uth. 

Förr skall wärlden blij omwänd 

och jag störtas i eländ, 

än jag nånsin åter tar 

dhet jag dig nu swurit har. 

5. 

Aldraskönsta herdarinn, 

will du blifwa wännen min 

så gif mig ett gunstigt swar, 

förrän jag i grafwen far; 

Men om du samtycker äj, 

uthan gier mig oblidt nej, 

skall jag ock min wandrings staf 

dig till tienst snart bryta af. 

6. 

Alldraskönsta herdarinn, 

jag flyr nu till thronen din, 

till dhe twänne solar klar, 

till ditt sköna ögnepar, 

till din dygd och fromhet stor, 

som uthi ditt hiertta bor, 

och med wördnad faller ner, 

för dig, som mig lifwet gier. 

7. 

Alldraskönsta herdarinn, 

alla nymphers princessin, 

gif mig lif, äll gif mig död 

att jag snart ur denna nöd 

må bli frälst, giör som du will 

och som du har hierttat till, 

Lät ditt hiertta blifwa mitt, 

som mitt hiertta blifwit ditt. 

8. 

Alldraskönsta herdarinn, 

lät doch mig af kärlek din, 

sen den minsta gnista kleen, 

lysa som min kärlek ren, 

så får jag en hierttans frögd 

och blir i min siäl förnögd, 

ty då kann jag nöjsamt sen, 

att du will mig lifwet gie. 

9. 

Alldraskönsta herdarinn, 

dett betänck, att jag är dinn, 

och blir din till deβ jag går 
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ner i mullen, där jag får 

giömma ner min usla kropp 

som här i sitt wandringz-lopp 

hafwer hyst en trogen siäl, 

som dig alltid menat wäl. 

10. 

Alldraskönsta herdarinn, 

jag nu slutar sången min; 

men min kärlek alldrig tar 

något slut, förrän jag far 

i dhen mörcka grafwen ner, 

där jag alldrig mehra ser 

den mig bracht att ällska sig, 

doch medh hårdhet dödat mig. 

 

Stockholm d. 15. Junii, 1700.     

 

 

 

Då Chloris engång saknades. 

Jag mente himlens gunst sku mig beständig blifwa  (Nordin 1125a, s. 285) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

Jag mente himlens gunst sku mig beständig blifwa 

men tanckan war omsunst, jag mon försogt uplifwa, (?) 

 Med hug och åtrå min, förweten jag då war, 

 när jag ett sådant sinn uti mitt minne bar. 

2. 

Jag war intryggiad så, att hwad jag monde tänckia; 

sin wärckan skulle nå af lyckan sig wäl länckia; 

 men, ty, nu måste jag med stort miβnöje se, 

 att lyckan dag från dag sig will oblidan te. 

3. 

Up, up, i herdar all som bor på deβe hallar, 

och seen det olycksfall hur sorgebölljan swallar 

 omkring mig allestäds; hur hiertat ängslas fast, (?) 

 ja, hur, när andra gläds, jag ej har ro ell rast. 

4. 

Ty sij, olyckan wred har tryckt i Chloris sinne, 

att hon emot den sed, som förr ej war i minne, 

har sig förfogat bort ifrån sin såta wänn, 

och tiden är ej kort tills hon lär komm’ igen. 

5. 

Doch om hon nöje har där hon sig up befinner 

jag gärna sorgen spar, ell ock wid benen binner, 

 och löper gärna dit där som hon tar sitt boo, 

 i medler tid med flit, jag henne önskar roo. 

 

 

Charitillas gunst sökes 

 Ach, min siäl, mig qwällier dät ena (Thott 8o 601, s. 39, Nordin 

1125a, s. 286–287,) (Olsson, s. 

39, utan attribution) 

1. 

Ach! min siäl mig qwällier det ena, 

 att din träl skall lefwa allen, 

lät min siäl med din sig förena, 

 lät din träl ej lida mer men; 
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Will du ej tee dig emot mig blid, sköna, 

 är doch dit hiertta af hård demant? 

med ett godt nöje sku’ himmelen dig, kröna, 

 om du dit hiertta med mitt bebundt. 

2. 

Charitill, du, war icke wreder, 

 Charitill all fromhetz gudinn, 

att jag dig så troliga beder, 

 war städ (städse ?) blid i tanckar och sinn; 

hwad kan dig båta, att du dig teer wreden, 

 och in i döden will hata mig, 

wändt igien hata, jag elliest seer redan, 

 min sidsta timma fast yncklig. 

3. 

Skog och marck de weta omtala, 

 kärlek starck jag drager till tig, 

lid [backe, sluttning] och lund mig kämpewist hugswala, 

 all den stund då sorg qwällier mig, 

bergen och dalarne sammalund, weta, 

 huru af kärlek jag ängslas fast, 

alldrig jag sofwa kan någon blund, leta 

 måste jag effter min roo och rast. 

4. 

Kan du see att jag så bedröfwas, 

 kan du lee åt min stora nöd, 

att min frögd så från mig bortröfwas, 

 ästu nögd, att jag blifwer död? 

Snart kan jag dö men dig skall [...] städs 

  qwällia, 

 andan min alldrig skall du ha ro, 

då lär du sörja för det du nu gläds, 

  wällia, 

 må du nu mig, att med dig sammanbo. 

 

 

Castalinne öfwergifes med ett ändteligit farwäl 

Du skall weta, Castalinne    (Nordin 1125a, s. 287–290) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

Du skall weta, Castalinne 

 att det sker med willian min, 

att du kommer ur mitt minne, 

 ur mitt hiertta, hug och sinn, 

sielf har du mig orsak gifwit, 

 att jag är dig så oblid 

och det bandet sönderrifwit, 

 som wij knute för en tid, 

nu förstmin har glädien blifwit, 

 du har jemmer, qwal och qwid. 

2. 

Ingalunda jag beklagar,  

 att jag dig förlorat har, 

aldrig slikt mitt hiertta gnagar, 

 bättre wen jag hafwer qwar, 

än som någon tid du warit, 

 ty all falskhet i dig grodt, 

och med flättia har du farit, 

 mera än jag kunnat trodt: 
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Redligheten har du sparit; 

 ty odygden hos dig bodt. 

3. 

Och derföre giör mig ånger 

 uti hiertta, hug och siäl, 

att jag har en tid så långer 

 tyckt om dig för mycket wäl 

ty jag mins när jag mig skatta 

 lycklig att få blij din slaf, 

lika som en klockarkatta, 

 smyger sig intill en graf; 

lika så jag mig utmatta, 

 då du gyllnepiller gaf. 

4. 

Men nu har jag blifwit waken 

 mine ögon öpne stå: 

nu förstår jag bättre saken 

 aldrig paβar jag dig på. 

aldrig mera jag dig wördar, 

 äller dig upwacktar mer; 

ty jag sluppit har de bördor, 

 som mig wille tryckia ner; 

Jag war utaf dig förförder, 

 derför jag nu åt dig leer. 

5. 

Fast du mente, att mitt sinne 

 aldrig kunde blifwa fritt; 

så war wiβ på Castalinne, 

 att jag nu är worden qwitt 

all den kärlek jag fly wärre 

 fordom stadder war uti, 

jag är nu min egen herre 

 det må du medsamme sij, 

och bland alla större och smärre 

 tillstå, att jag nu är frij. 

6. 

Far nu wäl du Castalinne, 

 far nu wäl du falska siäl, 

blif [...] wid dit wrånga sinn, 

 se dig om en annan träl, 

och när du så redlig finner 

 som jag mot dig warit har, 

så må du förutan hinder 

 gärna hålle honom qwar, 

men ej mera du mig binder (?) 

 ty jag nu mitt affsked tar. 

7. 

Än en gång, du Castalinne, 

 biuder jag dig fara wäl, 

med din wrånga art af kynne 

 med din odygdsfulla siäl. 

Tro fritt, att jag dig förgäter 

 liksom den dig aldrig såg, 

mig din kärlek ej mer fräter 

 som mig förr i bröstet låg, 

mig den matken ej mer äter 

 som mig qwalde förr min håg 
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Afsked ifrån Lysette 

Lysette, lät blifwa, att tänckia om mig   (Nordin 1125a, s. 290–292) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

Lysette, lät blifwa, att tänckia om mig, 

som skulle jag fattat stor kärlek till dig; 

jag aldrig det tänckte och aldrig det skeer; 

Lysette war stilla, och tänck ej så mer. 

2. 

Du tör dig inbilla, det du skall mig få, 

för det jag opwachtat en gång eller twå, 

ditt kynne mig gifwer ej sådant behag, 

att jag kan bli fängslat inunder din lag. 

3.  

De minne (miner) du prisat af  illfundigt sinn, 

ey hafwa beröfwat mig friheten min; 

min frihet jag älskar och gärna kan sij, 

att du är densamma, som lämnar mig frij. 

4. 

Jag wet, att du hycklar med flere än een, 

slikt har jag förunnit (?) af dig allareen, 

dy wore jag willer om du skulle få, 

åtniuta hwad som du nu syfftar uppå. 

5. 

Lät fara, Lysette, din kärlek du bör, 

till mången, som mot dig ej redelig är, 

och will du mig lyda, så wälj dig en wän, 

som trogit dig ällskar, älsk honom iginn. 

6. 

Jag kan ej dig älska som älskar så mång, 

ty jag då mig satte i band och i twång; 

Jag är icke waner att älska med flärd, 

att älska dig trogit det ästu ej wärd. 

7. 

Jag önskar mig häller att lefwa allen, 

än ynckeligt lida af kärleken meen, 

fast heller jag dricker godt öl och godt win, 

än plågar mitt sinne med kärlekens pin. 

8. 

Farwäl nu Lysette jag önskar, du må 

dig ändtlig åtnöja med en eller twå, 

men hundra tillika på engång ha kär, 

lär lända (?) på skittet (?) tig sielf till beswär. 

 

 

Att Charitilla i tanckarne fått    (Nordin 1125a, s. 298–299) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

Att Charitilla i tanckarne fått 

älskogen öfwa, det har jag förstått; 

Är hon rätt lärlig i tankar af sinn, 

tör hon ock winna snart älskogen min; 

 Kärleken öfwa 

 må man wäl pröfwa 

och älska en wän, 
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 som älskar upricktigt 

 samt troget försichtigt 

och giör så igien; 

fram för all’ andre man älska bör den. 

2. 

Den som all älskog ur sinnet will slå, 

hur will den kunne en trogen wän få? 

Kärlekslös lefwa är wara halfdöd, 

himmelen skydde mig för en slik nöd; 

 Bätter är wara 

 i kärlekens snara, 

än lefwa hel frij 

 från flickors umgänge 

 wid {bord} och i sänge; 

dy längtar jag sij 

dig Charitilla mig gunstigan blij. 

3. 

Lät, Charitilla, mig winna den frögd 

dig att så älska, som giör mig förnögd; 

Lät mig få wara din såtaste wän, 

till deβ jag lägger min ögon igien. 

 Lät mig nu finna 

 ren kärlek städs brinna, 

allt uti din kropp, 

 att kärlekens smärtta 

 ej plågar mitt hiertta 

med ensligit hopp; 

Lät så min lefnad ha liufligit lopp. 

4. 

Härmed jag slutar, och till ett farwäl 

ber att du älskar din trognaste träl; 

om han ej winner ren kärlek hos dig, 

lära hans dagar snart fullända sig. 

 Skön Caritille, 

 O! att du wille 

af hierttat ha kär 

 och liufligt bemöta 

 med kärleken söta, 

den som till dig bär 

upricktigt hiertta af din egen är. 

 

 

 

 

Skönste Belinde min såtaste siäl  (Nordin 1125a, s. 300–301, 

Thott 8o 601, s. 70) (Olsson, s. 

111, A. Julin (?)) 

1. 

Skönste Belinde min såtaste siäl, 

se, hur dig wördar din trognaste träl, 

endaste nöje han finner hos dig, 

kund´ han ditt böija dit hiertta till sig, 

  lät se min sköna, 

  att du belöna, 

 med likaste mått 

  den som dig högst skattar, 

  med kärlek omfattar, 

 och unnar allt godt, 
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Tro fritt, Belinde, du nöje då fått. 

2. 

Skulle Philander din trognaste wän 

emot sin trohet med otro igen 

blifwa bemötter, insinna dig då, 

att siefwer himblen dig anskåda må 

  med ett wredt öga, 

  liksom du föga 

 nån ära wor wärd 

  när du så förandrar 

  dit sinne och wandrar 

 alt efter din flärd, 

utaf din skada då blifwer du lärd. 

3. 

Men min Belinde, om du will blij 

för himlens wrede och onåde frij, 

låt se du ändrar då straxt sinnet ditt, 

och det förenar alt framgent med mitt, 

  du skall erfara 

  hwad det mon wara, 

 at älska en slaf, 

  som will sig påbörda 

  dig älska och wörda 

 in uti sin graf, 

Se doch hwad nöje, som där kommer af. 

4. 

Aldrig skön Flora än med alt sitt prål, 

har kunnat hunnit så önskeligt mål, 

att som Philander fått bringa dertill, 

att han skull giöra hwad häldst, som hon will 

  du är den ena 

  som han allena 

 städs skattar för frögd, 

  att han dig kär håller, 

  Din skönhet det wåller, 

 som giör honom nögd, 

Endast till dig all hans kärlek är bögd. 

 

 

 

 

O! aldraskönste dygdgudinne (11 strofer)   (Nordin 1125a, s. 302–304) 

      (Ej i Olsson) 

1. 

O! aldraskönste dygdgudinne, 

 du fagert skinand färgrings pol, 

Ä du priswärde herdarinna, 

 O du wår andre himmels sol; 

du prydnad för allt qwinnokön, 

min Rosimunda tusendskiön. 

2. 

Du har mitt hiertta helt intagit, 

 du dygdestierna skiön och klar, 

och så min siäl intill dig dragit 

 att du mig aldels fångat har; 

Ja då du ligger i mitt sinn, 

liksom min egen herdarinn. 

3. 
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Min skönste dine skönhets gåfwor, 

 fast wida Venus öfwergå, 

du har ock fått Minerva håfwor, 

 ja Pallas för dig wika må; 

sielf Chloris dig äj liker är 

och Do(r)is för dig wördnad bär. 

4. 

Liksåsom sommerblixten strålar, 

 enär som månen med sitt skeen, 

mång pärlor uppå gräset målar, 

 så är din ögon utan meen; 

mot dine kinners miölck och blod 

ej hålles purpur lika god. 

5. 

Ty dine kinner rosenröda, 

 så ock din honings söte mun, 

de hafwa mången bracht till döda, 

 som dem doch älskat mergelund, (på många sätt) 

ej någon mer slik skönhet bär; 

ty du den andre Venus är. 

6. 

Dine alabaster läppar plira, 

 hel med rubiner öfwersått, 

liksom coraller röd dig zira, 

 du äst den högsta skönhetz skatt 

ja, munnen din är säkert giord 

att gifwa liufwa kärleks ord. 

7. 

Dy träder fram i sånggudinnor, 

 och hielper mig med allo flijt, 

att jag så wärde ord upfinner, 

 som med mitt nöje hinna dijt, 

där sköne Rosimundas lof 

 står skrifwit främst i dygdens håf. 

8. 

Men fast jag ej kan fyllest skrifwa 

 min skönste om din träfflighet, 

så skall den doch i minnet blifwa 

 intill den långa ewighet; 

Min Rosimunda unn alleen, 

mig niuta få din kärlek reen. 

9. 

Jag wet att jag ej kan beprisa, 

 dig Rosimunda, som sig bör, 

doch skola nympher det bewisa, 

 att du går dem fort wida för, 

all skönhet, dygd och fägrings prackt. 

dem hafwer du uti din mackt. 

10. 

Kom lät mig kyβa dine kinner, 

 min Rosimunda släpp mig inn, 

och låt mig utan något hinder, 

 få hwila mig i famnen din; 

Ach Rosimunda du min tröst 

tryck mig nu hårdt intill dit bröst. 

11. 

Sidst, blif nu gunstig Rosimunda 

 emot din trogne Filidon, 
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som dig skall swika ingalunda, 

 men nu framträder för din thron, 

och med ödmiukast wördnad ber, 

att du dig gunstig snart beter. 

 

 

 

Tänk på mig min lilla flicka (Thott 8o 601, s. 22) (Olsson, s. 

121, A. Julin (?)) 

 

1. 

Tänk på mig min lilla flicka, 

Jag så högt förbinder mig, 

till faveur tig will jag skicka, 

-tat mitt att tjäna tig: 

Lefwa skall jag alltid färdig 

 i all stund din trogna träl. 

Säll är dän, som blifwer wärdig, 

 at förenas med din siäl. 

2. 

Intet kan mig så behaga, 

som din såckersöta mun; 

ty jag mente alltid laga 

 dig få äga i all stund: 

Dig jag ällskar in i döden, 

 du är stadigt i mitt sinn, 

finge jag man uthi nöden, 

 wärma mig i famnen din. 

3. 

Blif fördänskull, som jag beder, 

 min wän trogen i all stund 

Jag skall finnas städz din herde, 

 ty jag swiker ingalund. 

Ingen wet dän store smärta 

 som jag daglig för tig drar 

ty mitt ganska hela  

 sjelf Cupido sårat har. 

4. 

Orsak till dän store plåga 

är din skjönhet uthan tal: 

Jag utaf osäjlig låga 

 bringad är i kjärleks qwal, 

Trösta mig, ach du min lillja, 

 lät mig wärmas i din barm, 

Ingen skall oss bägge skilja 

 unn mig sofwa på din arm. 

5. 

Till ett slut, min flicka lilla, 

Önskar jag dig en god natt! 

Fritt utsäjer jag min wilja, 

 ty du äst min enda skatt. 

Farenwäl min frögd dän enda, 

 slut mig aldrig ur dit sinn, 

Dig will jag mitt  sända. 

 Farenwäl du skjönste wän. 
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Frisk upp mitt hierta lill, ingen nu sorgen will lida 

    Thott 8o 601, s. 4. Julin har undertecknat  

    visan med ”AltJda”. (Olsson s. 65, attribuerar visan till Urban 

    Hiärne med ett ?-tecken.). Visan är även införd under Urban

    Hiärnes namn, ”Myrtillos frögdesång tå han hennes trohet spor

    de”. Visan finns inte upptagen i Hiärnes inventarium. 

1. 

Frisk up mit hierta lill,  

ingen nu sorgen will  

  lida  

Ty sol af himmelen,  

börjar sit skjen igjän  

  sprida; 

sacktelig, prydelig, präcktelig 

 synes framskrida. 

2. 

Up, up J herdar all,  

nympher till tusendtal  

  springer 

J musicanter snäll,  

mäd instrumenter wäl  

  klinger: 

frögdelig, lustelig, gladelig 

 mäd mig nu sjunger. 

3. 

Daphnis ock Delius,  

Strephon ock Sylvius  

  kommer 

Så ock min Actaeon,  

Polydor, Celadon  

  frommer 

frögdesång, mäd spel mång, ljuflig klang 

 mäd mig instämmer.   

4. 

J damoiseller hwijt, J pastoreller hijt träder 

en liuflig herdadans, och klara himmels glantz wäder 

  högelig 

  frögdelig 

  gladelig 

 tillsammans qwäder 

5. 

Viva, viva l’Amor, låtom uthi wår chor höras 

att Echos återskall, må uthj marken all göras 

  lust och frögd 

  upp i högd 

  uthan drögd 

 skall af oss höras. 

6. 

En lustigh wästan wind, jorden sin fruckt geswin gifwer 

Skiön music af godt wijn, oss en god medicin blifwer 

  flätande 

  ätande 

  frätande 

 sorgen bortdrijfwer. 

7. 

Venus ej jungfrur fijn, Bacchus will ey godt wijn spara 

Pan med trumpeter spill, Mars med musqueter will swara 

  frögd och lust 
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  wijn och must 

  ingen pust 

 skall hos oss wara. 

8. 

Alt hwad som lefwer och allt huad som swäfwar i högden 

diuren i skogerne, fiskar i floderne frögdens 

  högelig 

  innerlig 

  hiertelig 

 dantzar och qwäder. 

9. 

Lustlig lill nächtergaal, låte sin frögdesaal klinga 

när the små foglarna, rätt uppå qwistarna springa 

  jngen still 

  wara will 

  af ock till 

 alla nu springa. 

10. 

Månan och stiernor all, glimma på himmelssaal fijna 

altså min Delia bland herdarinnorna sijna 

  målande 

  prålande 

  strålande 

 stiernorna skijna. 

11. 

Ey Amaryllis fijn, ey är skön Phyllis tin lijke 

Ey stålte Phavia, ey heller Flavia rijke 

  Myncia 

  Sylvia 

  Cynthia 

 måste tigh wijka. 

12. 

Så skall man Delia prisa bland herdarna wijda 

ty hennes deyeligheet med allsköns dygdigheet pryda 

  häll och säll 

  ädla siäl 

  iag tin trääl 

 blifwer all tijda 

War nu aldrigh meer bedröfwat 

  



535 

 

Harald Oxe, 1671–1723 
Uppsala universitetsbibliotek, Nordinska samlingen, N 1125: Någre rijm och verser uthi mitt fångenskap sam-

manskrifwit och componerat, tijdh effter annan. Ao 1712. af Harald Oxe 

 

Bachi stoora estat och prächtighet    UUB, Nordin 1125, s. 58 ff. (Ej 

      i Olsson) 

(1.) 

O tijdh närwarand’ lopp, hwad  lembnadt har till heder, 

oss som din sööte tropp åstunda, ja din seder, 

wyrda och prijsa nogh, inbringa i högst gradh, 

att kiöra sådan plogh, som kommer slijk åstadh 

(2.) 

Frugter, som eij af trädh, ei heller af deβ blomma 

hemptaβ, men utaf säd, plä tijd och annan komma 

mångom bedröfwade, ja en högst törstigh siähl 

hoos Bachum öfwade sig finna der af wähl 

(3.) 

och såsom Bachi måhn, heder, wördnad och ähra 

består eij utaf låhn slijk myndigheet att bähra 

dy föör han en stoor staat, en prächtig staat han föör, 

att hoo, i sysslan laath, hans högheet swåra röör. 

(4.) 

… 

… 

… 

… 

(5.) 

… 

… 

Förnämst uthi dess land är vara präsident, 

som iag har uti hand och den kan excellent. 

(6.) 

En mindre präsident, en vijse, som vi kalla, 

Honom är och förlänt att lijuda och befalla. 

Tolf ascessorer fins uhr scholan ingen haar 

lupit, om i mig mins. Studerat är en hvaar.  

(7.) 

Secreterns conduite eij någon lasta täncker. 

Han bruukar högsta flijt i en och andre räncker; 

Fischalen uppå luur recesser [beslut] tar i acht 

dem fånga i sin buur, som såfva på sin vacht. 

(8.) 

Herr actuarien sitt embete förrättar 

Så väl notarien ingen ting eftersätter; 

hur flitigt lystras på en lijten ausculant 

i saaker stoora, små att höra lögn och sant. 

(9.) 

dito 

 

(10.) 

dito 

 

(11.) 

dito 

 

(12.) 

… 

… 
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(13.) 

 

 

(14.) 

 

 

att swäria huldhets eed, att dricka helt reent uth. 

ho har en annan seed, får blåcken [fotboja] uppå sluth. 

  Sat sapienti* 

 

(avslut) 

 

 
* det sagda är nog  
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Olof Gyllenborg, 1676–1737 & Carl Gyllenborg, 1679–1746 
(osäker) 

Olof Gyllenborg, alt. Carl Gyllenborg, 1679–1746, N1124, s. 128 ??? 

 

Himlens wän och herrens smorde (alt. Carl Gyllenborg)  (Palmskiöld 389) (Olsson, s. 69). (Panegyrik) 

 

Gudinna den iagh wördat haar    

     (Nordin 1113, s. 3, Nordin 1121, s. 392) (Ols

     son, s. 68 – ”(?)” - tveksam proveniens.) 

1. 

Gudinna den iagh wördat haar, 

från första stunden som iag war 

 så lyckelig att jag dig skåda fick, 

förachta eij min trogna böön 

Och gijf mig icke ellack löön 

 för det din glantz hoos mig fått råda 

2. 

Jag weet eij hwad för drifft det war 

som mig så diupt i hiertat skaar 

När mina ögon dina mötte 

Jag såg det att din kiära hand 

 mig snärde i så liufwa band 

att jag om ingen lösen skötte. 

3. 

Jag såg hoos dig så mycket liuus 

 din kropp så sköön, att änglahuus 

 din siäl beprydt med dygder alla 

Ett wett som eij hoos många finns 

Ett wäsend, som jag icke mins 

 hur man det bör med rätta kalla 

4. 

Jag kände då det att eij jag, 

mig wett att hafwa någon dag 

 förr någon känt uthi mitt hierta 

min siääl bleef uthaf wördnat full 

min kärleek mera reen än gull, 

 doch giorde han mig mycken smärtta 

5. 

Jag aldrig kom för ögon din, 

att icke tankar hug och sinn, 

 till dig min ängell endast wändes, 

och när iag dig eij skåda fick, 

ditt minne mig doch eij bortgick 

 men i mitt bröst fördubblat kändes. 

6. 

Jag känner eij, jag weet eij hwad 

som giöör att jag blijr aldrig glaad, 

 så lenge jag från dig är skillder, 

jag plågas både natt och dag 

slätt ingen luft och intet lag  

 kan giöra mig förnögd och millder 

7. 

Jag luutar hufwud dagen uth 

jag lööser på den hårda knuut 

 som mig mitt grymma öde kränkt, 

jag pijnas mer än många dhe, 

som död och marter för sig see 

 jag hafwa lijf och hallβ förbrukit. 
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8. 

men det mig qwällier alldramäste, 

att mig een så orolig giäst, 

 måst hoos mig uthi löndom hysa 

och att jag eij tör säija dig 

ett ord af den elld du hoos mig 

 har tänt, som likwäl borde lijsa 

9. 

Doch weet iag att dig är emot, 

hwad iag dig säijer, och jag bort 

 hoos dig för mitt qwaal eij bortsökia 

jag weet att du med kallt föracht 

för möda mig till jorden lagdt, 

 och att du lär min jemmer öka. 

10. 

Men mitt wähl är så träfligt gått 

att  om  een Gud det effterstådt, 

 han borde billigt ursächt finna 

den må med kungar lijka gå, 

och öfwer sool och stiernor stå, 

 som kan ditt dyra hierta winna. 

 

 

O liufwa ensligheet du endast mig förnöjer   (Vs 57 a KB, s. 313) (Olsson, s. 102: ”osäkert”) 

 

 

 

 

Sandahls Nisse af ett redligt mod 

     (UUB, N 1116, s. 103. Olsson, s. 108: ”högst 

     osäkert”.) 
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Didrik Granatenflycht, 1678–1726 
Per Hanselli, del 16, 1871 

ANGE URSPRUNGLIG ARKIVREFERENS 

 

Penningens beröm och last, 

u.o. 1698; omtryckt 1716  (Ej i Olsson) 

 

Till den i slätta villkor rikare än rijka Mammons trälar 

 

 

Du drottning för alt kiärt 

 

 

 

  
 

Trefaldig Orda-Strijd Emellan  

Skiönheten, Wänligheten och Förståndet  

Eller Kiärlekens Flätade Seger-Krantz,  

 Stockholm 1710   (Ej i Olsson) 

 

Till det vackra, vänliga och förståndiga fruentimret 

 

 

 

Till den lastande läsaren 

 

 

 

De trenne stridande tilhopa 
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Johan Runius, 1679–1713 

 

 
 

Dudaim – Andelige Blommor, 1714 (D I) 

Dudaim – Werdzlige Lillior, 1715  (D II) 

Dudaim – Sinne-Krydder, 1733 (D III) 

 

 
 

Epigramma Runii öfwer Ett Rijs til Fetetisdagen 1707.    

      LUB; De la Gardie XII: 

      22, nr 153. (Ej i Dudaim.) 
Cupido sin Morkärs grijs 

Har quitterat sina pihlar 

Ty all jacht i fastan hwilar 

Och wil bruka Farkärs rijs. 

Han plä wara smeke-barn 

Och om julen narra drängen 

Hop med pigan vti sängen 

Men nu är han bara farn. 

Han plä wara kärlekz-tålck, 

Älska lek then skalcken litzla 

Han plä hela werlden kitzla 

Men nu wil han aga fålck. 

Jungfrun tror wäl poiken bör 

Sielf sitt rijs ha på det ställe 

Som ey syns wid hwart tilfälle 

Thet bak fram på kallas för. 

Men så poicke som han är 

Han doch tuchtat har hieltinnor 

Ja de Amazonska qwinnor 

Ha måst lyda hans begär. 

Jungfrun menar: han är blind 

Therför han mig inte finner, 

Men han en Atlanta hinner 

Skönt hon wor’ än så geschwind. 

Ja lät wara han är döf 

Mindre hörer han raisoner 

Therför han slätt ingen skoner, 

Doch är bäst hans rijs har Löf 

Derför det ey heller stort 

Vppå skinnet månde bita 

Lika hwem som thet får slita 

Thet är man för skrämsla giort. 

Men om Jungfrun swarar kort 

Sig ey achta, hwad han hotar 
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Och hon ey sin hårdhet botar 

Så skal löfwet strykas bort. 

 

Då skal blifwa farligt stijm 

Han skal klå och thet skal swida 

At man skal den delen wrida 

Som på löf gör bästa rijm. 

Tag då tuchtans rijs i famn 

Så skal Asteld som ey snafwar 

Ta bort fyra tyngsta stafwar 

Som stå främst i Jungfruns namn. 

Och gie Ehr en börda giän 

Liufligste, som kan begäras, 

Eller af nå’n Emma bäras, 

Nar hon halp Princessans wän 

Trogen wän han Ehr beredt 

Vtaf dygd och kärlek riker 

Ehr i alla måtto liker 

Vndantagandes på ett. 

Han sägz wara reslig skapt 

Frisk som fisken, allstäns framme, 

Kom wädz, jag är ey den samme, 

Winner jag, så har jag tapt. 

 

 

På 

MARGARETHÆ Dagh. 

1.       Dudaim II, s. 45–52 

 LÄgg nu örat til medh tron, 

Hwilken som har lust at höra 

Hwad jagh haft i natt at giöra 

 Medh then lilla Gubben Jon. 

2. 

 Then som tror kan bli berömd; 

Blir doch eij thesmera säller: 

Then som twiflar blir eij heller 

 För sin otroo här fördömd. 

3. 

 Gubben som så älskar roon, 

Kommer och begynner frija 

Til then oroon Phantasia 

 Meer än Mångelskan på broon. 

4. 

 Vthan tancka slumra’n sta, 

Och hur han medh henne älas, 

Eller hur the bägge fälas 

 Fick Han mot förmodan ja. 

5. 

 Stackars Diefwul, tänckte jagh, 

Stackars took then gambla kalen; 

Jagh troor han är will och galen, 

 Som så bygger Hionelag. 

6. 

 Wiβlig lär tu ångra tigh, 

När hon medh sin storm och griller 

Skapar sigh en gång så willer, 

 At tu blir på foten wig.  
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7. 

 Ja sad’: Jon war eij så bråd: 

Men then narren war bedragen 

Och af henne så intagen, 

 At han lydde intet Råd. 

8. 

 Han sad’: jagh wil ändtli fort, 

Står wäl sielfwer för then skaden, 

Nu strax här i Hufwud-Staden 

 Skal mitt Bröllop blifwa giordt. 

9. 

 J sku ock, sad’ Jon til meij: 

Wara medh som Wignings-witne, 

Edra Skoor sku eij bli slitne; 

 Men jagh sade ther til neij, 

10. 

 Tänckte: jagh gåår härifrå, 

Från slikt Pack wil jagh migh skilja: 

Men jagh måst’ doch mot min wilja 

 Vppå theras Bröllop gåå. 

11. 

 Ther til medh war Jon så will, 

Bröllops-Saal medh skied och skopa 

Hufwudbrått och altihopa, 

 Wille’n jagh skull’ släppa til. 

12. 

 Ja! min egen lilla Säng 

Fick jagh intet sielf behålla, 

Vthan Jon och hans Fru Fiålla, 

 Delt’en medh migh stackars Dräng. 

13. 

 Had’ the äntå hållit styr, 

Men the höll’ ett sådant wäsen, 

At jagh wart lik som förläsen, 

 Half-förryckt och hufwud-yr. 

14. 

 Annars war ther roligt nog, 

Jon had’ farlig många Gäster, 

Så af Lekmän som af Präster,  

 GUdh weet hwar han alla tog. 

15. 

Eliest tör jagh wäl slå wad, 

At Jon Blunn kan litet trålla: 

Ty hwad kunde elliest wålla, 

 At jagh blef på slutet glad. 

16. 

 Bäst jagh satt och stödde Kin, 

Hördes en helt liufligt qwäda: 

Straxt såg man Apollo träda 

 Medh the nije Muser in. 

17. 

 Baar ett Hiul i een sin Hand 

Medh twå Gull-Kors i een Låda, 

I then andra fick man skåda 

 Een stoor Perla på ett Band. 

18. 

 Han sad’ til migh: giβa på 

Hwad som härmedh månd’ betäknas; 
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Medh Latin kan thet vträknas, 

 Jagh sad’: jagh kan intet spå. 

19.  

 Ther medh ramla’n så tilwägs: 

Hiul ett Ord af Swänskan stuli, 

Skal bemärkia Månan Juli, 

 Dubbelt Kors giör twenne X: 

20. 

 Så skrifs tiugu på Latin: 

Kallas också Perlan hwita 

På thet språket Margarita, 

 Om hon wore än så fin. 

21. 

 Wil tu äntli weta meer 

Så slå vp tin Almanacka; 

Ty jagh eij behöfwer snacka 

 Om thet Bandet tu här seer. 

22. 

 Jagh wil lefwererat deij, 

Til at gifwat åth een Jungfru 

Som skal innan kort bli Vng-Fru, 

 Här är Hennes Conterfey. 

23. 

 Är hon icke nätt och frij, 

Fijn af hy, i Ansicht trinder, 

Liten Näsa, wackra Kinder, 

 Sinnrijk Physionomi? 

24. 

 Nu kan tu af Syn och Taal, 

Om tu eij äst altför skummer, 

Eller altförmycket dummer, 

 Kiänna thes Original. 

25. 

 Lät migh see min Gåße nu, 

At tu wisar tigh geswinder, 

Och i Morgon Henne binder, 

 Förr än Klockan går på siu. 

26. 

 Medlertijd (sad’ Phæbus sen:) 

Skola theβe nie Qwinnor 

Mine Systrar, Bok-Gudinnor 

 Gie til bandet hwar sin Steen. 

27. 

 Nie Stafwar Namnet bär, 

Nie Hion gie Stenar nie: 

Medh min Perla blir thet tie, 

 Hon af alt een Summa är. 

28. 

 Första Steen blir en Magnet, 

Som Nordstiernan så behagar, 

Och som Järnet til sigh drager: 

 Thet nu snart hwar Bonde weet. 

29. 

 Han betyder Himmelsk Art, 

Som sin wäg til högden letar, 

Och som andras sinne retar, 

 Til at gie godh Kiärlek fart. 

30. 
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 Andra blir en Amethist, 

Som skal wara skiön och fager, 

När man then på Kroppen drager, 

 Wishet skal han wärcka wist. 

31. 

 Tridie är en klaar Rubin, 

Af then aldraskiönsta färgen, 

Han vpfriskar blod och märgen, 

 Bättre än thet bästa Wijn. 

32. 

 Fierde Stenen är af Gull, 

Wäles then som sådant åger, 

Nog wet han hwar til thet dåger, 

 Hälst när han har Kistan full. 

33. 

 Femte war wist en Achat: 

Bättre än mång Doctors Zedel, 

Mot förgift ett härligt Medel 

 Och emot ohälsam Maat. 

34. 

 Siette Stenen blir en Raf, 

Som ock plägar kallas Amra, 

Nog weet Folket ther om slamra: 

 Honom giör man mycket af. 

35. 

 Siunde är en Jaspis rar: 

Hwem then har han Seger finner, 

Vti alla Speel han winner, 

 Tappar aldrig sina daar. 

36. 

 Thernäst sätts en blå Turchos, 

Giör at then af Kyrckie-toppen 

Faller, oskadd blir til Kroppen, 

 Nog förtienar then sit Roos. 

37. 

 Sidsta blir en Amiant, 

Han är god när alt will stielpa, 

Och när ingen ting will hielpa, 

 Thet är både wist och sant. 

38. 

 Ty han har en Vll så godh; 

At eij sielfwa Elden winner 

På thet Garn man theraf spinner, 

 Samma kraft har Tålamod. 

39. 

 Ther medh gick Apollo bort, 

Jagh, och then som Folk plä söfwa 

Will’ eij heller längre töfwa; 

 Ty wår tijd war tämlig kort. 

40. 

 Jagh (som sagt är,) måste nu 

Perlebandet presentera; 

Fast än Klockan är wäl mera, 

 Och een Timma öfwer Siu. 

41. 

 Och fast thet är nog gemeent; 

Hoppas jagh doch bli vrsächtad: 

Ty jagh war i Natt anfächtad, 
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 Ther til medh kom Phæbus sent. 

42. 

 Har ock Jon förhindrat migh; 

Och fast jagh böd til kiör’ vte’n, 

War han doch så sööt i truten, 

 At han blef behagelig. 

43. 

 Jagh, min Jungfru, önskar Ehr, 

Alt som gagnar och som pryder; 

Alt hwad Edert Namn betyder: 

Ja äntå fast mycket meer: 

44. 

 Och försäkrar på min Troo, 

At jagh eij försumma kunnat 

Wisa, hwad jagh Henne vnnat: 

 Ty jagh förr haft Ingen Roo. 

 

 

   Anmärkning, 

Til N. N. Klagan öfwer Ödet, hwilken han således begynner: 

       Dudaim III, s. 6 

ÄR icke Menskian född til lifs? lell skiärer Döden 

 Ibland deβ lifstråd af då den knapt början nådt, 

 Fri wilja säijes hon och i sitt wälde fådt, 

Doch syns at Ödet rår och förer oß i nöden. &c. 

 

Swar. 

VÅr fria wilja rår allenast för wår giärning; 

 Wårt Öde rår för det wij födas til at dö; 

 Wår lycka rår om tiänst, om godz, om fästemö, 

Och slumpe-lyckan rår i brädspel, kort och tärning: 

Hwem utan wårt förnuft tycks wäl wår vilja styra? 

 Hwem lyckan? konst och gunst; hwem ödet? ewig lag, 

 Hwem slump och lotterij? ser hwarcken du ell jag: 

Men tro doch fritt at Gud Han styr dem alla fyra. 

I werldens uhr ett hiul eij minsta solgran blifwer, 

 En oro wårt förnuft; tilstånden skuror bli 

 Fallbomarna dertil och hakar äro wij 

Men fiädren Gudz Försyn, som hela Uret drifwer. 

 

En Wijsa uti stor förtret, 

Skrifwen i Götheborg. 

Melodie: Är jag endast född at lida, &c.   Dudaim III, s. 21–22 

1. 

 

Hwart wil nu min resa gälla 

 Werlden blir mig alt för trång, 

Ondskan börjar häfftigt swälla, 

 Brister uti bet och bång; 

Wist har swarta mörksens konũg 

 Rustat mot mig all sin hähr, 

Han beblandar gifft med honung 

 Macht och list är hans gewähr, 

Men hans fäste, slått och boning 

 Giör mig aldrastörst beswär. 

2. 
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Korßet kan hin onde jaga, 

 At han far på femte wägg, 

Men för en så lindrig aga 

 Skyr ey denna werldsens drägg, 

Derför söker styggen arga 

 Tilflyckt uti deras famn, 

Han har dölgt på ställen marga 

 Turkar, under Christi Namn, 

Leyon, Tigrar, Biörnar, Wargar, 

 Drakar under Menskio-hamn 

3. 

 

O j skiälmska odygds täcken 

 O du dieflars residentz! 

Eris skal jag bli ditt bäcken? 

 Kanske du ey kiöpa näns 

Effter du nu all din galla 

 På min ära wil utspy; 

Gud lät ey min lycka falla 

 I ditt sqwallers hängie-dy, 

Och ey afwunds ögon alla 

Mättas af min bleka hy. 

 

4. 

Gunst och trohetz socker-strömar 

 Flöt i går af mun och hand, 

Men nu alt för slaka tömar 

 Gier du Momi lögne-tand; 

Då war sådan’ löfften dyra 

 Nu är fruchten effter korn, 

Klockan tolf het stygg ohyra 

 De som byggia Babels torn, 

Men hwad gäller klockan fyra 

Blås du med dem i ett horn. 

5. 

 

Du wil til Guds Thron upflyga 

 Ta min heder ur hans barm, 

Stora råd som bohlwärck dryga 

 Reser du mot HErrans arm; 

Käre wildu litet bida, 

 Ty här är Immanuel! 

Hur flög fahr din up så wida? 

 Plump sad’ det i häckle-fiäll; 

Så til afgrunds kulans sida 

 Far du med Achithophell. 

 

 

6. 

Ja du skalt min Gås få bita, 

 Wetstdu när, din falska Räf, 

När Ulyssis hustru hwita 

 Först får wäfwit ned sin wäf; 

Guds paroll lär aldrig klicka, 

 Jag wet wist han står mig bi, 

Skiönt du kant politiskt smicka 

 Får man dock en gång wäl sij 

Hur dig hiertat lärer spricka 
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 För din egen politij. 

7. 

Nu wäl an! du Lamb på jorden, 

 Tro ey Ulfwens kärleks winck, 

Fast han än de fagra orden 

 Zirar med en deylig sminck; 

 

Lyckan giör han all sin ära, 

 Den Gudinnan som han rökt 

När hon giör sin anslag twära 

 Är hans hierta för dig lyckt: 

Du må säkert tro min lära, 

 Ty jag har det sielf försökt. 

 

 

Douceur åt en wacker Flicka. 

1.      Dudaim III, s. 22–23 

Ditt loford är min plicht, 

 Men sij tv stora hinder, 

Hwars hot min tilförsicht 

 Och tanckars frihet binder; 

Mig fattas ord och måhl 

 At prisa rätt din dygd; 

Ros och beröm ey tåhl 

 Din ödmiukhet och blygd. 

2. 

Doch wet jag fromhet din 

 Min qwickhets brist upfyller, 

Du wetst at jag mitt sinn 

 Med ingen sminck förgyller: 

Det är min wördnads plicht, 

 Jag yttrar mitt estime, 

Din gunst kan lägga wicht 

 Til deße slätta Rim. 

3. 

Dig Himlen har försedt 

 Med gåfwor öfwer åhren, 

Sij moget är ditt wett 

 I sielfwa ungdoms wåhren; 

Ditt ädla Sinne är 

 Med idel ära klädt, 

Ett lius du blifwa lär, 

 Och prydnad för din Ätt. 

4. 

Den blida täcklighet, 

 Som i din ögon lyser 

Med ynnest säija wet 

 Hwad du i hiertat hyser, 

At du af lutter dygd 

 Och tucht är sammansatt, 

Och den blir wist förnögd, 

 Som dig får til sin skatt. 

5. 

Hwem är ey säker nog, 

 At sådant ju beweker 

Mång hurtig Karl, hwars hog 

 På dygd och fägring leker, 

Så snart han skåda lär 
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 Din purpur kinder, ock 

Din ogemena air, 

 Din täcka ögne-lock. 

6. 

Jag kunde mer försan 

 Til ditt beröm upleta, 

Du har alt det som kan 

 Til ros och kärlek reta; 

Men sij din höflighet 

 Är mig så wäl bekant, 

Ditt ros är ditt förtret, 

 Fast än man säger sant. 

7. 

Den tancken giör mig stum, 

 Ber dock, lät dig behaga, 

Mitt namn ett litet rum 

 I minnet ditt updraga; 

Jag önskar dig må ske 

 Alt det som önskligt är, 

Som lyckan kan bete, 

 Och hiertat ditt begär. 

 

 

At här falskhet mycket öfwas 

1.      Dudaim III, s. 23–24 

AT här falskhet mycket öfwas, 

 Och snart hålles för en dygd, 

Der af må man wäl bedröfwas, 

 Ty det är bå synd och blygd; 

Mången nu sitt Räfwe-hierta 

 Skyler med ett heligt nijt, 

Andras mißgunst, skam och smärta 

 Måste styrckia hans Credit, 

Kan han alla nederswärta 

 Syns han ensam wara hwijt. 

2. 

Råka andra synas glada, 

 Bli hans ögon stel och sur, 

Men i deras tårar bada, 

 Woro dem en kostlig Cur; 

Ser han wänner såta, blida, 

 Må han dö af Miälte-sting, 

Men när andras hiertan swida 

 Dantzar han sin Juhle-ring; 

Huru trohet måtte lida, 

 Derpå går hans hog omkring. 

3. 

Uti bästa wänners öra, 

 Falska Strupans smidie-pust, 

Sätter han til at förstöra 

 Blåsa bort den andras lust; 

Orden kan han så förgylla, 

 At de synas kärleks-rijk, 

Men en ertz förgifftig pilla 

 Gier han hiertat med sitt swijk, 

Bryr sig sielf och wänren illa, 

 Giör på en gång twenne lijk. 

4. 
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Nu min wän hur är det möyligt 

 At ditt hierta fånges så? 

Är ditt ädla sinne böyligt 

 Til at lystra slikt uppå, 

Skulle falskhet öfwerwinna 

 Himla dygde-kynnet ditt? 

Skulle något giöra hinna 

 Dig din trohetz loford qwitt? 

Aldraliufste Herderinna, 

 Skulle du ta swart för hwitt? 

5. 

Ney jag kan det ey förmoda 

 Af ditt ogemena wett, 

At det höllo så til goda 

 Til at se sig bli förledt, 

At ditt Ängla-fromma sinne 

 Gofwo hat för kärlek så 

At du slöte ur ditt minne 

 Den så hiertli täncker på 

Hur han måtte slutas inne 

 I din gunst och der i stå. 

6. 

War mig derför’ skönste Lilja 

 Blid och gunstig nu som förr, 

Städ ey klaffaren sin wilja, 

 Slut ey til din fromhetz dörr; 

Lät de falska tungor skiämmas, 

 Hålt dem ey din öron fahl, 

Lät ey mer mitt hierta klämmas 

 I ett outsäijligt qwahl, 

Lät mitt blod i bäcken stämmas 

 Och ey döden bli mitt wahl. 

7. 

Alla Herdar då wist lära 

 Siunga dig til äre-pris, 

Phillis, alla Nymphers ära 

 Är bå trofast, klok och wis, 

Henne skal ey nånsin tryta 

 Den som hennes loford bär 

Och jag swär och wil ey bryta 

 At så länge bloden här, 

Kan i mina ådror flyta, 

 Hon min enda glädie är. 

 

Rättwist utslag öfwer Bacchi Brors, och Veneris Partisans twist. 

Sjunges som: Cupido far wäl, &c. 

1.      Dudaim III, s. 25–26 

Fru Lustas Camrat, 

 Och Bacchi Soldat, 

Uphören at kifwa, 

 Ehr träta är flat, 

Hwem wil sig förskrifwa 

Ett sandkorn at gifwa 

 För hela ehrt prat; 

 Hwad båtar slikt glam? 

Tijg du med din flicka, 

Tijg du med ditt dricka, 

 Och döljen ehr skam; 
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 För drufsaften söt, 

 Och älskogen blöt 

Ho sig så bemödar, 

Han wisheten dödar, 

 Och slächtas på nöt; 

Ty kiättias och slämma 

De bägge plä skiämma 

 Ett ädelt gemöt. 

2. 

 Ho derför’ har lust 

 Til Winträdets must, 

Och glädes af ruset, 

 Lef lef man förkiust, 

Tils dagliga suset 

Giör armod i huset, 

 Och lychtas med pust; 

 Fölg älskogens drift, 

Hwem altid wil slicka, 

Och stadigt indricka 

 Deβ liufwa förgift; 

 Men mins hwad jag spår: 

 At lusten förgår, 

När kitzlandet slaknar, 

När samwetet waknar, 

 Och mißtröstan rår; 

Så märcker nu båda, 

At sötaste klåda 

 Giör swidande sår. 

 

En Cavalliers Resolution, om sin Conqveronte. 

Efter föregående Melodie. 

1.      Dudaim III, s. 26 

 MIn twekan är stild, 

 Min frihet förspild, 

Hwi blef jag til löna 

 Wid Wahl-rätten skild, 

Så snart jag fick röna 

Ditt wälde, du skiöna 

 Fulkomlighets bild. 

 Jag bor i ditt Lähn, 

Ehur’ jag blir präßa’ 

Du äst min Printzeßa, 

 Och min Souveraine; 

 At winna din gunst, 

 (Gud gif ey omsunst) 

Jag ligger i koyor, 

Jag kyβer din boyor, 

 Och kyler min brunst, 

När hiertat mäst brinner, 

Af ögat då rinner 

 Mång perle-lik dunst. 

2. 

 När tiden giörs lång, 

 Jag Klöstret mång gång 

Besöker, at lära 

 Hur’ ensamhets twång 

Kan dragas med ähra; 

De längtan förtära 
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 Med arbet’ och sång; 

 De Nunnor at se, 

Hur konstigt i buren 

De härma naturen, 

 Stort nöye kan gie. 

 De blomsterna rar, 

 Och liljor mig bar 

En Kungelig qwinna; 

Jag offrar Gudinna 

 Uppå ditt Altar, 

Bland alla de liljor, 

Som wäxa på tiljor, 

 Du förträdet har. 

 

För J. v. C. Menuet. 

1.      Dudaim III, s. 27 

Att man är säker, 

 Tiden läker 

  Skiönhetens skått, 

Och hierte-såren 

Förgås med åhren, 

 Är illa förstådt: 

At älskogs pilarna 

Bespåtta milarna, 

 Har jag wäl kändt: 

Men at frånwaran 

Skiär kiärleks snaran 

 Är inte bewänt. 

2. 

Celindes strålar, 

 Spiut och nålar 

  Widt öfwergå, 

Den dermot stöter, 

Slätt inga böter 

 Af tiden kan få; 

Deß ögons liungande, 

Är såsom sliungande 

 Tordönens slag, 

Den eld at släckia, 

Som de upwäckia 

 Är konsten förswag. 

3. 

Lät fritt då strida 

 På min sida, 

  Hwem som förmår, 

Så starck belägring 

Af dygd och fägring 

 Jag dock ey utstår: 

Si den belägrande 

Är redan segrande; 

 Tapt gier min siäl: 

Si! staden brinner, 

Blif min, som winner, 

 Så tappar jag wäl. 

 

 

Menuet-Wijsa om allehanda saker ihop. 

1.      Dudaim III, s. 27–28 
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PRöfwa försichtelig 

 Den du ey känner, 

Handla uprichtelig 

 Med dina wänner, 

När man berömmer dig 

 Blif intet röder, 

När man fördömmer dig 

 Tänck du har bröder. 

2. 

Kom intet stiälandes 

 In uppå laget, 

Kom intet fählandes 

 Just uppå slaget 

När som man äta wil, 

 Liksom at snoka, 

Och som du mäta wil 

 Hwad de ha koka. 

3. 

Stick ey din näsa i 

 Främmande kistor, 

Lät bli at läsa i 

 Andras bref-listor; 

Spör ey högdragen giäst 

 Huru han heter, 

Skåd’ ey låntagen häst 

 Om han är feter. 

4. 

Den som wil hugga på 

 All ting och rida, 

Alla ord tugga på 

 Kan man ey lida. 

War ey den häftigste 

 Krokot at rätta, 

Lät den beskäftigste 

 Bry sig med detta. 

5. 

Wil man förfächta sig 

 Kan du ey sannat, 

Säg ey ursächta mig, 

 Jag wet wäl annat; 

Hålt öfwerskiäringen 

 Din, uti tömmen, 

War ey som Käringen 

 Twert emot strömmen. 

6. 

Jordens beswärligste 

 Ledsamste börda, 

De som den kiärligste 

 Fägnaden wörda! 

Mera du halsar dem 

 Mindr’ ä de gina 

Mera du walsar dem 

 Wärre de grina. 

 

Jägar-Menuet. 

1.      Dudaim III, s. 28–29 

 Så snart det dagas, 

Bößorna pläga då tillagas, 
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  Jägar’ upstå, 

 Strax man ser kornet, 

Lustiga gåla Jägerhornet, 

  Börjar på gå. 

  Hundarna små, 

  Jäger, Körpå, 

Klinga wil uppå Spåre rå, 

Alla fyra ha de godt at påbrå, 

  Haren wi slå, 

  Om jag lärdt spå, 

  Elg, Hiort och Rå, 

Alt dä wi kalla Willebrå, 

Ja fast dä wore sielfwa Skogsrå, 

  Hugg skal det få. 

2. 

 Den är en padda, 

Som icke skiuta will och ladda 

  Mäst han förmå, 

 Fast det skull’ tyckas, 

At skåtten intet alla lyckas, 

  Jagas ändå. 

  Wargarna grå, 

  Räfwar också, 

Ja fast dä wore Biörnar twå, 

Om wi de Nallar hinna opnå, 

  Sku wi dem klå, 

  Sen bär til flå, 

  Hoppa på tå, 

Samla det hela Jägerskrå; 

Sidst kiör oß alla hwar i sin wrå 

  Mörckret det blå. 

 

Tilsatz: 

  Mat, Mor, hå hå! 

  L. efter K. 

Nu wil wi ta til lifs ett strå, 

Ty törsten ha wi med stor åtrå 

Släckt i en Å. 

Blomster-Dröm, fattad uti en Wijsa. 

Under Melodie: Skiönste Phillis &c.   Dudaim III, s. 29–31 

1. 

 VId ett Berg uti en dahl, 

På det alt för skiöna Näset, 

 Låg jag sommar-natten swal, 

Och såf sött i gröna gräset, 

 På en blomster-hufwudgiärd, 

  Som mig blef förärd, 

  Drömma ble jag lärd; 

   Om jag glömde 

   Hwad jag drömde, 

 Wor’ jag drömmen intet wärd. 

2. 

 Öfwerst uppå Bergetz topp 

Satt en Mayestätlig qwinna, 

 Af deß ogemena kropp 

Sågs wäl hon war en Gudinna, 

 Denne satt med andra fem; 

  Doch war en af dem 
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  Serdels Högförnäm: 

   Wil man weta 

   Hur’ de heta: 

 F. D. S. B. C. och M. 

3. 

 Deße sutte wid ett bord, 

Fult med de utwaldste Rätter, 

 Hwarken watn, luft ell’ jord 

Tror jag kunnat gie dem bätter, 

  Der dracks idel Nectar-win, 

  Men de ögon fin, 

  Nymphers tal och min 

   War det mästa, 

   Och det bästa, 

  War båd’ mat och Medicin. 

4. 

 Ibland de Gudinnor skiön, 

Och så många Hielte-brudar, 

 Jag som war af annat kön 

Önskt’ at där och warit Gudar; 

  Liten Bergs-gud war der en, 

  Doch fast han war klen, 

  Syntes på hans ben, 

   At den Dwärgen, 

   Brår på Bergen, 

  Wil bli Berg och ingen sten. 

5. 

 När nu denne satt sig ned, 

Tänck den blida Herskarinna, 

 Som jag tror war aldrig wred, 

Den på Näset war wärdinna, 

 Gaf ifrån sin höga brinck 

  Mig en nådig winck, 

  Sade med en blinck: 

   Kom sitt neder: 

   Af slik heder 

 Wart jag modig, frisk och flinck. 

6. 

 Med sin egen skiöna hand 

Gaf hon mig hwad jag skull’ äta: 

 Twi mitt hierta och min tand 

Om de det så snart förgiäta! 

 Aldrig kund’ de begge twå 

  Större nöye få, 

  Än de hadde då, 

   Då blef smaken 

   Först rätt waken, 

 Smak war i min minsta tå. 

7. 

 Sedan sad’ hon käre barn 

Æsculap och Ganymedes, 

 Ser wäl til at denna Karn 

Hwarcken törster eller ledes. 

 Strax fick man oß trenne sij, 

  Huru alla wi 

  Togo in uti, 

   Stora koppar, 

   Fyrti’ droppar, 
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Mot törst och Melancholi’. 

 

8. 

 Smaken war af sötma mätt, 

Lucht och syn af blomsterfälten, 

 Nu skull’ örat på sitt sätt 

Ock ta något in för Miälten; 

 Höra fick man der tillik’, 

  Foglesång och skrik, 

  Nächtergals Musik, 

   Trastar tala, 

   Giökar gala, 

 Runt omkring den hela Wik. 

9. 

 Tänck hur jag mig sen försåg, 

Aldenstund Gudinnan Fröya 

 Fick sielf se mig der jag låg 

I min blotta undertröya; 

 Hör, sad’ hon, du yrekopp, 

  Wetstu at wår Tropp 

  Rättnu bryter opp, 

   Wil du följa, 

   Skal du hölja, 

 Och klä på din nakna kropp. 

10. 

 Åter kom hon som i jåns, 

Fort sad’ hon, skal du få Nectar, 

 Jag sa: det war mat åt Måns, 

Men mig halfklädd jag ursächtar, 

 Swaret blef; jag skull’ ha ris: 

  Ach Gudinnors pris, 

  Sad’ jag Näsewis, 

   Wäl’s de länder, 

   Som ehr händer, 

 Giord’ ett sådant Paradis. 

11. 

 Wid jag war i klädren seen, 

Tyckt’ mig hur’ jag kom til korta, 

 Waknad’ opp war hel allen, 

Och min ögnelust war borta: 

 Ingen siäl jag hos mig fant, 

  Ingen Amaranth. 

  Är det ey galant? 

   Hwad jag drömmer, 

   Och berömmer, 

 Alt ihop är middags sant. 

 

 

Inbördes Krig emellan Förnuftet och Affecterna  

wid en Skilsmäßa. 

Under samma Melodie: 

1.      Dudaim III, s. 31–32 

 

 

 SIdst när mig förnuft och blygd 

Ändtlig twang til återfärden, 

 Från de ögon och den dygd, 

Som kan reta hela werlden, 
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 Wardt i hela min person, 

  Ända uppå ron, 

  Och i hela blon, 

   Mod och minne, 

   Håg och sinne 

 Upror och rebellion. 

2. 

 Hiertat blef på minnet wredt, 

Som först hågkom hem och hägnad 

 Ögat såg på händren snedt, 

Som tog afskied från deß fägnad, 

 

 

 Gallan war det så emot, 

  At han full med hot, 

  Bannade min fot 

   För den styggen 

   Wändt til ryggen, 

 Och fördt på mig Miältesot. 

3. 

 Ångren bleker som ett lik, 

Qwidd’ at resan lite båta, 

 Sorgen utbrast med ett skrik, 

Och befalte ögat gråta, 

 Glädien swor på at hon dog, 

  Men Förnufte slog 

  Näsan up, och drog 

   Starckt på munnen, 

   At den hunden 

 Åt de andra narrar log. 

4. 

 Blygden skiämdes nu på nytt, 

Och sig wäg til kindren lette, 

 Först at hon för wänner flytt, 

Sen at hon så samman rette 

 Wettet mot min böylighet, 

  Fägnad mot förtret, 

  Lust mot ledsamhet, 

   Sorg mot nöye, 

   Gråt mot löye, 

 Mot Förnuftet dårskaps smet. 

 

5. 

 Summan är at af de twå 

Måst’ ettdera ändtli wara, 

 Anten aldrig til ehr gå, 

Eller aldrig från ehr fara; 

 Ach at någon mig det sagt, 

  Had’ jag hållit wacht 

  Med min hela macht 

   Om mitt tycke, 

   Och så mycke 

 Mig ey sielf i oro bracht. 
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Öfwer Werldenes Fåfängligheter. 

  Air Anglois. 

1.       Dudaim III, s. 33–35 

  HWad mäst alle 

  Efter Falle, 

  Wi här kalle 

Liuft och sött, förnämt och högt: 

  Mig kan detta 

  Hwarken lätta 

  Eller mätta, 

Hiertat blir dock oförnögdt. 

  Hwad är werlden? 

  Bara flärden, 

Wällust, ähra, rikedom, 

Alt hwad wi här drömma om, 

  Wi ju sakna, 

  Då wi wakna 

  Ä wi nakna, 

Och wår pung är ganska tom. 

  Kropp utsliten, 

  Lönen liten, 

Räkenskapen ganska sträng, 

Har fåfänglighetens dräng, 

  Lappris fläder, 

  Lätt som fiäder, 

  Snält som wäder, 

Men en ewig eftersläng. 

2. 

  Hwad är slächten, 

  Silkes-drächten, 

  Och Respecten, 

Hwars mans stamm är wäl bekänd. 

  Flöt än bloden, 

  Purpur floden, 

  Ifrån Oden, 

Kiällan är doch Adams länd. 

  Af din kläder, 

  Och förfäder, 

Blir du ingen Adelsman, 

Egen dygd är Adel sann; 

  Res ey kammen, 

  Hwem war stammen, 

  Leta frammen, 

Far din plögde, Mor din spann. 

  Gack til Skriften, 

  Gack til griften, 

Se hwad döda slächten tror, 

Jorden är ju allas Mor: 

  Sköld och glafwen, 

  Mött’ i grafwen 

  Tigger-stafwen, 

Och erkänden för sin bror. 

3. 

  Hwad är lusten? 

  Hwad är musten? 

  Bara pusten, 

Kiärnlöst skal, och matkebo: 

  På det söta, 
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  Och på blöta, 

  Följer röta, 

Samwetzmatken wil då gro. 

  På odygden 

  Följer blygden; 

Lysten achta dig för fall, 

Mins hur Smekfält sidst for wall, 

  Som af lättia 

  Först i flättia, 

  Sen i Kiättia 

Föll och fastna vid en pall. 

  Du fyllhunder 

  Hör hwad under 

Nyβ är händt i Bacchi Stat: 

Öhlström fuller som ett fat, 

  Gick från winet, 

  Föll på skrinet, 

  Mötte Swijnet 

Och skrek hey, go dag Camrat. 

4. 

  Hwad är gullet, 

  Röda mullet 

  I Skattullet? 

Hwem syns ey ducaten täck? 

  En hel punger, 

  Tämlig tunger, 

  Gifs i hunger 

Bort för skarn och dufweträck. 

  Dyrcka Näcken 

  Gåhla träcken, 

Swarta jordens excrement. 

Hwem gullgudens slächt ey känt 

  Kiän Camraten 

  Wid ducaten, 

  Som med maten 

Genom Jude-tarmen rändt. 

  Du girbuker, 

  Penning-sluker, 

Som af ett förkiusat sinn, 

Ett gåhlt skarn i katteskinn, 

  Gräfwer neder, 

  Och med heder 

  Det tilbeder; 

Twi bå dey och guden din! 

5. 

  Jag gier werlden, 

  Med högfärden, 

  Wällust-flärden, 

Ja med pick och pack god dag, 

  Gier bå plåten 

  Och smulgråten 

  Uppå båten, 

Alt ihop bespottar jag; 

  Säger mången, 

  At den sången 

Skämmer bort min födekrok, 

Och giör mig til werldens tok. 

  Lät så wara, 



559 

 

  Lät det fara, 

  Jag wil swara: 

Hwar en tycker han är klok. 

  Stora Herrar 

  Ha sin’ Narrar, 

Som dem följa ut och in; 

Jag och werlden ha hwar sin; 

  Will du hörat, 

  Och utförat, 

  Må du giörat; 

Jag är hennes, hon är min. 

 

Medelwägen 

Emellan Blygsamhet och Dierfhet. 

      Dudaim III, s. 54 

Blygd och dierfhet från hwar annar 

 Äro skilde ganska långt, 

Både måst man ha til grannar 

 Där man ej wil bo för trångt. 

Den som altid är för fräcker, 

Är ej altid alt för täcker; 

 Och en miuker Bonde blygd 

 Är ej heller någon dygd. 

Aldrig såg jag Herre-klädder, 

Den som warit folcke-rädder; 

 Alt förmycket te sig fram 

 Gör ock tidt sin Karl til skam. 

Men hur man dem sammanmänger 

 Med en god beskedlighet, 

Därpå hela saken hänger: 

 Den är klok, som måttan wet. 

 

 

Ett litet Infall för roskull. 

      Dudaim III, s. 61 

   Fråga. 

 WÄlkommen hem från Wims mín k. Camerat, 

 Hwad wancka där för godt, hwad fickstu där til Mat? 

 

   Swar. 

 Ungstekter Gröt, färskt Smör och giäsemiölken fijn, 

 Färsk Fisk, söt Miölck och Bröd, och Dricka klart som Wijn: 

Wårt bästa krydde war then sköna Gröna Löken, 

Wår’ Musicanter wor’ en Näcktergahl och Göken. 

 Sänghimlen war Saphir och sielfwa Sängen grön 

 Besatt med Hyacinth, beströdd med tusendskiön. 

Zephirens liufwa Bläst, som sielfwa Sötman fläcktar, 

Upfriskar Mod och Blod och swalckar mer än Nectar. 

 Kort sagt: Där war för Syn, för Hörsel, Lucht och Smak 

 Ett härligt Nöije och en rätt förträflig sak. 

Dock feltes där en Lust, som Femte Sinnet sakna, 

Förstå den Adam fick när han af Sömnen wakna. 

 Sij där! Tag fägnad fritt på try ell’ fyra wijs, 

 Där ingen Eva är, är intet Paradis. 
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Öfwer en, som ätit Biörnesteek, och begärde af Pigan dricka. 

       Dudaim III, s. 63–64 

 Nu blir här en farlig leek 

 De ha gett oß biörnestek, 

Biörnen är wäl så nyfiken, 

Som the nyβ begrafne Liken 

 Spökar starckt och går igen, 

 Ser hwad här paßerar än: 

Si hur han tilbaka trängtar, 

Hur han efter dricka längtar; 

 Ty hans hus är satt i brand, 

 Han går redan af och ann, 

  Nu min sann 

  Kommer han 

 Från ett tort och torstigt Land. 

Biörnen börja på at picka 

Och sit Hufwud fram at sticka: 

  Käre Flicka, 

  Ge oß dricka, 

 Skall J få en wacker Man 

 Bästa J Er önska kan, 

  Flinck och grann. 

 

Öfwer en ung Herre, när Hästen slog honom af. 

      Dudaim III, s. 65 
SÅg J hur Ryttarn wår för liten stund for wall, 

Då Hästen slog bak ut, och Ryttarn illa gnall. 

 Kom frågewis och se, som spör mig åt så tijda, 

 Hwi Herre-Barn bland alt, the snarast lära rijda? 

En Häst wet intet krus, handteras han ei braf 

Så slår han sans façon den unga Herren af. 

 En Häst är ingen Bok, neij, neij tro honom näcken, 

 På Boken såf man fritt; men somna ey på skiäcken. 

Tog Hästen allting så til goda som en Bok, 

Man torde bli sent nog i Ride-Konsten klok. 

 Bemötte Boken ock sin Man så plumpt som Hästen 

 Latinen bodde då wäl flerstans än hos Prästen. 

 

 

Öfwer en medelmåtig Jungfru, som på slutet 

 försmådde sin Fästman, den äfwen   Dudaim III, s. 66 

  så god war, som hon. 

 

  Polonesse. 

 

THe Generaler at behaga, ästu alt för owärdig; 

The Corporaler til at taga, ästu alt för högfärdig; 

  At bli Fru ästu för låger; 

  At bli Hustru tu ey dåger; 

Gif tig i tienst hos en som ingen af them begge åger.  

 

 

Om Kärleken. 

Effter samma Melodie.    Dudaim III, s. 66 

 

KIärleken är ju en Gudomlig och en himmelsk låga; 

Kiärleken är en alt för söt och alt för liuflig plåga; 

  När han inte är oäckta 
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  Låter han sig wäl ursäckta: 

Kiärleken har en aldrig feland’ altid drabbande båga: 

  När han intet bär til wänster 

  Giör han werlden goda tienster, 

Kärleken har en altför stor och oomskränckt förmåga. 

 

 

 

Märg i Benen den 1. Maij 1712. 

      Dudaim III, s. 70 
Första Maij war jag hos Frisken, Tog mig där en sup på fisken; 

Första Maij hos Friskens Maija, Drack mig fuller som en kaija, 

Första Maij hos Friskens Anna, Och fick där en galen Panna; 

Första Maij hos Friskens Stina, Och fick bot för Torstens pijna; 

Första Maij hos hans Sophia, Drack så länge Strupen klija: 

  Dito hos hans Diederick, 

  Tog jag mig en styrcke-drick; 

  Hos hans Dito lilla Pehr 

  Märg i Benen fick iag där. 

 

 

 

 

Friskens och Runii resa till Dalarön, 

Påskeafton 1712, i et capitel af 17 Verser. 

      Dudaim III, s. 72–74 
1. 

 Med Herr Baumans Friska måg 

For jag rundt omkring Compassen: 

 Dock så at jag altid såg 

Bergen, och then gröna hwaβen, 

 Will jag aldrig wara frö; 

 Om på större siö 

 Jag til någon Ö 

  Lifwet wågar; 

  Ty jag frågar 

Efter giftas, mer än dö. 

2. 

 Men wår bekhäst war så lam, 

At wij ej förn andra dagen 

 Efter fyra beten fram, 

Hinte, klockan nije slagen: 

 Stego wij då af wår häst 

 Gingo in där näst. 

 Wärden war til gäst; 

  Men hans qwinna 

  Wår Wärdinna 

Tro frit war ej uteläst. 

3. 

 Fägnad kom oß strax emot, 

Hwad war det? Jo: Töfwa lite; 

 Wänlig min och mage-bot 

I det skönsta Aquavitæ. 

 Detta war den första skåln  

 Och en sup på Åhln 

Hwar med Mor i Gåln 

  Lät oβ känna, 

  Hon kund bränna 
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Och Curera feta koln. 

4. 

 BränwinsBröd war fint på trån 

Mins! Fru Lisa lät oß smaka 

 I the delicatske rån, 

At hon också kunde baka. 

 Ja en Morgonward så rar, 

 Som hon åt oß bar, 

Plär min Mor och Far 

  Endast bruka 

  För the siuka, 

Och på stora Högtids dar. 

5. 

 Tidegärden gick nu på 

Wi och gingo dit tillijka, 

 Aldrig nånsin för än då 

Hörde jag nån Fisk predika: 

 Men jag märcker Torsken kan 

 Mer än någon an; 

 Ty tro fritt at han 

  Talte mustigt, 

  Siungde lustigt; 

 Ja han dundra som en Man. 

6. 

 Sen wi hållit Högtidz måhl 

Och i Kyrkian blifwit kloka, 

 Bar thet hem til supa kål, 

Och se åt om Mor lärt koka, 

 Mins, hon kunde detta ock, 

 Som den bästa kock. 

 Hon bad äta; dock 

  Wille maten 

  Sielf ur faten 

I oß, utan trug och lock. 

7. 

 Nu war til ett präcktigt hus 

En god grundwal lagd at byggia 

 Jag skull sagt, ett mäcktigt ruus, 

Skull nu wisa hon kund’ bryggia, 

 Och som denne byggnings sak 

 Stod i stilla mak 

 Utan gny och brak 

  Bäst i gärden 

  Hem kom wärden 

Och halp til at göra tak. 

8. 

 Du skalt weta ho du äst, 

At han är en lustig Ture, 

 Och om du will bli hans gäst 

Måst du spela Kuckulure, 

 Du får inte bli nån sijk, 

 Eller bruka swik, 

 Öl och win tillik 

  Han tig gifwer 

  Tils du blifwer 

Brödromen fast mycket lik. 

9. 

 När man länge Armen Krökt, 
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Yttra sig the goda tankar, 

 Jag har detta sielf försökt: 

Förr än wi tömt ut ett Anckar, 

 Fick jag det jag efterfor, 

 Til min ära stor 

 Af en Inspector, 

  En barmhertig, 

  Öppenhiertig, 

Trogen, kär och såter Bror. 

10. 

 Mig är tiden alt för trång 

At beskrifwa hela Påskan, 

 Andr’ och fierd’dags kyrkie-gång 

Och hur wi där hörde Åskan. 

 Hur wi spelte; Hur wi log; 

 Hur wi for til skog; 

 Hur wi Noten drog, 

  Och fick Stickor; 

  Hur för Flickor, 

Örngått vi i famnen tog. 

11. 

 Summa: För en Spel-Camrat, 

Fans där Brädspel, Kort och Bricka; 

 För en hungrig, fans där mat; 

För en torstig, fans där dricka: 

 Wackra ögon för wår syn; 

 Dunder uti skyn; 

 Lust i hela byn! 

  Utan Pengar 

  Blöta Sängar 

För en sömnig Ögnebryn. 

12. 

 Fyra Dagar war jag där 

Wet dock ey hur det sig rimar, 

 Som mitt tycke Iikwäl swär 

At thet knapt war fyra Timar. 

 Kom man Stockholm fritt och döm 

 För ett slätt beröm, 

 Om man är så öm 

  At man saknar, 

  När man waknar, 

Kärnan, af en liuflig dröm. 

13. 

 Stockholm måste wara kärt, 

Fast jag ingen hustru Bengta 

 Hade, den mig kunnat lärdt 

Efter deß Caresser längta: 

 Ty till Stockholm trådde jag 

 Från ett sådant lag, 

 Där jag med behag 

  Hos min qwicka 

  Lilla Flicka, 

Önskat bli til domedag. 

14. 

 Hwem är den? En skälm som wet 

Men jag hoppas hon är ärlig: 

 Nog der om, kom du förtret, 
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Och du återfärd beswärlig! 

 Hur gick den? Jo, jo, min Bror 

 När man lyckan tror; 

 Bonden flitigt ror, 

  Hästar tingas; 

  Föttren twingas 

Til at flitigt nöta skor. 

15. 

 Jag for fort på Märren min; 

Friskens kutsk den war en hona, 

 Och som han på kärran sin, 

Satt, wil’ han sin Handskar skona, 

 Stack han då den Mannen arm 

 Händren, at bli warm 

 Uti Kutskens barm 

  Uppå skogen; 

  Jag i Krogen 

Stod och wänte, full med harm. 

16. 

 War då wiß, at resan står 

Uppå Makalösa fötter: 

 Stor sak! at du lite går 

Thet gör godt, fast tu blir trötter; 

 Sen kan du wäl åka få, 

 Din Camrat också; 

 Wil det ei förslå; 

  Fort på Märren, 

  En på Kiärran, 

Sidst bli Knektar begge twå. 

17. 

 Detta war nu så ett tåg, 

Uptåg tänckt’ jag det skul blifwa, 

 Det war och min stora håg 

Om altsammans bättre skrifwa: 

 Likwäl är det nu så händt, 

 At man detta sändt, 

 Till ett Monument, 

  Och en Wisa 

  Åt Fru Lisa, 

Fast hon bättre har förtient. 

 

 

Trompet Stycke, 

Skrifwit för den stora Trompetaren, 

 Morianen Willhelm, 

Till at invitera dem, som behaga spela på en Trompeta. 

1.      Dudaim III, s. 81–82 

Hwem på Trompeta 

 Spela begär, 

Här skal han weta 

 Mästaren är 

2. 

Som kan på stunden 

 Stora och små 

Lära ur grunden 

 Spela där på. 

3. 

Thet skal ei fela, 
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 Ty på Trompet, 

Blåsa och spela 

 Är ej alt ett. 

4. 

Förtije Öre 

 Silfwer-hwitt-mynt, 

Tar han derföre, 

 Förn the begynt. 

5. 

Pen’gen är hwijter 

 Trumetan gål; 

Den henne sliter, 

 Swart som ett kål. 

6. 

 

 

Spela sku alla, 

 Och höra på 

Trumetan skalla, 

 En henne få. 

7. 

Hundra Marks wärde 

 Winner då han, 

Den tiugu fierde 

 Skall det gå an. 

8. 

Då skall tracteras 

 Starckt, hos Herr Brandt, 

Och Musiceras 

 Friskt och galant. 

 

 

 

En Vers skrefwen för Iridas, till den 

  behageliga Climene, 

angående den undertijden henne påkommande Ängslan. 

  Den 5. Sept. 1712. 

1.       Dudaim III, s. 87–88 

Climene Dygdens täcka Boning, 

 Du Residentz af all Behaglighet, 

 Hwars Lycka jag bland tusend näpplig wet; 

Anse mig Mild och med Förskoning 

 Om jag så fritt och wördsamt säija tör, 

 Du har en sed som tu eij hafwa bör: 

Du plär ibland (förlåt mig Orde) 

Det göra, som tu intet borde: 

  Plär då och då 

  Olustig gå, 

 Och utaf Ängslan qwilla: 

 Det ena står tig illa. 

2. 

Hur är thet möijligt tu kan qwida, 

 Kan något bittert kännas i ditt sinn, 

 Där aldrig någon Bitterhet kom inn? 

Säg, huru kan ditt hierta swida? 

 Hur’ kan wäl någon oro der i bo, 

 Ther Dygden sielf sin Hwila har och Ro? 

Är icke Sorg Odygdens foster 
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Och fast begifne Sinnens knoster? 

  Hwad har då wäl 

  Din ädla Siäl; 

 Hwad har ditt Lius, lät höra, 

 Med sådant Mörcker göra. 

3. 

Du äst en lefwand Bild och Regel 

 Hwar efter sig the andra rätta må, 

 Du har tig sielf ju intet at förbrå; 

Du äst en obefläckad Spegel, 

 Fördunckla eij din Ögons klara bloß, 

 Hwad Löije? Ett blidt Solsken är för oβ: 

Men när ett Moln ditt Anlet målar, 

Och oß förhåller dina Strålar, 

  Så har ock jag 

  En mulen Dag, 

 Try År är eij så långe 

 För en bedröfwad fånge. 

4. 

Climene lät din fägring lysa, 

 At se tig Glad, thet är mit halfwa Lif, 

 Och minnas det, Mitt liufsta tidfördrif: 

När dina Kinder liufligt mysa, 

 Så blir min Blod af tin förnögda min 

 Mer frisk, än af det skönsta Fernerwijn; 

Men när ditt Ansickt börjar molna, 

Så will mitt Hierta mig förkolna. 

  Du Dygdens Wän! 

  Blif Glad igen, 

 Och Gläd then tig för alla, 

 Sin Glädie-Sol will kalla. 

 

   

  

  

  
 Cupido 

 originalteckning av Johan Runius 

 i Palmskiöld V16:folio, UUB. 
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 Brinnande hjärta 

 originalteckning av Johan Runius 

 i Palmskiöld V16:folio, UUB. 

 

  

 

 
  Palmskiöld 391 

 

   
 
 Runius bokägaranteckning i den Bibel som han förärats av prosten Sven Kilander 1703. 

 Bibeln är tryckt i London 1596, och finns i KB, utländska samlingen, signum 173 Be. 
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Gustaf Palmfeldt, 1680–1744 
Per Hanselli, del 19, 1875 

ANGE URSPRUNGLIG ARKIVREFERENS 

 

 

En skald talar til sina verser 

 

God dag, min heders-dag, hvad blås det nu för väder, 

At mig den ähran sker, at jag i dag får si 

Mig blifva Autor, och at mina verser bli 

Inskrifne uti bok och bunde in i läder? 

 

I stackars verser, som ei varit förr ur huset, 

I dumma infall, som ei annan fägring ha 

Än några tvungna rim i ändan på hvar rad, 

Hvad oråd ta’n I er, at I vil ut i liuset? 

 

Vet I väl hvad det är för äfventyr at våga 

För eder stackars små, när som i kommen ut 

Och måsten undergå censorens skarpa lut, 

Som icke skonar vers och dickter, som ei dåga? 

 

Critiquen står här med sin knif och ögon skarpa, 

Förlåter intet fel, det vara stort ell’ smått, 

Er tord’ ei bättre gå, än det Choerillo gådt, 

Hvars censor tålde ei en illa stämder harpa. 

 

I tron väl kanske så, oss går ei mera illa, 

Än andre, de der ei hint längre up än vi 

Uppå parnassen af vår svenska poësie, 

Och ha dock råkat ut för folk som dem ha gillat. 

 

I tör’ och nämna ut bland denna tids poëter 

Mång brudskrifts Autor och mång käleks-vise-smed, 

Som ha fått allmänt ros och blifvit tryckte med, 

Fastän de skrifvit ha en hop eländigheter. 

 

Men käre speglen er i Aquileji verser, 

I ha’n ei än som de mer qvickt af poësie, 

Er’ ämnen, eder rim är bara lapperi, 

Tänck efter, hvad hans vers har måst stå ut för perser. 

 

Hvad hände, när han sist lät sin Thalia höra, 

Och tänckte Phoebo likt et mästerstycke göra? 

Han sielf och versen hans de fingo sådant slut, 

Parnassen ropad’ håll, Satyri huta’n ut. 

 

Här är ock blifven sen så vahr af detta fallet, 

At han sin Pegasum har alt jämt in på stallet, 

Och brukar honom ei, om icke då och då, 

När skalde-ådren hans som hårdast tränger på. 

 

I vet ock hur’ det gick med den sielfkloke Abbas, 

Som ville rätta up en stålter Mausolée 

Åt täcka Dorcas; men han fick med nesa se 

Sin verser hånas ut och af hvar man begabbas. 

 

Hans häcklare vor’ väl, gu nås, utaf de smärre, 
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Och giorde liksom den, som sätter träck för fläck 

Så tiockt, at fläcken skams för then påsatta träck 

Ty mot hans lumpna vers vor’ tadlarnes än värre. 

Ty fruckten er I vers och blifven heldre stilla, 

I ha’n en säker plats bland dambet på min hylla. 

I är’ ei prydde nog för lärde mäns omdömen, 

Ty blifven häldre qvar i edra förra gömen. 

 

I mörkrets ungar, jag har sagt er som mig tyckes, 

Jag har ert öde spådt och hvad I fån för slut. 

Jag har – Hvad är det mer, I viljen ändå ut, 

Nå, nå, ja, ja, gå, gå, få se hur det vil lyckas. 

 

 

Små sår och fattiga fränder 

 

Kårt och stackot är vår tid 

Full med idel ovissheter, 

Himlen ömse sänder nid 

Glädje och förtretligheter. 

 

Ingen vet hvad förestår, 

Ödets vägar ä’ så dålde, 

En läggs döder ned på bår, 

Som fådt ondt blott af en bålde. 

 

En kan af en Thais gunst 

Få en liten ledsam hetta. 

Och måst se’n sin kärleks dunst 

Pinsamt ut hos Dammens svetta. 

 

Getings gadd en annan stinger, 

Som kan bli dess bane-sår, 

En har ondt i minsta finger 

Och deraf sin bane får. 

 

Ty lät dig ej ringa tycka 

Arma fränder och små sår, 

Arma fränder kan få lycka, 

Liten qvissla kan bli svår. 
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Johan Tobias Geisler, 1683–1729 
 

Du florbeklädda natt    KB, Vs 57a, s. 162. (Olsson, s. 57: ”Förfat

     tarangivelser i Vs 57 a högst osäkra”.) 

(1.)  

Du florbeklädda natt 

som nu ditt välde fådt 

Dig är ju föresatt 

en afdelt tid och mått 

Hvad hindrar nu din gång 

Ack skynda dåck ditt låpp 

Min oro är så lång 

som du dig håller opp 

(2.) 

Alt lif en hvila tar 

 

 

(3.) 

 

 

(4.) 

 

 

(5.) 

 

 

(6.) 

 

 

(7.) 
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Georg Henrik von Borneman, ”Fången i Simbirsk”, 1685–1711  
Lunds universitetsbibliotek, Ms. W. 4:o, 4. 

 

Så är min Palmfelt, man nu i Sembierskij gåra 

 

Så är, min Palmfelt, man nu i Sembierskij gåra, 

dijt intet många förr haa hunnit utaf wåra; 

 Eij hellre utaf oss thet någon kunnat tänckt, 

 at resan skull’ sig till Callmuckska gräntzen länckt. 

Men så blj wij utaf vårt hårda öde förde 

till rum, hvars nammen wij tillförne nappast hörde, 

 än mindre hade trodt thesamma skola see: 

 Men thet wij täncke minst, thet plägar snarast skee. 

Nog, när wij växte opp i ungdoms åhren båda, 

wij hade förestält oss andra länder skåda: 

 Till Tyskland hade väl vår första resa gått, 

 hvar wij mångt ärligt glas af bruna öhlet fått. 

Seen hade wij besedt Franckrijkes stålta städer, 

Samt hufwudsta’en Paris; hwarsom man uti kläder 

 hwar månad skifftar om; thet ena modet haar 

 knapt början fått, förr än thet åter ända taar: 

Wij hade dantza lärdt the nya menuetter, 

Sedt huru listigt som then kloka hustrun sätter 

 uppå sin fromma man Actæons höga skiölt, 

 fast hon i nya låås, och han sielf skiltvackt hölt. 

I England hade wij fått lära theras leker, 

Därjemte äta fått the bästa oxesteker, 

 Virginisk godt tobaak oss hade Londen gett, 

 samt en god pudding med: Wij hade sedan sett 

hwar Hollandz snabba folck sin Mammon daglig öka: 

Hwar Rheen och Näckar sig bland höga winbärg kröka: 

 och hwar oss danske bror en farlig granne är, 

 ty han en ewig fred i otid bryta plär. 

Så meente wij väl då. Men annat med oss laga 

haar stränga ödet täcktz; thet haar oss welat draga 

 till land, till hwilka wij haad alldrig komma tänckt; 

 För ljufva Sönnan thet oss kalla Nordan skiänckt. 

Dock geck thet ännu an när wij i Pålen woro, 

ty fast wij eij för wäl där esomoftast foro, 

 så kunde trösta oss ett godt glas ungerskt win, 

 Hälst när oss fruen gaf därhoos en gladlynt min. 

Seen wancka mången Timf, och mång Albertus daler, 

fast adelzmannen blef meer än en tiggar kaler 

 på pannan när, hwar han the långa hornen feck, 

 Därmed som andre fleer en tålig Jobb han geck. 

men annat haa wij fått på ryska wägen weta, 

när wij haa effter säd måst uti jorden leta 

 och fara hungrigt kring i fält, i marck och skog, 

 fast man oacktat thet bland hade litet nog. 

Wij halfwa åhret måst man jdel watten dricka, 

så buken swälde opp och wille alldels spricka, 

 Därhoos så måste man en faaslig kiöld utstå, 

 at mången får nu lof på halfwa fötter gå. 

På slutet feck man hugg, blef fången uppå kiöpet, 

och feck hwarefter man så länge hade löpet: 

 Nu förs man kring, och seer en handelssluger ryss, 

 snart tartar och callmuck, snart hedning och czermiss. 

Jag hisnar och eij kan än med som största fasan 
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där täncka på, at wij haa redan måst see Casan, 

 och kanske stå på språng Siberien få see; 

 thet Gud i nåder dock förbiude aldrig skee. 

Hwad sku wij också där, wij äro inga skytter, 

Min Palmfelt, tu och iag; wij haa eij uti hytter 

 på orrens kuttran hördt; eij rädda haren fölgt, 

 och sedt huur räfwen haar sin kulas ingång dölgt. 

Då skull eij mången i the sköna pelzwärck prånga, 

Om bara tu och iag skull dyra sabblar fånga 

 och swarta räfwar taa, jag tror wij finge då 

 med gamla Adam i en släter fårpältz gå. 

Om sluga räfwen sig förstode på musiken 

så torde han kanske snart af tig blifwa swiken, 

 ty tu en mästar är at blåsa oppå flöt, 

 men aldrig tror iag tu ett lefwand crettur skiöt. 

Nog haar tu warit waan på sådan jackt att gånga, 

Hwar tu kund diuren i the sijda kiortlar fånga; 

 För särckar haar tu näät, men eij för räfvar stält: 

 Tu tamma diuren haar i blöta sängen fält. 

ty måge andra dit som bättre kunna skiuta, 

För oss lär sabblen wäl thet swarta skinnet niuta; 

 När orren späckad är, och stekter som han skaa, 

 så tror iag at i jackt wij eij wår like haa. 

Jag önskar till ett slut, att Gud täckz oss bewara, 

at wij eij skole till siberska bärgen fara: 

 Jag beder städz: Gud mig ifrån Siberien fräls, 

 och skull iag alldrig draa någ’n swarter sabbelpäls. 

 

 

En winter åter till sin ända sachtlig lider 

 

En winter åter till sin ända sachtlig lider, 

 Dess skarpa kiöld taar af, dess hwita snö smältz bort, 

 Skog, backar, dälder, felt, och alt blir baart och tort 

af solens wärma som till oss nu närmar skrider. 

 

Then liufwa wåhr hoos oss sig åter inn will finna, 

 för snö thet gröna grääs, för ijs oss blomster gee, 

 Then bara marck will sig i sommarkläder tee, 

Alt tyckes som thet nu ett nyt lif will begynna. 

 

Men ach! för oss thet är alt ett, och städz så blifwer, 

 fast tider bytas om, på wintren föllier wåhr, 

 så är thet dock i dag med oss lijk som i gåhr, 

Oss wintren ingen roo, eij wåhren glädie gifwer. 

 

Olyckan warit, är, och blir wår fosteramma, 

 För miölck wij galla måst med baggsöt blandat dij. 

 För blomster få wij man the döfwa nässlor sij. 

Oss winter, sommar, wåhr, är och blir städz thet samma. 

 

Sorg, armod, fångskap är wår hwardagz maat och rätter, 

 Wij såå i gråt, men få i frögd eij skiära opp, 

 Wij näras dag från dag utaf ett långsamt hopp, 

Wåhr frijhetz sälla måhl på långt håld ödet sätter. 

 

Wij denna winter tänckt wårt fångskap skulle ändas, 

 men jemte snön wårt hopp till wattn och intet blijr, 
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 Men kiöldens ända wäl men eij sin träldoms sijr, 

Wår winters sorg will eij i wåhrens glädie wändas. 

 

Fastän naturen tyckz all ting ny glädie gifwa, 

 Fast wåhren lofwar alt hwad en kan göra nögd, 

 så kommer dock till oss eij någon lust och frögd, 

Wij warit städz i sorg, i sorg wij ännu blifwa. 

 

Små foglar om sin lust och glädie liufligt qwittra, 

 Sin älskog siunga the, och paras med hwarann, 

 men intet finnes som wårt sinne fägna kann, 

Eij någon frögd will sig i wåra hiärtan yttra. 

 

I gröna dälder tycks the strömmar glada rinna, 

 The blåa böllier som med lust till hafwet gå, 

 Små fiskar leka och sig opp i wattnet slå, 

men wij allena blj som ingen glädie finna. 

 

Nu lägger marcken bort then hwita wintrens slöija, 

 Sig pryder herrligt ut, blir brokog, fager, grön, 

 Sig teer med rosers prål, med lillier, tusendschön, 

hwars blomstrand fägring kan båd sinn och ögon nöija. 

 

Men wij måst stadigt gå i swarta sorgekläder, 

 Wår dräckt är boij och floor; hwar altid sörgz och gråtz 

 Eij där blommerat tyg och kostbar skrud tillåtz, 

Knapt lyckan blaggarn och grof säckwäf oss tillstäder. 

 

Oss ingen annan säd wår magra åker gifwer, 

 än malört, tistel, törn; fruckt i wår trädgård är 

 Willdrufwor, galläpplen, steenpäron, stärckebäär, 

Ogräset wäxer opp, qwaft goda hwetet blifwer. 

 

Skall aldrig då för oss sig någon glädie yppa? 

 Sku wij då aldrig få wårt kära fosterland 

 med glada ögon see? Sku wij ur Rysslands band 

och fängels alldrig till wårt kära Swerje slippa? 

 

Dock bort med sorg, hoo weet när wij thet bodskap höra 

 at wij sku nögde ur thet sorgsna Ryssland bort? 

 Hwem weet, then frögd kanske oss händer innan kort, 

at lyckan will oss heem med lust och fägnad föra. 

 

Då skall wår winters kiöld bij wänd i liuftva sommar. 

 Med frögd då skiära opp, hwad wij med tårar sådt; 

 För thet i sorg wij haa bland törn och tistel trådt, 

sku wij nu glade gå bland skiöna majeblommer. 

 

Ach! at dock komme snart the så högt önskad stunder, 

 Wårt fångskapz ändalyckt, wår frijhetz söta roo, 

 at wij hoos wåra må i fred och stillhet boo, 

Då få wij hwad wår hog och sinne högst åstundar. 
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Samuel Triewald, 1688–1742 
 

 
 

 

Egna visor  

(troligen ej översättningar) 

 

Lyckan och hoflewernets fåfänga, fram för et rosamt och stilla land-lefverne 

til en del verteradt utur tyskan vid Lohensteens Hyacinthen p. 67 

 

     Samuel Triewald, Läre-spån uti svenska skal

     de-konsten, Stockholm 1756, s. 3–9.  

(1.) 

Du verldens vädertupp, du själens falska snara, 

 du tidens lekedohn; far, lycka! far man hän! 

Mitt rökverk vil jag på ditt altar framgent spara; 

 Ditt öra är ju döft, du aldrig någons vän. 

Vill du ditt snälla hjul, somvi en hand, omvånda, 

så faller malm till mull, colosser öfverända. 

[…] 

(2.) 

Men dig, dig älskar jag, vidt öfver Gangis Skatter, 

 menlösa [ofördärvad] herde-stånd! du hamn af önsklig ro! 

[…] 

(3.) 

Vid hofvet girighet med afund parad, kläcker 

 fördömda nidings-verk ur vederstyglig barm. 

[…] 

(4.) 

[…] 

Vi mera själa-ro, än girigbukar smaka 

när vi vår rikedom från bögda grenar skaka. 

(5.) 

[…] 

När det 

 

 

 

 

Tankar öfver döden och lifvets besvärliga fåfänga, vid en spatsergång på kyrkiogården 

 

      Triewald, 1756, s. 49–56. 

1. 

Då med spatsergång sist, jag tänkte undanfly, 

den svåra ledsamhet, jag fant mit sinne bry; 

så bragte oförmärkt mig föttren til den ort 

där verldens utgång fins, til himmelen en port: 

där kårta afton sluts, den längsta natt begyns: 

där döden öfver oss och verlden segra syns: 

Det är på kyrkogåln, straxt föll mig in dervid: 
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Gamla junfrurs beröm, utur et fruntimmers bref på landet till en dess vän i staden 

 

      Triewald, 1756, s. 82–86. 

1. 

 

 

 

Jag ger dig rätt Apollo fan! 

 

      Triewald, 1756, s. 89–91. 

(1.) 

Jag ger dig rätt Apollo fan! 

Med alla dina lagerblan, 

och alla blomster på parnassen. 

 Hvad båtar dig, at dyrka väl, 

 när man dervid måst svälta hjäl? 

Din konst den fyller aldrig cassen. 

 Uppå dit bärg, det så bekant, 

 man aldrig någon grufva fant. 

De skalde-möer, som jag det tycker, 

 om de had’ haft en brude-skatt, 

 had dem en man väl tagit fatt; 

Men nu dem aldrig mödom trycker. 

 Förbannad vare fritt den stund, 

 då jag ej lydde far mins mund. 

(2.) 

Som sade: Josse ä du galen, 

 at hängen näsan in ein buch, 

  Lär säljen Pfeffer oder Tusch, 

Petra en ann mit Mas und alen: 

 at stehlen in untullat joss, 

(forts) 

 

 

(3.) 

 Nu ser jag först, at han sad’ sant; 

 men ack! jag var en unger qvant [pojke], 

som flittergull [oäkta guld] för äkta väldge. 

 Jag tänkte den mer lycklig var, 

 som lärdom än den pengar har, 

Jag fåfäng rök och väder svälgde. 

 Jag vänta mycket, fant en l—t, 

 och sent at ångra redan gjort. 

Åtminston’ rädds jag ingen fara, 

 bestulen bli. Den intet har, 

 han sofver sött; men inga sorgers far, 

är gullet visst hos dem som spara, 

 som göra sig til skattens dräng, 

 stå bittid’ opp, gå sent i säng, 

Ej djärfva äta sig väl mätta, 

 som darra när det ringsta hörs, 

 af fruktan at en tjufver törs, 

med dyrk en tung järn-kista lätta. 

  

 

Til Kongl. secreteraren C*** 
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      Triewald, 1756, s. 128–130. 

1. 

Jag mins ännu min bror helt väl, 

 det löfte 

 

 

 

 

Satirer 

 

Om dem som inbilla sig vara poëter. 

Satire. Horatius Lib. II. Epis. 2. 106 

      Triewald, 1756, s. 37–49.  

(1.) 

 Skall jag än yttermehr nån fåfäng tijd förnöta 

att dig, skaldekonst! med större yfwer sköta? 

 skall jag bemöda mig att  

 

 

 

 

 

 

 

Satire. Emot våra dumma poëter uti burlesque. 

      Triewald, 1756, s. 102–106.  

      

(1.) 

När en skald begynner yra 

resar’n mer än andre fyra, 

 som stängs in i dårehus; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tillfällesdikter 

 

Bröllopsdikt till bergsrådet Olof Colling och Lisa Norrman, 1713 KB, Verser över enskilda,  kort 

      # 18086 och # 28065. 

ABCD 
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Jacob Frese, 1690–1729  
Jacob Frese, Andelige och Werldslige dikter Författade och I ordning sammanbragte, Stockholm 1726. 

 -    ”    -   Någre poëtiske samblingar, Stockholm 1728. 

 

Arvid Hultin, Valda skrifter af Jakob Frese med en teckning af hans lefnad och skaldskap, Helsingfors 1902.  
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Andelige och Werldslige Dikter 

Författade och I ordning sammanbragte, af 
Jacob Frese 

Stockholm 1726 

 

 Då jag åtsklllige särskilte Wåhr-tider, 

begynnandes ifrån Åhr 1712, af en swår och 

 häftig Skälfwe-sot warit angrepen. 

 

Åhr1712. den 1. Maj 

När nu i wåhrens-frögd all wintrens möda stanar: 

När nächtergalens ljud till gen-liud bärgen manar: 

 När dagen bäst bli’r lång, då bli’r min glädie kårt, 

 min sorg den flytter till, när andras flytter bårt. 

 

I löf-beklädde trä’n, som i er fägring grönska: 

I hugnens af det wäl, som andra sig tillönska, 

 Dens glädie öks, som ej sin glädie lärt förstå; 

 Den glädien älska wet, den wiker glädien frå. 

 

Dock dårligt är, at jag så tidigt börjar klaga; 

Jag ta’r wäl oket an; jag kysser Herrans aga: 

 Min ungdoms tuktan bli’r mig ålderdomens pris: 

 Om något giöra kan, giör motgång mannen wis. 

 

Nu himmel! styrk mitt hopp, och stöd mitt swaga sinne: 

förök mitt tålamod, gif tröst i hiärtat inne! 

 Will du jag färdas skall, så är jag Herre här; 

 will du mig rätta vpp, min Gud, skie ditt begiär! 
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Åhr 1713. den 3. Maj. 

Hwad? hö’r jag dig igen i lunden lustigt spela? 

Och med din skiära röst den wida luften dela? 

 Hwi skall din glädie-sång förkunna mig mitt qwal? 

 O skogens sångarin! Du sköne nächtergal. 

 

Wäl an, will du min sorg uti din wisa fatta; 

skall jag igenom dig mig mera lycklig skatta? 

 Beklagar du (kan skie) det wåld du lidit har?* 

 Och i det samma del uti min ängslan ta’r. 

 

Hwad giör du? giör du det, så låt din röst så klinga, 

at du må Skaparen till råd i nöden twinga; 

 Dock syfta hwart du will med dine stämmors liud, 

 jag lånar minst ditt mål, när jag will bedia Gud. 

 

O högste Himla-Printz! all godhets rika kiälla, 

låt af din nådes brunn barmhertighet upwälla; 

 Giut salwo i min sår, och hiälp mig åter opp! 

 Gif hälsa till min siäl och till min siuka kropp! 

 
* Här alluderas till Ovidii dickt, at Philomela, som af Therëo blef stämd, 
förwandlades i en nächtergal, som för all sin tid beklagat det stränga  

wåld, henne blef tillfogat. 

 

 

Åhr 1715. den 29. April. 

Tänk! Lärkians fierde sång mig nu i örat giäller, 

och åter skier, at Gud sig mot mig wreder ställer; 

 när genom luften hon med sina wingar ror, 

 då är det re’n så dags, at plågan hos mig bor. 

 

Ach! hade jag din röst och dine lätte wingar, 

med dem du dig i hast till solens granskap swingar; 

 så flöge jag dit upp, och klagad’ så mit we, 

 at nåden ej min nöd skull’ utan tårar se. 

 

[här följer två strofer med andligt innehåll] 

 

Åhr 1716. den 20.Maj. 

Så kommer du igen ifrån din winter-hwila, 

du wåhrens glada påst, ja låt din ankomst ila! 

 Den, som all min sorg ett åhrligt wittne war, 

 nu bär det glada båd, at wreden stannat har. 

 

Kom! Kom! Wälkommen kom! och siung din morgon-wisa; 

Jag wet, det är din ackt den högstes godhet prisa; 

 Din ankomst (sälla röst) föröker mitt behag; 

 hur länge hielpen drögs, bli’r dock en hiälpe-dag. 

 

[här följer två strofer med andligt innehåll] 

 

 

Åhr 1722 

Den wäna jord är nu från wintrens fiättrar löster: 

och wåhrens ankomst qwäd’s af tusend glädie-röster: 

 Den hwita swan sig ned i öpna floden slår: 

 Och turtur dufwans liud man åter höra får. 
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Ej! så är tider, at min siäl sig hasta låter; 

Min Gud! jag kommer nu med wåhrens ankomst åter: 

 och bäst all jorden dig sin offer-skylnad bär, 

 med lof och tacksamt liud jag mitt i hopen är. 

 

Jag tänkte: Måtte jag till sorg dock födder wara, 

när wilde foglars hop all glädie få erfara. 

 Nu tänker jag: O hwad en flyktig frögd det är: 

 den frögd mitt hiärta rör’ den wäntar jag ej här. 

 

Jag wäntar den uti de sälla siälars möte, 

uti den nya stad och sielfwa Abrah’ms skiöte, 

 där werldens frögd bli’r bytt uti en ewig wåhr; 

 O sälla glädie! som all glädie öfwergår. 

 

 A:o 1726. den 10. April. 

Då jag hela åhret igenom måste hållas wid sängen. 

 

Nu siunga foglar giält på trädens gröna grenar; 

och wattnets tysta-folck, slå ut de blanka fenar; 

 Den stela swalan som i floden haft sin graf, 

 i luftens öpna widd nu swäfwar till och af. 

 

De wida åkrar stå i wäxt och skiutand’ gröda, 

och wisa oss det gräs som blifwa skall wår föda. 

 Kort sagt: naturen sig nu aldra liufwast ter, 

 men ingen åhrsens tid mig nå’nsin gläder mer. 

 

Här ligger jag ännu wid dammen i Bethesda: 

Min Gud! hwi tänker du då icke på mitt bästa? 

 Jag usle! ligger jämt i fiäder-boijor tryckt; 

 Ach! fins dock ingen hiälp, ell’ någon undanflykt? 

 

Dock, innan skiörden bli’r och bleka skylar binnas; 

så hoppas jag, jag lär’ bland wissne skuggor finnas; 

 men till min siäl uti de sälla landen stå, 

 och mine kiärfwar där med glädie bära få. 

 

 

Anno 1728 (Ur Någre poëtiske samblingar, Stockholm 1728, se nedan) 

 

War hälsad, där du re’n en liuflig wår bebådar, 

du skiöna nechtergahl! som än min ängslan skådar; 

 O huru gläder mig din stämmors giälla liud! 

 hälst jag upmuntras at tillika prisa Gud. 

 

Ach! kunde jag få wist mig glada nätter giöra, 

som du dig ofta glad om natten låter höra; 

 Jag skull’ min ledsamhet i glädie byta bort, 

 och mången långsam natt med sånger giöra fort. 

 

[här följer två andliga strofer] 

Förackt öfwer werldsens fåfängelighet. 

Siunges som: I himmelen, I himmelen 

 

Far, werld, med all fåfänglighet! 

 Jag biuder dig farwäl: 
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En annan werld jag för mig wet: 

 dit will min matte siäl; 

Ditt wäsend’ är dock idel flärd; 

O! usel! den du håller snärd; 

 Far wäl! du snöda werld. 

 

Wällust 

Ett lustas Naïn kallas du; 

 dock last för lust oβ bär: 

Din glädie och din sötma ju 

 en bitter galla är. 

Ditt wäsend’ är dock idel flärd; 

O usel! den du håller snärd; 

Farwäl! du blinda werld. 

 

Ähra 

Din ära är en lysand’ sky, 

 som hastigt drifwes bårt: 

som ändrar sig med ned och ny, 

 och warar ganska kårt. 

Ditt Wäsend’ är dock idel flärd; 

O usel! den du håller snärd; 

Farwäl! du fräcka werld. 

 

Rikedom 

Din rikdom är ett flyktigt lån, 

 en snarlig flytand’ ström, 

hwars wågar sköllia till och från; 

 men hållas ej i töm. 

Ditt wäsend’ är dock idel flärd; 

O usel! den du håller snärd; 

Farwäl! du diärfwa werld. 

 

Trohet 

Hur’ säker bli’r din trofasthet? 

 Hur’ ewig är din frid? 

Din tro är otro och förtret: 

 Din frid en stadig strid. 

Ditt wäsend’ är dock idel flärd; 

O usel! den du håller snärd; 

Farwäl! du falska werld. 

 

Farwäl! Jag all din smickran skyr, 

 och anser med förackt: 

Jag ler åt alt ditt äfwentyr: 

 Jag spotskas åt din prackt. 

Ditt wäsend’ är dock idel flärd; 

O usel! den du håller snärd; 

Farwäl! du snöda werld. 

 
  

 

 

Kiärleks-Dikt. 

Går mine rjm, som kiärlek höljen 

Melodie: Hör til o höga himla Konung. 

1. 

Går mine rjm, som kiärlek höljen, 

wid dygd och tro jag er beswär; 
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Så litet J min’ tankar döllien, 

 min’ tankar er ock döllia lär. 

Gån bort, at sökia den J wet, 

 sielf lyckan följe er på wägen! 

 Er blifwe himlen så benägen, 

som J nog rönt min trofasthet. 

2. 

När er den sälla dag undfägnar, 

 at råka den jag längtar till; 

förglömmen ej, å mine wägnar, 

 hwad jag så trägit biuda will. 

Den wördnad ware er befalt: 

 at J en blödig häpnad röjen, 

 när J för hennes hand er böjen, 

som ensam är mitt hela alt. 

3. 

Den himlen särskilt nåd har delat, 

 naturen twefalt kånstlat på, 

och där de bägge wisa welat, 

 hur’ högt de ändtlig kunnat gå; 

En owan prydna för wår nord, 

 af lånter dygd en främmand’ qwinna, 

dock främ’de dygders ägarinna, 

en Guda-dåtter här på jord. 

4. 

Tag, skönste; men med täckligt sinne, 

 den trohet dig här biudes an; 

Du west, hwars hiärta du har inne; 

 dig, hwem jag är, ej fela kan. 

Nu blöde rader, skynden er! 

 Ack! ho kan mig den sällhet båda, 

 at jag, som J får Iris skåda? 

Kom önskte stund, och dröj ej mer! 

 

 

En Annan 

Gudinna som din täcka orden 

(Melodie: Ifrån den dag jag Elisandra) 

1. 

Gudinna som din täcka orden, 

 likt solen pryder himlens hwälfda blå, 

 Naturens under man dig nämna må, 

tu skiönste öfwer alt på jorden; 

 hwars ögons eld min blod till aska brändt, 

 fast till at dö mig lyckan än ej händt. 

Hwad är at du med wrede agar 

den, som dig offrat sina dagar? 

  Den intet mer 

  af werlden be’r 

 än en din kiärleks gnista, 

 och därför’ alt will mista? 

2. 

Mig tycks du himlens ordning hatar, 

 när kiärlek dine kyska öron skiär, 

 där kiärlek dock det liufsta wäsend’ är; 

Hwad är, at du deβ wälde ratar? 

 som första sten til werldsens grundwal lagt, 

 som alt i skick u’r jordens skiöte bragt, 
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som giör, at du och jag, wi båda, 

med wåre ögons lius få skåda 

  det himla-hus, 

  där solens lius, 

 med sine skyar wåta, 

 din hårdhet må begråta. 

3. 

Den fruckten högst på trädens toppar, 

 som aldraförst sin röda mognad bär, 

 fast den för lystna handen säker är, 

bli’r dock fram för de andra knoppar 

 af läckra masken först förtärd och skiämd, 

 ell’ får af solens eld sin höghets hämd. 

Ack! warnar dig ej samma öde; 

Hwi unnar du din fägrings gröde 

  för matke-gnag, 

  än dens behag, 

 som du i döden qwäljer? 

 Betänck nu! hwad du wällier! 

 

 

Än en annan 

Alla Nymphers Princessina, Min Herdinna 

Siunges under sin egen Melodie 

1. 

Alla Nymphers Princessina,  

 min herdinna, 

den jag ewig wördnad bär, 

hwilkens like bland er Orden,  

 hela jorden, 

aldrig nån’sin skåda lär’. 

2. 

Du Naturens mästerstycke, 

 som mitt tycke 

fyllest i förundran bragt; 

Säg mig: ästu blott en qwinna? 

 Min Gudinna; 

öfwerjordisk är din makt. 

3. 

Solen, som på himlen träder, 

  alla gläder 

med sitt fagra färge-sken; 

Dock den sol långt täckre brinner 

  som uprinner 

J din qwicka ögne-sten. 

4. 

Blomman, som sin wåhr bemålar 

  lifligt prålar, 

tråtzar Sal’mons härlighet; 

men du tråtzar blommans prydna; 

 Tänck! sin lydna 

ingen dig förwägra wet. 

5. 

Ja, den fägring som du hyser, 

 hwilken b’lyser 

på sin Marmor-hwita grund, 

giör, at Gudar ej förgäta, 

 till at träta 
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om din wänskap och förbund. 

6. 

Men, fast man så allmän heder 

 för dig breder; 

glöm dock ej den trofasthet, 

hwilken dig för andra burit, 

 och dig swurit, 

din, den du sielf nämna wet. 

       

  
 

Öfwer den för sin däjlighet så allmänt berömda Iris. 

1. 

 Dejligheten i sin skrud, 

  klädd i oskulds siden, 

 präktig som en ängla-brud, 

  bär en krantz af tiden; 

hwilkens glantz sjelf morgonrådnan giedt behag, 

under skymt af ögons dunkla pänsel-drag. * 

2. 

 Och hwad under är’et då 

  Iris underskiöna! 

 at du, mot din tancka, må 

  allas undran röna? 

Ty din ögons eld som åskian genomskiär: 

i din skiönhet ses hwad aldradäjlig’st är. 

3. 

 Himlen gifwe läglighet, 

  det jag bed’s så giärna; 

 Han, som mine tanckar wet, 

  wet, hwad jag har ärna: 

Du och jag wi skulle till wår sidste dag; 

men min Iris, säg: Hwad skulle du och jag? 

 

4. 

 Wi sku den framfarne tid, 

  som en dröm förgiäta: 

 Uti stilla ro och frid 

  nöjets krantzar fläta. 

Enighet skull’ blomstras i wår ålders wåhr: 

tro och ähra samka oβ de hwita hår. 

 
* Härmed förstås den skugga, som ögonbrynen kasta ifrån sig. 

 

 

Ursäkt til twenne Systrar, at jag med den be- 

 giärte Wisan så länge ute-drögt. 

 

Tröga hand, som tröttnat skrifwa 

 waka dock från hwilan opp; 

längre sig till lättia gifwa, 

 föder ett förtwiflat hopp. 

Om du uti skuld äst stanad 

 för det du ett löfte giordt, 

lid ej längre blifwa manad 
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 till det förr betalas bordt. 

 

Trug och twång jag giärna wäjer, 

 ty jag all ting willigt giör; 

Hwad man mer än en gång säjer, 

 mig mitt blöda sinne rör: 

Likwäl måste jag bekiänna, 

 at jag nu min wane bytt; 

Twinga mig till skrift och pänna 

 är för mig ett främmand’ nytt. 

 

Härmed har jag denne resa 

 satt mig i widlyftighet; 

dragit å mig blygd och nesa, 

 och är råkad i förtret. 

Såled’s torde snarlig hända, 

 at man mister all credit,  

at ens namn går öfwer ända 

 och man räknas för Fallit. 

 

Dock om jag mig rätt betänker, 

 är mitt brott så måttligt stort: 

Jag har icke brukat ränker, 

 ingen jag olycklig giordt. 

Jag har blott en tid förhalat, 

 den jag dock kan få igen: 

Jag will giärna alt betalat; 

 ty jag har in bonis än. 

 

Här är den begiärte sången; 

 efter föreskrefwen thon: 

Ta’n til goda denne gången, 

 och ursäkten min person. 

Skulle några Noter fela, 

 faller ej cadancen rätt, 

kan J med er sång alt hela, 

 laga versen löper lätt. 

 

 

Wisan. 

 

Nympher, wåre tiders prydnad, 

 Cronan af e’rt täcka kiön, 

J, till hwilkas tienst och lydnad, 

 man förpliktas utan bön: 

Syskon, hwilkas täcka lynne 

 alt fullkomligt innebär; 

hwilkas art och blida kynne 

 androm ett exempel är. 

 

Om, mot edra christna seder, 

 hedna namn skull’ hinna opp, 

man gudinnor nämde eder, 

 hade till er hedna hopp; 

men det wil er litet lika, 

 J ä’ af en högre ätt, 

J ä’ mer af ähra rika, 
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 er bör annat ähre-sätt. 

 

Wåre hiärtan ä’ de lunder, 

 där man er sitt offer giör: 

Wåre tanckar alle stunder 

 eder bild i bröstet för’: 

I wårt sinne wi e’er dyrka, 

 där sku’ J tillbedne bli; 

Bårt med hedna-hopp och kyrcka! 

 Bårt med alt afguderj! 

 

TROHET är hos oβ de stoder, 

 som man fordom uprest har; 

De så konstigt gutne floder, 

 bygde Tempel och altar; 

håfwor, guld och rika skattar, 

 deras Ambra och Zibet; 

TROHET ensamt i sig fattar 

 all den forna kåstbarhet. 

 

Hvem kan större sällhet bida, 

 än den er tilägnas will; 

TROHET sen J på wår sida; 

 er wår lydno hörer till. 

när wi så wår skyllnad skiöta, 

 J däraf bewekas lär’, 

till att tro med tro bemöta. 

trohet ju e’r prydnad är. 

 

 

 En Herde-wisa. 

Herdinnan Celinde söker sin herde Celadon 

1. 

Celinde gick sörjand’ och sökte sin hiord, 

Hon klaga med tårar, och ropte de ord: 

  En herde så trogen. 

2. 

Med tårar hon klaga, bad bärgen om swar; 

Hon fråga : hwar hiorden och herden han war, 

  en herde så trogen. 

3. 

J skuggrike lunder, ack skyggen dock mig! 

ty hälst i er skugga där skylte ju sig 

  en herde så trogen. 

4. 

J blomstrande ängiar uplåten ert skiöt! 

där oftast tilförne sin hwila åtniöt, 

  en herde så trogen. 

5. 

J mörkaste skogar fördöljen min gång! 

ty wist i ert öde där lider nu twång 

  en herde så trogen. 

6. 

J bärg och J högar begynnen ett fall! 

J ängslens, at längre jag undangå skall 

  en herde så trogen. 

7. 
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J dälder och dalar omfatten min stig! 

månn’ ock edra giömslor de giömma i sig 

  en herde så trogen? 

8. 

Fördräncke mig wågen och flyttie från strand! 

ell’ räckie mig herden u’r hafwet sin hand! 

  En herde så trogen. 

9. 

Celadon. Ack! blifwe jag diuren til byte och rof ! 

  Herdinna, hwad giör’s dig den önskan behof? 

   Min trogne herdinna. 

10. 

Celind.  Ja öpne sig jorden, och giömme dock mig! 

Celad. Herdinna, Celinde, hwi klagar du dig? 

   Min trogne Herdinna. 

11. 

Celad. Jag sitter wid kiällan, där du dig plär twå, 

  i löf-klädde lunden, där linderne stå, 

   min trogne herdinna 

 12. 

Celind. Ack, herde! besinna, hwad sorg du mig giordt. 

Celad. Herdinna, hwi räknas mitt fehl dock så stort? 

   Min trogne herdinna. 

13. 

Celind. Ack, Herde! du west, jag det illa ej ment. 

Celad. Herdinna, jag har det ock icke förtient, 

   min trogne herdinna. 

14. 

Celind. Nej löne dig himlen, som du det förskyllt! 

Celad. Så blifwe ditt hopp ock med glädje upfyldt! 

   Min trogne herdinna. 

15. 

Celad. Ja komme mig all din olägenhet på, 

  om jag dig förglömmer, och mera ändå 

   min trogne herdinna! 

16. 

Celad. Nej, förr skole bärgen och högarna fly: 

  förr månen ej dela mer NEDAN och NY, 

   min trogne herdinna! 

17. 

Celad. Men glöm du ock icke den dig håller kiär; 

  ty, som du mig kallat, så tänck, at jag är, 

   din herde så trogen. 

 

 

 Warning af Gudinnan Venus, til 

  PSYKE, 

At icke låta förleda sig af Amandi Spel.  (Palmskiöld 395, s. 40) (Olsson, s. 67) 

1. 

Först i wåhrens späda grynne 

 gick Amandus om en dahl, 

och i ganska gladlynt lynne, 

 hörde på fru nächtergal, 

efter hwilkens liufste sång 

 diuren höllo dantz och språng. 

2. 

När han såg alt hwad här skedde, 

 tog han ock sin pipa fram; 
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och sin hand til spels beredde, 

 stäld’ sig mot den eke-stam, 

där fru nächtergal satt qwar, 

 härmad’ henne, hon gaf swar. 

3. 

Venus kom från nämste lunder 

 med en fager jungfru flåck, 

Märkte på naturens under, 

 stanna’ litet med sin skåck, 

bad: de wille lysna till, 

 hwad af detta warda will. 

4. 

Psyke, som för andra skiöner, 

 hörde först med allwar på; 

Tog af marken, som stod gröner, 

 snart ett blomster då och då, 

Bandt ihop en konstig krantz 

 af de fägraste där fans. 

5. 

Hör, sad’ hon: Fru Venus wäna 

 och J systrar af mitt kiön, 

må jag skal hans pipa låna: 

 Gifwa’n denne crantz till lön, 

hans, som spelar wid den ek, 

där som diuren hålla lek? 

6. 

Venus sade: Flicka lilla, 

 är din frihet re’n försåld? 

Akta dig, at dig går illa, 

 om du råkar i hans wåld; 

Achta dig, at du erfar: 

pipan fogeln helst bedra’r.  

7. 

Nej: fru Mor; nej, nej: fru FRÖJA, 

 aldrig nå’nsin någon dag, 

skall han få mitt sinne böja, 

 aldrig skall det taga lag; 

förr skall himlen smälta bårt: 

willa hafwet blifwa tårt.  

8. 

Giör då hwad dig giöra lyster, 

 tag dig sielf ditt frija wahl;  

Än ett ord wår söta syster, 

 ropa hwar af Venus tahl; 

Än ett ord: giör ock din fljt, 

at du honom sielf får hit. 

9. 

Därmed hon ifrån dem hastar 

 i en nätt och lätter gång, 

crantzen i hans händer kastar, 

 som uppå sin pipa sång. 

Hör, Amandus sade hon: 

 lär mig denne pipe-thon. 

10. 

Crantzen will jag dig förähra, 

 den jag dig i handom bar; 

Will du något mer begiära, 

 tag då alt ehwad jag har; 
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men med sådant förbehåld, 

at min wilja bli’r din wåld. 

11. 

Utaf hennes Guda-tycke 

 och des anlet’s dejlighet: 

utaf hennes altförmycke, 

 som jag ens ej nämna wet, 

siudde alt Amandi blod, 

så att han i undran stod. 

12. 

Ej! Gudinna, werldsens under, 

 sade han, gack bårt från mig; 

Söker du i skogens lunder 

 någon, som kan lära dig? 

Gack till Gudar, Guda-barn, 

hwad skall silke hop med garn? 

13. 

Du äst silket det jag söker, 

 du äst Gudars Guda-son: 

wäl-lucht på ditt altar röker, 

 om din gunst är mången mån! 

Lär ell’ län mig konsten din, 

den jag önskar wara min. 

14. 

Giärna skall du den få lära, 

 du naturens dyrste skatt, 

som äst bland ditt kiön en ähra, 

 främst i deras ordning satt; 

men där höfwes tid därtill, 

om du henne lära will. 

15. 

Hon med honom, han med henne, 

 fölgdes åt i kiärlighet; 

Nu, om deβe såta twenne, 

 jag ej mera nämna wet. 

Venus sade: Flickor små, 

sad’ jag ej, det skull’ så gå? 

 

 

Till dem som, under Miβundsamhet, stälte sig med-önk- 

samma öfwer mitt Öde, at fara till Siös, då jag Åhr 1714 er- 

 hölt Kongl. Senatens Fullmakt, at wara Secreterare 

  Wid 

 Ammiralen LILLIES Esqvadre, 

hwilken  Beställning jag dock ej wärckeligen kom at tilträda, e- 

 medan den snart där på, för besparing i Staten blef indragen. 

 

Min wänn ho begiär 

den ynka du bär? 

 Hwi fruktar du så, 

at jag i min lycka 

 skall kräft-gången gå? 

 Hwi qwälljer det dig? 

Tänk sielf: at min krycka 

 skall bäras af mig. 

 

När jag mig betror 

den ofwanåt bor 
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 till kropp och till siäl, 

tå går mig i nöden 

 alt lyckligt och wäl, 

å siö och på strand; 

i lifwet och döden 

 rår Gud om min and. 

 

Tråtz bölljornes gny, 

i nedan och ny; 

 i wäder du wåg, 

ert hot och er fahra 

 minst skräcka min håg; 

 Ehwart det och bär 

will Gud mig bewara, 

 hwars egen jag är. 

 

Dock än bli’r jag qwar, 

mitt öde så war; 

 som himlen det will, 

så måst’ jag mig nöja, 

 och tacka därtill. 

 Jag wördar hans nåd; 

Förnedra, uphöja, 

 står alt i Guds råd. 

 

 

Öfwer Fläckebo Surbruns Wattn. 

Låt, stålta Ocean, din kiällas strida flod 

 sig af sin wågars ras och yra ej förhäfwa! 

Ställ in din frja flygt, ditt fräcka öfwermod, 

 som lärdt med starka fall de stilla elfwer qwäfwa. 

 

Här rinner ett Christal i sakta sus och dån, 

 som ej af något gull ell’ dyra pärlor qwäller; 

men dock i rikedom dig skiljes wida från; 

 ty idel hälsa ur des dolda djup upwäller. 

 

Flyt, ädla kiälla, fram: flyt med ett dubbelt mått: 

 håll ej din ymnoghet, ditt rika lån tilbaka: 

Utwidga öfwer alt ett tusend’ handa godt: 

 låt i din söttma oβ Guds godhets söttma smaka. 

 

Ach! måtte sig ditt lof, som Oceanens lopp,  

 i werlden widt och bredt till tusend’ grenar dela: 

Dig söke folk och männ från fiärran länder opp: 

 och ingen sot må gie’s, den du ej hinner hela! 

 

 

Satyrique 

Förträffelige Skald! hwar är din Luta giord? 

Förträffelige skald! hwar är din luta giord?  

 I hwart ditt liufwa slag Mars och Saturnus klinga: 

 med Baldur och med Thor kan du til tårar twinga: 

Du wäjer magra namn, men ta’r wid dryga ord. 

 

Du aldrig än ett bråk ell’ minsta möda fann, 

 at leda dygder fram i diktan af hiältinnor, 

 Dem skapar du dig lätt af elljest slätta qwinnor, 
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och usle herdar du till Gudar höja kan. 

 

Ibland du öfwer dig i wind och wädret för’s, 

 at eld och åskia u’r de mörka skyar leta, 

 och för oβ jordens barn beskrifwa luftens heta, 

då du u’r diupa moln i töckna tala hör’s. 

 

Din lärda nätters flit för ingen du bespar: 

 Wid alla gästebod och graföl laget gläder: 

 På winst och på förlust dig utur anden qwäder, 

och lycklig merendels de blinda lotter dra’r. 

 

Dig är den gåfwo delt, at enkom wara fri; 

 Hwad blygd will ha betäckt, bli’r dig en lustig gåta: 

 Hwad elljest tuktigt är, måst’ dock lättfärdigt 1åta; 

Du wisar: huru tukt i skam kan uptäckt bli. 

 

Det lärer innan kårt de lärde systrars hop, 

 så snart du deras konst och wjshet hunnit följa, 

 Ditt lage-wärde hår och skarpa änne döllja, 

hwarvid ock Helicon lär’ gie ett frögde-rop. 

   

Det oundwikeliga Öde, hwilket en sälsam 

  Person 

  N.N. 

Widhängia skulle, i fall han sitt ärnade Gifte wille ful- 

fölia, uppå des begiäran, spådoms-wis och til tid-fördrif anteknat. 

 

Raggen sökt’ ett Bröllop stifta, 

Raggen sökt’ ett bröllop stifta  

rådde Joseph sig at gifta, 

 Gifta sig, och ta’ en wän: 

 stackars Joseph fölgde den. 

 

Joseph råka i elände, 

tog en brud den han ej kiände: 

 Kiände dock den han sig tog, 

 fast hon förr war kiänder nog. 

 

Joseph sig till prästen skynda, 

och bekiände at han synda, 

 synda, at han fölgt ett råd 

 uti kiβligt öfwerdåd. 

 

Prästen, hwilken giordt det knyte, 

sad’ det war ej häste-byte: 

 Bytet måst’ du låta bli’; 

 byte giör’s för giäckerj. 

 

Joseph straxt til prästen swara: 

Giäck jag gärna wille wara, 

 wara giäck och mera till, 

 förr’n jag högre wäxa will. 

 

Prästen repa op sin läxa, 

sade: Joseph du måst’ wäxa, 

 wäxa och föröka dig, 

 draga korset tålelig. 
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Joseph sig med domen nögde, 

wördsamt sig för prästen bögde, 

 bögde sig, och önskte då: 

 gånge prästen lika så! 

 

 

 Klagan öfwer en Steglisa, som utur Buren 

i fria Luften utsläptes, men Ägaren blef intalt, at Fo- 

glen då under händer dödde, på berörde Ägares enfaldi- 

ge begiäran, i hast fattad, och i en förstäld Enfaldighet 

  till honom öfwergifwen. 

 

Så är den frja foglen död, 

och må numer sitt knappa bröd 

 åt hans förtienster skänkia, 

som welat af en wårdnad blid, 

uti des kårta lefnads tid 

 på hennes trefnad tänkia. 

 

En fogel, utan like, skiön, 

blå, hwit och swart och gul och grön, 

 en fogel alt tillika, 

 som i sin tungas färdighet, 

knapt wille, det jag wittna wet, 

 sin egen herre wika. 

 

En herre, hwilkens hela pris, 

består däri, at wara wis, 

 Wjs; men i wiβa stycken, 

som til exempel, wjs där i: 

at låta fogle-handlen bli’, 

se’n skadan warit mycken. 

 

Härwid han sielf betrackta lär’, 

at han en fattig fogel är, 

 fast utan stiärt och wingar: 

En gröfre fogel än den war, 

som nu sin färde farit ha’r, 

 Hwars jorde-färds Act så klingar. 

 

Den foglen fick en öpen graf: 

Han dog; men somna intet af: 

 Den lad’s i luftens linna: 

Des täcke är ett widblått hwalf, 

som aldrig synes mer’ än half, 

 en gåta lätt at finna. 

 

En gåta, hwilken innebär 

hwad oärhördt alt härtils är, 

 at den, som andra diuren, 

sitt lif i dö’n ej slutit har; 

men efter döden lefwer qwar; 

 Ett under i naturen. 

 

Nu sof och waka i ditt bo; 

Niut liuflig sömn och stilla ro; 

 din hwila ej försaka; 
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Sof, när dig natten mörker gi’er: 

 du döde, sof och waka! 

 

 

 Öfwer en Enwiges Kamp, som skiedde wid 

Wiksberg, under Sur-bruns Curen den 27. Junii 1714. 

emellan en Ekorn och en Skogs Råtta, som Ekornen 

i sitt bo des Ungar welat afhända, och äro af samteli- 

ge Bruns-Giästerne bägge wid wägen, brede wid hwar- 

 annan döde liggiande befundne. 

 

Mödrar, I som hafwa gått 

Mödrar, I som hafwa gått 

 med e’rt foster under bälte, 

och otaligt ondt utstått, 

 då det er i wånda stälte; 

se’n en mor, som offrar här 

lifwet för sitt foster kiär. 

 

Då hon minst det kunde tro, 

 någon skull’ des näste gästa, 

will tyrannen det bebo; 

 när giör owänn ei sitt bästa? 

Som af alt will ägar’ bli’; 

af-und måst’ ej mycket si. 

 

Men ett moder-kiärligt bröst, 

 som Naturen henne gifwit, 

 skiönt det ser sig ingen tröst, 

 har dock tro i hiärtat skrifwit, 

och till strids för sine går: 

ingen ting mot kiärlek står. 

 

Då för en obuden giäst 

 bär man oförtänkta rätter; 

wärja sig, tyck’s wara bäst; 

 men få lyckas intet bätter, 

än, at hon går lifwet qwitt: 

Oskuld döms och tryckes titt. 

 

Hon beseglar med sin död, 

 hwad som hon i lifwet öfwat; 

Bringar fjenden i nöd,   

 se’n hon sielf des gift bepröfwat, 

at han ock sin bane får: 

Arghet faller bäst hon står. 

 

Om nu ett oskiäligt diur 

 ett så kiärligt hiärta hyser; 

mödrar se’n, at e’r natur 

 och e’r dygd då förelyser 

dem, som biuda eder tråβ; 

Skam, at diuren lära oβ. 
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Tal til Ensligheten (Olsson, s. 84) 

 

Kom, tysta enslighet! dig will jag mig betro, 

 at sig mitt hiärta må i hemlig suckan fräta. 

I ditt fördolde rum där är mig lust at bo; 

 ty jag mig föresatt all werldslig frögd förgäta. 

 

Du trycktas wälbehag, de sorgsnas paradis, 

 bedröf’de siälars ro, och blöda sinnens längtan, 

I dig förnöjes man uppå ett saligt wis: 

 du stillar wårt begiär: du dödar all wår trängtan. 

 

J glade stunder och du forna frögd, farwäl! 

 O en bedräglig lust! som werldsens Sällhet gifwer. 

Kom, tysta enslighet! undsätt min matta Siäl! 

 Ty endast uti dig och Gud min glädie blifwer. 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

Någre poëtiske samblingar 
Stockholm 1728. 

 

Herde- och landt-lefwernes liuflighet.  

Är dock fåfängt alt, alt fåfängt uppå Jorden? (Nordin 1121, UUB, s. 363) (Olsson, s. 132) 

Mel. Är ej wänskap brörs &c. 

I. 

Är dock fåfängt alt, alt fåfängt uppå jorden? 

 Hwad kan oss då här ett sanskylt nöije gie? 

Ingen för beswär ännu är friad worden: 

 Hwad har fordom skiedt, som icke än kan skie? 

Höghet kan en ei, ei rikdom båta; 

 Under gyllen duk man sorgse hierta bär: 

Hwarken gagnar le, ei eller gråta: 
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 Fåfängt, fåfängt alt båd’ gråt och löije är. 

 

II. 

Men at jag mig dock utaf min del må glädia, 

 wandrar jag min wäg och söker enslighet; 

Ensligheten kan min frihet mig tilstädia, 

 Frihet föder ro och dödar all förtret. 

Nöijet är för alt en himmelsk gåfwa, 

 dock kan ingen nögd förutan frihet bo: 

Frihet endast kan oss nöije låfwa; 

 Nöijet endast kan i frid och frihet gro. 

 

III. 

Ach hwad rolighet! på gröna tufwor sittia, 

 och på bygden bo och bli bland åkermän; 

Nyttia lyckans lån, och nöjets dammar wittia, 

 bärga åhrets frucht, och mångfalt få igien. 

Där kan man sin sorg wid plogen glömma, 

 och sin hälsa kan man där med arbet få; 

Uppå hårda strå om roser drömma, 

 roser drömma om uppå de hårda strå. 

 

IV. 

Där må lyckan bäst förutan afwund främjas: 

 oskuld för försåt och falskhet wara fri. 

Menlöshet med rätt, och rätt med sanning sämjas: 

 Ärligheten le åt list och lismeri: 

Ondskan måste där til ryggia wika; 

 Missgunst, nit och wrede skingras under sky: 

Hämd med hat och hot och lögn tillika, 

 blekna utaf blygd och bort til fiällen fly. 

 

V. 

När wid dagens rand den gyllne morgonröda, 

 sig om trädens topp och bergens spetsar swängt; 

Daggen och förut har watnat jordens gröda, 

 samt på blad och blom sin pärledroppar stänkt. 

Börjar lärkian straxt sin wisa qwäda, 

 biuda herden med sin’ hiordar gå i wall; 

Luftens fiäder-flock sig ömsom gläda, 

 mana Echos liud och bergens återskall. 

 

VI. 

Spaka fåren se’n i blomsterängiar beta: 

 gettren gnaga måss af sten och bergen grå; 

och det späda gräs på ludna kullar leta, 

 ell’ af blad och barr sin rika föda få. 

Herden medlertid dem sammanlåckar, 

 blåser i sitt horn, och där han ledsen är, 

han de mogna bär i marken plåckar, 

 eller ock sitt namn i björke barken skiär. 

 

VII. 

När sig solen se’n till skymnings-dalen lutar, 

 bryter han sig löf utaf de gröna trä; 

Siunger så en sång, ell’ uti hornen tutar; 

 under spel och sång han drifwer hem sitt fä. 

Då ses herde-barn i marken springa, 
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 lekar, lust och skiämt i gräset börja på; 

och herdinnor sig med herdar swinga, 

 in til mörkret täkt det wida hwälfda blå. 

 

VIII. 

Bonden af sitt bruk, och wid sin slögd sig gläder, 

 giärdar om sin jord, sin åker, äng och by; 

noga aktning gier på ondt- och wackert wäder, 

 wet hwad giöras skal i nedan och i ny. 

Snart för wattnets-folk försåt han ställer; 

 snart han luftens fä, och skogens boskap tar; 

Snart han grymma diur och biörnar fäller; 

 sällan ledsnar den som något giöra har. 

 

IX. 

Städse han på lust, på wällust aldrig tänker, 

 aldrig han sig twår med röda drufwrors blod; 

Är han ei til pass, och något honom kränker, 

 styrker han sig hälst af rena kiällans flod. 

och fast han sitt bord ei präktigt dukar, 

 han bland blomster dock har bryta lärt sitt bröd; 

Måttligheten han för krydder brukar; 

 och hwad gagnar dock ett syndigt öfwerfiöd? 

 

X. 

Hwad lycksalighet? hwad glädie frögd och fromma? 

 i de låga tiäll och tysta hyddor bo; 

där som frid och lust på törne-buskar blomma: 

 säkerhet och hopp på gröna ängiar gro. 

Fåfängt, fåfängt må alt annat heta, 

 intet nöije jag förutan frihet wet; 

Säll den nöije lärt i frihet leta! 

 Hwilo är hans sömn, hans arbet rolighet. 

 

Yttersta dagens teckn. 

Då skola dalar och djup sig opp i högdene häfwa, 

luften blandad uti den heta qwalmene swäfwa; 

klyfter och resige bärg de tunga skuldrorne skaka; 

Himmelen häpna och fly, och jorden bogna och braka; 

Hafwet tändas i brand, och stå i liusande låga, 

Hwart creatur härwid förnimma ängslan och plåga: 

Giölar och grundlöse swalg uti moln sig fasliga wälta, 

ock Elementren i eld uplösas, flyta och smälta: 

Dagen dunkla i hast, des klarhet synliga tiockna, 

Stiernor, måne och sol både falla, twina och slockna: 

Häpenhet, wånda och skräck sku föllja hwarannan i nöden, 

Brak och gnistrande gny, flykt, fruktan, fasa och döden. 

som när fikona trän och alla träna de knoppas, 

Wåhren är inne, och man den blida sommaren hoppas; 

Så, när sådane tekn och de förebodelser hända: 

lyfter ehr hufwuden opp, då nalkas wärldenes ända. 
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I Olsson 1978 har tre visor inkluderats, vilka inte finns medtagna i Freses tryckta diktsamlingar. De återges 

nedan. 

 

 

Mörcka tysta natten ställer (Nordin1122, s. 156) (Olsson, s. 96) 

1. 

Mörcka tysta natten ställer 

 swarte sorg baneret opp, 

dagens liuus eij mehre giäller 

 men twärt stadnar i sitt lopp 

somne (?) kalla´ de för wän 

jag allen är waken än ://: 

2. 

Waken men eij till mitt nöije 

 blott af sorg iag sömnlös är 

Ty hwad andre kalla löije 

 är mig ängslan ock beswär 

andre älske, älskes giän(?) 

jag allen är uthen wän ://: 

3. 

Min Lizette iag bekiänner 

 uppå detta tyste folck 

at bland dem iag kallat wänner 

 har iag dig på (…) stält 

dock hwad är min fägnat mehr 

 när iag dig så sällan seer ://: 

4. 

Nu iag ensam går ock wanckar 

 under himlens skyar blå 

endast, endast mine tanckar 

 kunde iag dig skåda få 

ack at iag som tanckar min 

 sielfwer stod wijd sidan din ://: 

5. 

Ack hwad kunne iag begiere 

 större tijdzfördrif och ro. 

Annat nöije till at ähra 

 kommer aldrig i min tro 

men hur högdt iag det begier 

 jag allena ändå är. ://: 

6. 

I små fogler som plär siunge 

 mången tohn på denna ort 

lagen till ehr späda tunge 

 flygen sen i morgon bort 

ack berättar hwad iag giör 

 at iag för min flicka dör://: 

7. 

Nu god natt Lizette täcka 

 sof nu sof min söta sött 

ach at iag dig kunde råka 

 där iag går af ängslan trött 

jag slätt ingen roo begiär 

 förn iag rätt din egen är. ://: 

 

Om Lifwet och döden 

Hwar tiden frucktlöst fram om löper (V 7, UUB) (Olsson, s. 126: osäkert om visan är av Frese) 
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Hwar tiden frucktlöst fram om löper, 

blir ewigheten alt för lång; 

Hwar ånger sent sig bättring köper, 

blir wägen wid och dören trång: 

och ho om wägen willse far 

i döden domen med sig tar, 

 

När långa natten dagen skymmer, 

och ewighetens år begyns; 

När på wårt hela lifs bekymmer, 

en hastig wandrings hwila syns, 

då, den ej förr förwisning har, 

med owis wishet hädan far. 

 

Wi måste ständlig redo wara, 

och wänta på et fattat slut; 

Den har för döden ingen fara, 

som lärdt i tankar dö förut; 

ho honom städs i sinnet får, 

han dör ej när han en gång dör. 

 

Ach si! hwad är i ära sitta, 

bland landsens drottar helsad bli? 

En konung utur grawen (?) flytta, 

dierfs döden i sitt … 

han blandar i den mörka graf 

en spira och en herde-staf. 

 

Desutan hur wi öfwerflöda, 

och tro oss till at hafwa wäl; 

är dock wårt hela lif en möda; 

wårt kött et kors, som själen qwäl; 

Wårt lefwa är, at länge dö; 

Wår öfwerskrift: alt kött är hö. 

 

 

Ädlaste gåfwan som Skaparen gifwit (V 8, UUB. Annan, kortare version i N1121, s. 68) (Olsson, s. 131) 

 

(1.) 

Ädlaste gåfwan som skaparen gifwit 

 är at ha frihet i wilja och själ. 

Frihet långt bättre är än sielfwa lifwet, 

 bättre är dö än lefwa en träl. 

Ädlaste gåfwan, som skaparen gifwit 

 är at ha frihet i wilja och själ. 

(2.) 

Thetta betänck min wän paβ på at fika 

 til at bortbyta det bästa tu har. 

Frihet och kiärlek sig sällan förlika 

 frihet flyr bort, men träldom blir qwar. 

Thetta betänck min wän, paβ på at fika 

 til at bortbyta det bästa tu har. 

(3.) 

Nu jag begiärar allenast få weta 

 hwarföre så mången söker bli träl? 

Frihet och kiärlek alt sådant plä sätta 

 …. å sido i wilja och själ. 

Nu jag begiärer allenast få weta 
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 hwarföre så mången söker bli träl? 

(4.) 

Wiljen i weta hwarföre så mången 

 låter sig snärja i träldomsens garn. 

Adam skal swara för mig denna gången 

 Eva bedrog så giör och deβ barn 

Nu får i weta, hwarföre så mången 

 låter sig snärja i träldomsens garn. 

(5.) 

Swaret 

Hwad månd i frihet rättare kalla 

 om icke detta at wara hel kiär? 

Är icke kiärleken störst ibland alla; 

 han kan alt trotza båd fierran och när 

hwad månd’ I frihet nu rättare kalla 

 om icke det, til at ware hel kiär. 

(6.) 

Thetta är wälbetänckt at älska dygden 

 då har man träldom i frihet bortbytt 

Frihet och kiärlek förlikas på bygden, 

 ty bör det eij til träldom bli tydt. 

Thetta är wälbetänckt at älska dygden 

 då har man träldom i frihet bortbytt. 

(7.) 

En ringa ursächt är wärkelig detta, 

 at skylla Eva för swek och bedrag. 

Adam han hade ju bort sådant rätta; 

 ty han fast bättre wiste den lag. 

En ringa ursächt är wärkelig detta, 

 at skylla Eva för swek och bedrag. 

(8.) 

At han af äplet eij någodt fick äta, 

 men til at älska war intet förbud, 

Adam han kunde eij Eva förgäta, 

 Til sina söner han gaf samma råd 

at han af äplet eij någodt fick äta 

 men til at älska war intet förbud. 
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Carl Johan Lohman, 1694–1759 
 

Wårt Lif, en Wandring 

    Carl Johan Lohman, Bröllops- och begravningsdikter, i urval 

    och med inledning av Tomas Tranströmer, Lund 2007. s. 41. 

 

Verser till kiöpmandrängen, monsieur Petre 

 

Är nu en lek, en lärder Klärk 

 är Saul bland Propheter? 

Poësin blir et lappris wärk, 

 När alla bli Poëter. 

Gack skräddar til din söm och skarf, 

 Hr Doctor til de siuka; 

Gack Bonde til din plog och harf, 

 den west du bäst at bruka. 

 

Men du Menator riketz stöd, 

 Som dierfs Dig auctor ära, 

Fast alnen din hon höll  med nöd 

 En tum, tre qwart å  twära 

War riktig i det Krus och Kram 

 war redlig man til sinnes. 

Ne sutor ultra crepidam, 

 och skrif dig det til minnes. 

 

Men hwem har narrat dig til vägs, 

 Min goda Monsieur Petre, 

At du skull bli en versifex. 

 du bord ha tukt af wedträ. 

För mödan får du skam til tack, 

 Ty lät man här näst blifwa 

Tig tienar öhl och pip-tobak 

 Men lärda män att skrifwa. 

 

 

 

 

Allstäds godt; men hemma bäst (Gravskrift) 

 

Allstäds godt; men hemma bäst: 

 Hör man Bonden språka, 

När han med sin trötta häst 

 Hem vr skiutz fådt åka; 

Han förachtar Köpstads pracht 

 Slott och torn och fäste, 

När om honom Nöjet wacht 

 Håller i hans näste. 

Allstäds godt; men hemma bäst: 

 Hör man knechten jaka, 

När han får med Härens rest 

 Komma hem tilbaka: 

Andra Länders feta rof 

 Och blod-stänkta byte 

Ler han åt, när hans behof 

 Bärs i egit knyte. 

Allstäds godt; men hemma bäst: 

 Är Siömannens wisa 
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När thess skiepp för swall och bläst 

 Kysser hamnens lisa: 

Röken, som i födslo-stad 

 Sig mot honom sänker, 

Giör hans siäl långt mera glad, 

 Än hwad Peru skänker. 

Allstäds godt; men hemma bäst: 

 Här går syn för saga, 

Hemma fägnar maten mäst 

 Nögda wärdens maga: 

Hemma wid wår egen disk 

 Kryddar frihet maten, 

Och wår egen stek och fisk 

 Ler åt oss på faten. 

Allstäds godt; men hemma bäst: 

 Sannas ock om werlden, 

Ther war Christen, som en Gäst, 

 Wäntar Hädanfärden; 

Här är allestädes godt, 

 När man har GUDs nåde; 

Bättre är doch Himlens Lott, 

 Wi i trona skåde. 

 

 

 

Thet är en lustighet  

      Sahlstedt ? (ur en bröllopsdikt). 

 

Thet är en lustighet, wid gröna Sommartiden 

 See hur Naturen Brud i täcka later går 

 Och Sommarluften hel i alla Lunder står, 

Ther Gräs och blomster sig ikläda gull och siden: 

När foglars Hof-Capell til Himla Kungens Heder 

At lyffta siälen vp, i örat sänkes neder. 

 

Thet är en Lustighet, at see om feta Hösten 

 Hur Drufwans stinna Blod vr krama skalen leer, 

 Hur Jorden Lånet sitt med Ocker återgier, 

Hur Jordens Åkermän til Åkrens Herre rösten 

Vphäfwa, hur wår Höst then Spisemäster blifwer, 

Som Menniskior och Diur en dukad Taffel gifwer. 

 

Thet är en Lustighet, see isgrå Wintern nalkas, 

 Tå sig wår trötta Werld en nödig Hwilo tar, 

 Tå man på Isar, som på slipta speglar, far, 

Tå andra Tiders swett i Winterns skuggor swalkas, 

Tå Himlen å wår jord med tusend’ Ögon skådar 

Och Julen Sommar-lek mitt mellan drifwor bådar. 

 

Thet är en Lustighet, at see om muntra Wåren, 

 Hur gamla Wintern fot för fot til grafwen går. 

 Hur Lifligheten liksom vp af dwalan står, 

Ja hur GUDs Allmacht tryckt sin Bild i alla spåren, 

I them GUDs Rundhet sig til Årets Kröning delar, 

Så at, så Kung som Träl sin Fägne-wisa spelar. 

 

Doch är mer Lustighet, haa Sommar innom Huset, 

 När Make Makan sin en kysker Wärma gier, 
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 Och then andras Famn för Blomster-bädd anseer, 

Hwarpå man sofwer vt förvndta kärleks-ruset: 

Ther Glädje sig åt oss, som Sol åt Marken, delar, 

At bara Sorgen wid wår nögda Sommar felar. 

 

 

 

Över förgängligheten     

      Sahlstedt I, s. 69. 

 

Förgänglighet i kungakronan 

sin spindelväf invirka tör. 

Hon stöter förstar ned af tronen, 

att all dess prakt på en gång dör. 

Hon fängslar stolta hjältar raska, 

gör deras makt till stoft och aska. 

 

Hvartut jag mina sinnen vänder, 

så möter mig förgänglighet,  

som har sitt hus i alla länder, 

sen mormor vår i äpplet bet. 

Sen Eden en gång slogs i lås, 

kan nyckeln intet igenfås. 

 

När jag om vintern isen skådar, 

den bro, som kölden timrat har, 

förgänglighet mig strax bebådar, 

att allt en lika ända tar. 

Hur högt vårt välstånds våg sig välter, 

den likväl som en is försmälter. 

 

Hon möter mig, då jag om våren 

i gröna lundar fröjdar mig, 

och ropar: ”Käre du, se fåren, 

hur de gå här och roa sig! 

Men huru länge de ha grödan, 

de med sitt lif betala födan.” 

 

När jag om sommaren ljufligt kväder 

och uppå jordens fägring ser, 

förgängligheten till mig träder 

och mig en bruten blomma ger. 

Därmed hon äfven mig påminner, 

att all vår glädje så försvinner. 

 

När hösten skakar ur sitt sköte 

dess mogna frukters ymnoghet, 

gör mig förgängligheten möte 

och visar mig min vansklighet. 

Som mogna äpplen nederfalla, 

så faller jag, och mänskor alla. 

________________________ 

 

Förgängligheten är en kärra, 

som uselheten själfver kör; 

fri skjuts gifs här för fru och herre 

allt ända fram till grafvens dörr, 

där ädel vapnet kastar af 
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och tiggarn lägger ned sin staf. 

 

Här släpper rikdom pungen neder; 

här mister fetma märg och hull; 

här starklek hand och fot utbreder; 

här trycks vältalig mun i mull; 

här tappar jungfrun allt sitt tycke, 

fast vor’ hon skönhets mästerstycke. 

 

 

 

Om tycket     Sahlstedt, IV, s. 37 

 

I verlden ser man ej et ansikte så magert, 

At icke någon finns, som deråt blifver kär, 

Så tycke vara tycks, där intet tycke är, 

Ja, dödsens syster ter sin fästman något fagert. 

 

Hvar ögnas tvärt emot så lifligt ängla-tycke 

Ur muntra ögon oss med kraft sin värma gie, 

At icke en och an’ skull som i solen se, 

Hur äfven fläckar stå i fägrings bästa smycke. 

 

Misstycke rinner då ur samma brunn som tycke, 

Du kallar jungfrun täck, jag tycker hon är ful, 

Jag nämner gumman hvit, du svär, at hon är gul, 

Vi se med dubbel syn på et och samma stycke. 

 

Har tycket då ej grund, emedan ej det sköna, 

Som ur ens anlet lys’, just alla slår i tvång? 

Är ej det fula fult, emedan någon gång 

En gammal mormor förs af svennen i det gröna? 

 

Är fägring icke där, hvar hon på thronen prålar, 

Och hvitt och rödt hvarann’ på kinden kyssar gie? 

Är hon i tycket, som med briller måste se? 

Är väsende ell’ färg, som fagra flickor målar? 

 

Si fult blir fult ändå, och magert blifver magert, 

Den som med moget vett sit tycke mörnat opp, 

Ser intet mullig rot ha färg af gröner topp, 

Och det då fagert tycks, är enom värklig fagert. 

 

 

Om adelskap     Sahlstedt IV, s. 60. 

 

När ädelt blod och dygd uti et hierta mötas, 

När barnen göra väg af ätte-fäders spår, 

När stammens fruckter så på grenarne försötas, 

At landets minsta dvärg i trädets skugga står, 

Vist gamla verlden med den nya sammanträder, 

Och stam och grenars lof med liud och genliud qväder. 

 

Tå äger kung i fält en mur af muntra drakar, 

Och raska lejon, som ej spara adligt blod 

För åderlåtning skull, men bida sina makar, 

Och önska riksens väl med åldrens purpur-flod 

Få vattna. Är det frid, har kungen män som mogna 
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I vett, så väl som i sitt hierta finnas trogna. 

 

Här är då dubbel frägd, en som med adels-blodet 

Igenom äkta flod i deras ådrar förs, 

Den andra, som til pris och vett och hielte-modet 

Ur ärones basun kring verlden klinga hörs, 

Ty dygd har krantsen, som naturen åt dem ämnat, 

Med flera blomster prydd, på deras hufvud lemnat. 

 

Men ho från modrens bröst sin hela adel räknar, 

Han under gyllenduk en siuk lekamen bär, 

Han andras egendom uti sin räkning teknar, 

Och en bårtråttnad qvit på ätte-trädet är; 

Som han ej liuset sit med ättens strålar enar, 

Så står hans ärehäll på murkna smäleks stenar. 

 

Hans ädla anors graf sielf på hans lefnad klagar 

Och ångrar, at han har fådt suga ädelt bröst, 

När han i onskans natt insöfver sina dagar, 

Sig sielf til mycken skam, sin ätt til ingen tröst, 

Skull’ ej åtankan sielf ikläda röda färgen, 

När anors skrot och korn så göms af odygds ärgen. 

 

Dock än kan gammalt skrot och korn bland adel visas, 

Än pryder mången mer, än prydas af sin glants, 

Än kan så börd som drygd i adlig vandel prisas, 

Som ingen nässla tål i anors blomster-krants, 

Än fins, den anors lius til sådant sken upväcker, 

At han det mera klart åt sina foster räcker. 

 

 

 

Gyllene tiden     Sahlstedt I, s. 48. 

 

I förra gylne tid, när redligheten log 

Vid välgångs söta bröst, när jorden gick i dans, 

När himlen ängslans boj sig aldrig öfverdrog, 

När man och qvinna bar kring hiessan dygdens krans, 

När gula skarnet än låg svart i öda grifter, 

När upsatt tumme gallt mer än försäkrings-skrifter, 

När odygd ännu ej til blotta namnet var 

Bland dygdens alster känd, styck-kula aldrig guten, 

När vilda skogen mer än krama drufvor bar, 

Och älskog aldrig blef, om ej af döden, bruten, 

Tå har all menlös ro sig i sitt fylle sedt, 

Vid solskin badat svalt i nöjets lugna svall, 

Man förde sådant krig, ther stillstånd syntes ledt, 

Man dog i nöjsamhet och lefde i sitt fall, 

Et ovant något sig i nögda hiertan rörde 

Vid hvarje andedrägt, två makar säfligt körde 

Krings glädiens rosendal med nöjets gyldna hiul, 

Then röda rosen brann i vintrens ludna drifvor, 

Men mit om sommardag tå firade sin jul, 

Vår skönsta lillja står än flat för theras vifvor. 

Allt sådant skymtar nu för synen som en dröm, 

The gamlas rosor ha the gamlas backar gömt, 

Dock ha vi törnet qvar, från oss med flyktig töm 

Har nöjet kuskat af och efterverlden glömt, 
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Nu när som alla trän af odygds-barken kartas, 

Kan ingen nöjsam frukt på våra grenar artas. 

Ty blir en väntad frögd tidt alla frögders graf, 

Och tiden mer och mer at föda nöjen later. 

Alt sen hon resepass åt gamla seder gaf, 

Måst olust bödlen bli, som risar odygds-dater. 

 

 

Om frieri 

      Sahlstedt I, s. 32. 

 

Som hvar och en sin vurm med nögda tankar föder, 

Så vrider ock en hvar sitt segel mot den hamn, 

Ther som hans anslag tror sitt utslag få i famn, 

Men ärnar tidt til norr och ankrar dock i söder, 

Hans anslag stafvar frögd, men utslag läser sorgen, 

Hans anslag ber om krans, men utslag gifver korgen. 

 

En girugs anslag slår sitt tiäll ………… 

 

 

 

 

 

 

 

Nöje och missnöje i giftermål 

      Sahlstedt I, s. 100. 

 

 

Fult i fagert skin 

      Sahlstedt I, s. 94. 

   

 

Gamla och nya verlden 

      Sahlstedt I, s. 95 

 

 

Ju snällare, ju sällare 

      Sahlstedt I, s. 79 

 

 

 

Lifvet, en vandring 

      Sahlstedt I, s. 36 

 

 

 

Verldens oro 

      Sahlstedt I, s. 50 

 

 

Verldens fåfänglighet 

      Sahlstedt I, s. 17 

 

 

 

Om möda i verlden 
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      Sahlstedt I, s. 16 

 

 

 

 

Förgänglighetens betracktelse 

      Sahlstedt II, s. ? 

 

 

 

Öfver ombytlighet 

      Sahlstedt I, s. 45 

 

 

 

Öfver et timglas 

      Sahlstedt I, s. 95 

 

 

Är nu en Leek en lärder Klerk      UUB N 1125 

 

 

Obeständighet 

 

      Malmström 1866, s. 307-309 

Verldsfåfänglighet (”Hvad är vår verld?”)    Tranströmer s. 27 

 

 

Om lifvet (”Hvad är vårt lif?”)     Tranströmer s. 36 

 

 

Om förändring 

      Sahlstedt I, s. 87 

 

Om årsens tider 

      Sahlstedt I, s. 53 

 

Världens oro 

      Sahlstedt I, s. 50 

 

 

Om tiden 

      Sahlstedt I, s. 55 

  

Människans förgänglighet 

      Sahlstedt I, s. 69 (?) 

 

Oförgripliga kärleks-tankar 

     ? 
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Mårten Lilliehöök, ?–1719 
Jagh drömde i denna natt en drömm   Riksarkivet: Hagbybergavisbo 

     ken E 4594, s. 104 (Olsson, s. 78) 

1. 

Jagh drömde i denna natt en drömm 

dhen jagh will eder nu beskrifwa 

jagh tyckte i min bästa sömpn 

att jorden war en stoor bordsskifwa 

alla bärg war skienkefaath 

alla strömmar wijn som dugde suupas 

alla buskar{bäckar} spicke maath 

men jag {lättar} maga och strupa 

2. 

När jag en gång skall sompna af 

så görer mig detta till willies 

och skrifuer då uppå min graf: 

En tårstig pilt nu hädan skilliejes 

hans barn dhe må så passlig wähl 

fast fadern åffta giord´ sig glader 

doch böra dhe skattas säll (?) 

som had´ en så rederligan fader 

3. 

 Skrifwit 

af dhen som Lutters förnampn bähr 

fast han eij lycka andligh är 

som Lutter man wähl rosar 

hanss wapen är en lillja half 

huarpå en höök och ingen kalf 

sitt säthe har och nosar. 
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Johan Risell, 1697–1724 

 
Ach, echo, du nymph     UUB, Palmskiöld 391. (Ej i 

      Olsson) 

(1.) 

Ach, echo, du nymph, 

som led sådan skymph, 

då du ock var kär. 

Jag ber du instämmer, 

och qwad om den jemmer, 

som älskogen bär. 

(2.) 

Du turtur, sitt nid 

 

 

(3.) 

Jag kunde ej tro 

 

 

 

(4.) 

 

(5.) 

 

(6.) 

 

(7.) 

 

(8.) 

Jag ängslig satt ned 

och händerna kwed 

Ach, olycklig dag 

och förkastad timma 

då man fick förnimma, 

at födder war jag 

(9.) 

 

(10.) 

 

(11.) 

 

(12.) 

Berg, skogar och trän 

med jemmerfullt skrän, 

de gåfwo mig svar. 

Mitt hjerta måst rämna, 

ty jag nödgas lämna 

dess halfpart här qwar. 

(13.) 

 

(14.) 

… 

… 

… 

Min kärlek dock inte 

för’n lifwet utsläcks. 
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Et stadigt sinne     Abraham Sahlstedt (utg.), Sam

      ling af verser på swenska II.  

      delen. Stockholm 1751, s. 89–

      90. (Ej i Olsson) 

(1.) 

Et sinne, som mot låck och påck 

wid dygd sitt anckar fäst, 

och ej med wäderhanars [vindflöjel] flock 

går wrak för hwarje blåst: 

Det står som berg i böljan blå, 

ej gifwer nånsin swigt: 

Sirener spela bäst de må, 

det blir dock obewekt. 

(2.) 

Den af slik bergart hierta har 

han billigt skattas säll: 

Wid lyckans mårgonrådnad klar, 

han tänker på des qwäll. 

Åt werldsens fiäs och gäckeri 

han aldrig nånsin ler; 

Ei på et måladt skilderi 

sin ögon wåta ser. 

(3.) 

Hwem derför’ är så ädelsint 

och himlen tar wid ror: 

och ei sin höga segel blindt 

åt lyckans wind förtror; 

han hwilar trygger inom bord 

för wåldsamt kaperi; 

Han winner wäl tre skåflar jord, 

och mera få ei wi.  
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Carl Rudenschöld, 1698–1783 
 

O liufwa ort far wäl, tu samling af alt nöje   (V25 b, s. 16) (Olsson, s. 102: osäkert) 

  

 O liufwa ort far wäl 

 tu samling af alt nöije, 

tin hugkomst gjör at jag bestört 

  nu afsked tar, 

 ty thet mit sinne {qwäl}  

 jag saknar mäst thet nöije, 

som jag uti ert liufwa sälskap 

  niutit har, 

  O liufwa stunder 

  i gröna lunder, 

en herde måste resa och sig 

   skynda fort, 

 dock skal min önskan bli 

 at åter snart få si 

er parker och få stämma upp med 

   herde låt, 

och åter föra lamben wäl på 

   thenna stråt. 

 

 

Öfwer Liufligheten    (N102, UUB, s. 219) 

Ett lugn jag endtlig finner, 

 dit ingen olust hinner, 

I frid jag här besinner, 

 den wida werldsens fallska frögd, 

 du skog, du gör mig nögd; 

 i dina tysta giömmer 

fins eij den oskulld dömmer 

 ell eed och löften glömmer; 

 den nöijde hop, som dig bebor, 

 wet eij af låg ell´ stor; 

af dine nächtergahler, 

ett enda slag betalar, 

 båd Iris sång, och lyckans spehl, 

 du skog, du blir min dehl. 
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Johan Gustaf Hallman, 1701–1757 

 

 
Herdar älska sin lefnad 

     KB, Verser över enskilda, #7158, Begravnings

     skrift till Anders Dahl 1733. De två första stro

     ferna publicerade av Abraham Sahlstedt (utg.), 

     Samling af verser på swenska II. delen. Stock

     holm 1751, s. 89–90.  

     (Ej i Olsson) 

(1.) 

Då sig naturens växande hwilar, 

solen i sednaste hösten går hän, 

Häftiga stormväders susande ilar 

skaka de brandgula löfwen af trän; 

Uppå de dukade borden framkommer 

mognaste fruckt 

efter de blommor, som löfgröner sommar 

spridde sin lukt. 

(2.) 

Sedan de herdar med wallspel och qwäden 

drifwit sin hiordar ur winterkall skog, 

slagit ihop sin hyddor af bråden, 

och wintermånaden mera tilltog: 

tänker jag dock uppå skogars och dalars 

ensliga ro; 

ei finns i lysande loft och i swalar 

sällare bo. 
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Förklaringar till ofta förekommande ord 

 
achta vakta, bry sig om        

af ok til fram och tillbaka         

afftaga förstå           

afföda avkomma, barn, ättling         

air melodi, visa; äv. operaaria        

all slut, förbi          

alleen ensam; bara, endast         

alleenast bara, endast          

allgemeen vanlig, allmän, allmängiltig         

alltslätt alldeles           

alltså även = likaså, på samma sätt      

alt alltid, alltjämt, ända; helt; runt; visst, nog; hela tiden             

alwara allvarlig           

and ande, anda          

anda andedräkt           

androm (åt) andra, för andra        

angå förekomma, avse          

anka klaga över, vara missnöjd med       

annars annans           

anse även se på, betrakta, bry sig om, ta hänsyn till; räkna 

ansee avse, värdera, se         

anseende avseende, beaktande, prydande, skönhet        

anseende även utseende          

anseenlig skön, värdig          

ansichte även utseende, gestalt         

arbete bearbetning           

arg ond, elak          

argh dålig, ond          

argheet ondska           

art natur, väsen; slag, sort, karaktär       

artig skicklig, vacker, konstfull, påhittig, lustig, äv. pas-

sande          

at även så att, för att, därför att     

beet bett           

befalla anförtro           

befinna finna           

begreep sammanfattning           

behaga älska, tycka om         

behändig händig           
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bekomma (ty. 

bekommen) 

få           

beläte porträtt, bild, avbild, gestalt, skepnad       

beprijsa prisa, berömma          

beprijslig prisvärd, berömvärd          

beqwäm passande, lämpad          

beqwäm(lig) lämplig           

beqwäma passa           

beskiära ge           

beskärma beskydda           

beslut avslutning           

besluta sluta           

beswär trångmål, bekymmer          

besynnerlig särskild           

besynnerlig(a) särskilt           

betee visa           

bewijsa även visa; ge         

bida vänta           

bijläger bröllop, giftermål          

billig rimlig           

billigt lämpligt, med rätta, rimligt           

binna binda           

blick även ögonblick          

blijd mild, gynnsam          

blygd blyghet, blygsamhet; även skam        

bländning blandning           

blöta (v.) uppmjuka          

bod bud           

boga båge           

boren född           

borga låna (ut)          

braf modig           

bringa föra           

brokot brokig           

brånad brand, eld; passion, lidelse        

brächligheet svaghet           

bräcka slå sönder, krossa         

bucka böja           

buss kumpan           

buusa rusa, störta          

båga båge           

båta gagna, hjälpa; tjäna till        

bära även hysa, ha; föda, ge       
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bäras tillhända sig         

bärgas gå ner (om solen och månen)      

böd bjöd, befallde          

böra även anstå, tillkomma         

chron krona           

dat bedrift           

dater dåd, bedrifter          

deel andel, lott; rikedom         

deijelig skön           

deijeligheet skönhet           

deraf även = varav         

derest där; om          

derhoos därtill           

dess även = hennes, hans, sin       

dess tills           

det även = att; som        

deyligheet skönhet           

dichta uppdikta           

dimba dimma           

discurs resonemang; uppsats          

djäkne skolpojke           

draga (ty. Trag-

en) 

tåla, äv. bära, hysa         

drifft rörelse; eggelse; makt         

drifwa påskynda, främja          

dråning drottning           

dräng äv. uppvaktande ung man, tjänare       

du, tu äst (du) är          

dunder åska           

dwäliias vistas, bo          

dy ty, för den skull        

dygd äv. förtjänst          

dåga duga           

däd det           

dädan därifrån           

däglig vacker, skön          

däglighet skönhet           

dälld dal           

därhoos därtill           

eenfaldig enkel, anspråkslös          

effter även = eftersom         

effterdöme exempel           

effterkomst avkomma, barn          
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efter äv. eftersom          

egentelig särskild           

eho vem än          

ehreboren hedersepitet, om adliga personer, även om ämbets-

män och förnäma borgare 

ehur(u) hur än; fastän         

ehuruwäl fastän           

ehwad vad, vad än         

ehwar(t) var(t) än          

ehwem vem än          

elak även = ond, dålig        

ell eller           

eländig även olycklig          

emedlertijd under tiden          

emillan mellan           

emädan medan; eftersom          

en även man; någon         

endeles dels           

enfaldigst på enklaste sätt         

enär när, närhelst          

estim aktning, högaktning          

ewärdliga evigt           

exception undantag           

faart även färd          

faderland fosterland           

falla även förefalla; ställa sig, befinnas, falla sig     

fara fort fortsätta          

fast mycket; nästan          

fast + komparativ ännu           

fela fattas           

fijka hasta; längta, eftersträva          

finna även befinna, befinna vara        

fiäs ståt, fäfänglighet; yppighet, wällevnad; jäktande efter 

status     

fiäsa jäkta, ägna sig åt fåfängliga ting      

fiät steg           

fjäder ofta = penna         

flärd fåfänglighet           

flät steg, spår          

flättia flärd, tomhet, intighet, fåfänglighet         

fogeligh lämplig           

foort även = bort, iväg        
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fort fram, vidare          

framtee visa, framlägga          

fresta även försöka, pröva         

frid även = fred         

frijd fager           

frijmod frimodighet, käckhet, mod         

fritt utan tvekan, tryggt         

from även = snäll, mild, god, vänlig; rättfärdig     

fromma lycka, gagn          

frå från           

frägd frejd, anseende          

fullsnart mycket snart          

fåfäng(elig) sysslolös, onyttig; förgäves         

fåfängia flärd, tomhet          

fåfängligheet onyttighet, trivialitet          

fåfängt förgäves           

fåkunnogheet okunnighet           

fägnad glädje           

fägre fagrare, vackrare          

fäld fält           

fängna glädja, behaga; mottaga, hälsa        

fängnad glädje           

fängzle fängelse           

färga färg           

fäste himmel           

fölgd sällskap           

föllieslag följeslagare           

för även = framför, före, inför, till; i stället för; för [...] 

sedan 

fördy, förty därför (att), eftersom         

förefalla komma till synes, förekomma        

förekomma visa sig          

förfara erfara, uppleva          

förfarenheet erfarenhet           

förgifft gift           

förgifftig giftig           

förgäta glömma           

förhafwande syssla, sysselsättning          

förlijbt (ty 

verliebt.) 

förälskad           

förlåta även = lämna, överge        

förläna ge           

förlösa befria           
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förmedelst med hjälp av         

förmena hindra           

förmån även = företräde, privilegium        

förnemblig betydelsefull, framstående          

förr änn innan           

förrwett nyfikenhet           

försaka försumma, överge          

förskont skonad           

förspörja märka           

förste furste           

förstå även mena          

förstöra förvirra, fördärva          

försöka även = pröva, fresta        

förtret harm, bekymmer          

förtällia berätta (om)          

förtära även = förstöra         

förut även i förväg         

förwanskljgheet föränderlighet, förgänglighet          

förwett nyfikenhet           

förwist förvisso, visst          

förwända förvandla           

gack gå!           

gaffel treudd           

ganska även = hel, helt        

gemeen vanlig, enkel          

gemeenligen vanligen           

gemenlig vanligen, ofta          

gemenligen vanligen           

grannelig(a) noga, noggrant          

grant tydligt, skarpt          

groff svår, stor          

grym hårdhjärtad           

gyllen gyllene, guld          

gål gård           

gålachtig gulaktig           

gånga gå           

gäck narr, tok          

hafsens havets           

hafswijn delfin           

halp hjälpte           

hamn gestalt, skepnad, förklädnad         

hastliga hastigt           
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hel alldeles, helt, mycket         

heta hetta           

hijslig hisklig           

hinna även = hinna upp, hinna till      

hinte hann (till)          

hixna hisna           

ho vem           

hog håg, sinne          

hoo vem, den, den som        

hooptals i mängder          

hoppning förhoppning           

hug håg, sinne          

hugh sinne, tanke          

hugna trösta, hjälpa, glädja         

hugnad tröst, glädje          

hugnat glädje, tröst          

hugnelig behaglig, skänkande glädje         

hugswala läka, hjälpa          

huld trogen, vänlig          

husachtig skötsam           

hwad även = det som, vad som, vad för, vilken; varför  

hwadan varifrån           

hwadh varför           

hwar          

hwar även = där; dit där; om, såvida, även = varken, var 

och en    

hwar annan  varandra          

hwem även = var och en       

hwess vars           

hwij varför           

hwilken även = den [...] som       

hwälfwa rulla, gå          

hyggia sig trivas          

håfwor ägodelar, rikedomar, gåvor           

håg lust; sinne; förstånd         

här ann fram, hit         

höfwitzmann befälhavare; ämbetsman          

högboren av hög börd, adlig        

högliga mycket           

hörsam lydig           

i medler tijd under tiden          



618 

 

i, j ni           

id arbete, möda, syssla, strävan        

idkelig idelig(en), ständig, flitig         

idkeligh ofta           

ifrå ifrån           

ifwer även = vrede         

iidt illa; gällt          

ijdh strävande           

immer ty. alltid          

inte även = ingenting         

intet, inthet även = inte; intighet, fåfänglighet       

item likaledes           

iu, ju ju icke, att icke        

karl ung, ogift man         

knafft knappt           

kona kvinna           

konst även = kunskap, lärdom        

konstigt konstskickligt, konstfardigt          

kortzwill tidsfördriv           

koxa titta, kika          

kram (uttalat med kort vokal) skräp, småsaker      

krankheet sjukdom           

kretz klot           

kring om omkring          

kränka pina, oroa          

kuhla koja, håla          

kutsk kusk           

kånster färdigheter           

laat åtbörd, gest          

laga ordna           

landbo bonde           

landsens landets           

lasta klandra           

leer lera           

leka kurtisera, flirta          

lell likväl, dock, minsann         

lida, lijda tåla, fördra          

liffsens livets           

liften föga           

lijf mage, midja          

lijfachtig köttslig, levande          
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lijflig även = ljuvlig, skön, klar; livgivande, intensiv, le-

vande, livskraftig   

lijknelse avbild, gestalt          

lijsa lindring, lindra          

liungeld blixt           

lo(d) (bly-)kulor           

loflig berättigad; prisvärd, berömvärd         

lofwa berömma           

lofwen löfte           

lopp sprang           

lust glädje           

lustig, lustigh härlig, vacker; levnadsglad, angenäm        

lutter ren, äkta          

lychta sluta, avsluta          

lycka stänga           

lyckan ödet           

lyckas platt misslyckas          

lycksam lycklig, avundsvärd          

lykta sluta           

lynn sätt; humör          

lyster glans           

lystnad lust           

långlig lång           

låss låtsas           

lååt ljud           

lägerstad vilorum, grav          

lämpa avpassa; lämplighet          

läna låna           

läncka styra           

lända hinna, nå, komma; bli, gå       

längst för länge sedan, sedan länge       

lönlig hemlig           

löye skämt           

maka även = make         

man bara           

mandom mod, manlighet; krigsmakt         

manligi manlig(t), modig(t)          

mansins sin mans          

marga många           

margahanda mångahanda           

margfallig mycken, mângfaldig          

matk mask           
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matrona gift kvinna; änka         

medan även = eftersom         

medlertijd under tiden          

medynckan medömkan           

meen skada, brist, lyte         

mella mellan           

mena även = tro, tänka        

menlös oskyldig, oskuldsfull          

minn minne          

mod, modh även sinne, sinnestillstånd 

mon månde           

mon grand, mängd          

mon’, månd månde, kan 

monde kunde 

mycki mycket           

måhn grand, smula, mängd         

mål tal, talförmåga          

måna måne           

mång mången, många          

måtto avseende           

mä’n medan           

mäst även nästan          

nappast knappast           

narration berättelse           

natursens naturens           

nedrig låg; jordisk; usel         

nijd ner           

niugg snål           

niuggheet snålhet           

nogsamt väl, noga          

nogsamt tydligt, säkert          

Nordanwäder nordanvind           

norrstiernorne Stora och Lilla Björnens stjärnbilder       

nu […] nu än […] än         

nyligst nyss           

nymf, nymph kvinnlig naturgudomlighet i klass. mytol.; ung flicka, 

glädjeflicka     

nå något           

nåsin någonsin           

nägd trakt, nejd          

näppligen knappast           

näpst straff           
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när även nära, nästan         

näst närmast (efter); med (hjälp av)       

nödigh nödvändig           

nödigt (adv.) ogärna          

nögd nöjd           

oansedt fastän           

och även = också         

odygd last, lastbarhet, synd         

oförmeent oavsiktlig           

om skönt även om         

omfart färd, resa          

omfatta även omfamna          

omgå handskas           

omröra behandla           

omsijder slutligen           

omskiönt fastän, även om         

omsonst, omsunst Förgäves, fåfängt      

omwända vrida och vända på        

otijdig oförskämd, fräck, oläglig          

owett okunnighet; drullighet, oförskämdhet         

person även = roll         

platt helt och hållet, alldeles         

plä plägar, brukar          

pläga bruka, idka, utöva         

posture (fr.) ställning, position          

prijs ära, beröm          

prijslig prisvärd, berömvärd          

pro för           

process procession, liktåg          

prydna(t) prydnad           

prål ståt           

pur ren, äkta          

pust andetag, suck, stönande, bekym        

pusta blåsa; sucka          

påcka trotsa           

quecker frisk, pigg          

quick frisk, pigg          

quijd kvidan, sorg          

quäda sjunga           

qwart kvar           

qwick levande, livlig          

qwicka liva, liva upp, väcka, uppfriska       
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qwickheet liv           

qwijda klagan, gråt          

qwäda sjunga, dikta          

qwälia ge kval, oroa         

qwällia plåga, oroa          

rall(er) skvaller, struntprat          

rar sällsynt           

redebogen beredd, villig, beredvillig         

reeda redan           

reesa även gång          

rijm dikt           

rolig även lugn          

roligheet lugn, ro          

roo lust, glädje          

roos beröm           

rum plats, ställning          

råd även = vishet, radklokhet; kraft, styrka      

råda även = råda över styra       

rådna, rånna rodna, rodnad          

räddhoga rädsla           

rätt även = sann, riktig, just, alldeles; med rätta        

rättsom liksom           

röka ryka           

rörsel rörelse, rörelseförmaga          

röör vassrör           

samka samla           

samma även denna          

sammaleds på samma sätt         

sanck sjönk           

sancka samla           

sand (ibland) jord          

sanna intyga, visa, bevisa, bekräfta; vara sann, slå in    

satyr i grek. mytol. skogsdemon, delvis människa, delvis 

häst    

scepter, siepter kungaspira, härskarstav, spira         

seen äv. eftersom          

segel-nåål kompass           

sij se           

skalk skurk, skälm           

skall klang, ljud          

skär ren           

skiächta pil           
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skiär ren           

skiönt fastän, även om         

skogzråa övernaturligt skogsväsen          

skräck(e)lig förskräcklig           

skröpeligheet svaghet           

sku skall           

skugga även vålnad, avbild, chimär,        

skull skulle           

skächta pil           

skäl även = förstånd         

skänck gåva           

skär ren           

sköt(e) famn           

sleka slicka           

slem ond, dålig          

slijk sådant           

slut även = beslut         

sluta även = besluta; sluta sig till      

slät enkel           

slätt precis, alls; enkelt, helt         

slög skicklig           

smeker smekningar           

snarast mycket snart          

snart […] snart än [...j än         

snäll snabb, kvick, intelligent         

snällheet snabbhet           

snöd fåfäng, värdelös, ond         

som även = eftersom; liksom        

soot sjukdom           

spela även = röra sig; leka       

spijsa äta; ge mat åt, utspisa; äv. räcka till    

spinnel spindel           

spot hån           

spotta håna           

springa även = hoppa         

språng sprang, hoppade          

spöria fråga; erfara, få höra        

stackot kort           

stad även = ställe         

stad(el)igh  även ständig         

stadigheet äv. ständig          

stadigheet trofasthet           
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stinn tjock, full, spänd         

strander stränder           

strax sa snart som         

strima stråle           

strimor strålar           

strupa strupe           

ström flod           

stundlig ständig           

stycke kanon           

stygg ful, avskyvärd          

stygghet fulhet, last          

styrsel makt, välde          

stå anstå           

stäckre kortare           

städia låta, tillåta          

städs(e) alltid           

städze alltid           

suckersöt sockersöt           

swåra väldigt           

swåra, swårliga mycket, särdeles          

swårheet tyngd           

synas även tyckas, verka, se ut       

syta ombesörja, sköta, utföra         

så framt om, ifall         

så [...] som både [...] och; lika [...] som    

såframt såvida           

således även = så         

såra sårad           

såsom även = eftersom; liksom        

såt öm, tillgiven          

såt förtrolig, tillgiven          

säll lycklig           

sällhet lycka           

säma passa, anstå          

sängelag samlag           

säte plats           

sör söder           

söt ljuvlig, angenäm          

tahl äv. antal          

tapet vävnad på vägg, skön bonad, bordduk el. likn. 

tapfer tapper           

tapp to tapto          
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tappa förlora           

tarf behov           

tarfwa behöva           

tee visa; bete          

teelnings åhr ungdom          

telning planta, skott          

tepot tafatt; adv. dumt, enfaldigt        

thed det           

then även som          

ther hoos dessutom          

ther hoos därtill, därvid          

thera deras, sin          

thess tills           

thess dess, hennes, hans         

thet är det vill säga        

thäd det; det som; att        

tidt ofta           

tig dig           

tijd aven gång          

tijdigt i rätt tid         

tijdning nyhet, underrättelse          

tilfridz till freds          

tilförne, tillför-

ende 

förr, förut, i förväg        

till den ändan därför, i den avsikten        

tillijka tillsamman; därtill; samtidigt         

tilstädia tillåta           

tin din, dina          

titt ditt           

tiäll tjäll, enkel bostad         

tjt ofta           

torst törst           

trackta vilja           

treffelig, träffelig förträfflig           

trind, trinn rund           

trolig trogen           

troligt troget           

trug hot           

truga hota           

trummeta trumpet           

tränga till behöva          

tu äst du är          

tu du           
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twehogse tveksam           

twifwelachtig tveksam           

twijka tveka           

twijkan tvekan           

ty även = alltså, (och) därför, så      

ty äv. (och) därför, (och) alltså       

tå då           

täck behaglig, ljuv, skön           

täckas behaga, vilja          

täcklig behaglig, tilldragande          

täckligheet skönhet           

tädan därifrån           

täma tämja; passa          

töckn moln, dimma          

töfwa vänta, dröja          

tömmor tömmar           

töva lära           

umsonst förgäves           

uphålla hejda           

uplysning kunskap           

uprinna växa upp; komma till, uppstå       

uptuchtelse uppfostran           

uptäcka även visa, avslöja         

utan även = utom         

uthslå avstå från          

wanka finnas, finnas att få; gå       

wapn, wappen vapen           

warde försvarade           

wardt blev           

wars varse           

(tu) wast (du) var          

watn vatten           

wattutärna vattennymf           

wederpart motståndare           

weestu vet du          

weet, wett vett, förstånd, vetande, kunnande        

weka beveka           

Welskland Frankrike           

werldsens världens           

wetta veta           

wettskap lärdom           

widkomma angå           
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widlyfftigh utförlig, omfattande, storslagen         

widrig ogunstig           

widt långt, brett, stort         

wijnträ vinstock           

will vild, villande; vilse         

willa förvilla           

(wi) williom (vi) vill          

willos villfarelses           

willtu vill du, om du vill       

winna även = skaffa; nå; övervinna       

wisserli(g) förvisso, säkert          

vndertijden ibland           

(är) worden (har) blivit          

vptäckia avtäcka, avslöja          

vptänkia tänka ut, uppfinna         

wrång avig, ovillig          

wrång avig; ond, illvillig         

wyrda vörda           

wyrdnad vördnad, beundran          

wåld välde, makt          

wåpug dum, enfaldig          

wäder även = vind, luft        

wäderpust vindpust           

wäl ann gott, låt gå, seså, kom nu     

wäldigh mäktig, stor          

wällig väldig           

vällust njutning           

Wälskland Frankrike ; även romanskt land; Italien, Spanien 

wända i förvandla till         

wända igen sluta          

wändning växling           

wärd värdig           

wärma värme           

wäsend(e) natur, personlighet, egenskap           

wäya väja för          

ymka ömka           

ymsa skifta           

ymsom ömsom, växelvis          

ypen öppen           

yrka utföra, verka, verkställa, utöva        

Zefir västanvinden           

zepter spira           
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zijr prydnad           

zijra sira, pryda, smycka         

å och           

åhoga lust, åtrå, iver, omtanke        

åkerhöna rapphöna           

ångst ångest           

åstundan önskan           

åtburd gest, sätt att uppträda        

åthskillig olik           

ächtastand det äkta ståndet         

äfwen så likaså, också, likadant        

äfwensom liksom, som om         

ährefrun ärans gudinna          

ähro öra           

äll eller           

älskog kärlek           

än även = om         

ända slut           

ändas sluta           

ändligh slutligen           

ändock, ändock 

at 

fastän         

änteligen nödvändigt           

äntlig(a), äntlig(en) slutlig(en); absolut         

äntlig(en) till sist          

ärna ämna           

ästu är du          

öfrig återstående, kvar          

öfwerblifwa återstå           

öfwerdåd övermod, högfärd          

öfwerdådig övermodig           

öfwerge överlämna           

öfwergå överträffa           

öfwerliudt mycket högt          

ögn(a)bleck ögonblick           

ögnalust ögonfröjd           

ögnefrögd ögonfröjd           

ögnelaat ögonkast           

ögonskienlig tydlig           

önsklig som man kan önska sig, efter längtad     

örlig krig           
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Grekiska gudar, gudinnor och andra mytologiska väsen 
(Ur Nationalencyklopedin) 

   

Namn   Attribut Av romarna 

identifierad 

med 

Acis flodgud     

Adonis vegetationsgud, årstids-

växlingens gud 

    

Afrodite 

Cypris Afrodite 

kärlekens och fruktbar-

hetens gudinna kärleks-

gudinnan (som var från 

Cypern)                   

duva, myrten, granatäpple Venus 

Aglaja En av gracerna i grekisk 

mytologi. Hon stod för 

kroppslig skönhet och 

diktkonstens beskyddare. 

  

Aiolos vindarnas härskare  (Lysiphus, son till Aiolos?) Aeolus 

Aletheia sanningens gudinna   Veritas 

Apollon (Foibos) spådomskonstens, läke-

konstens, musikens och 

diktningens gud 

pil, båge, lagerkrans, lyra Apollo 

Ares krigsgud rustning Mars 

Artemis natur- och jaktgudinna, 

beskyddare av kvinnor 

och barn 

pil och båge Diana 

Asklepios läkekonstens gud stav med omslingrad orm Aesculapius 

Ate gudinna som fick männi-

skorna att i blind förhä-

velse ådra sig skuld ge-

nom onda handlingar 

övernaturligt lång   

Athena (Pallas Athena) krigets, vishetens och 

hantverkets gudinna 

hjälm, rustning, lans, getskinn, 

uggla 

Minerva 

Atlas son till titanen Iapetos bär på sina axlar de pelare som 

håller himlvalvet uppe 

  

Boreas nordanvinden äldre skäggig man med rufsigt 

hår 

  

Chloris växtlighetsgudinna   Flora 

Clymene 

   

i grek. mytol. dotter till 

Okeaflos och Tethys                 

  

Demeter åkergrödans gudinna kornax, krona Ceres 

Dike rättvisans gudinna   Justitia 

Dionysos (Bacchos) naturens, fruktbarhetens, 

vinets och extasens gud 

vinrankor, vin, dryckeskärl Bacchus (Liber) 

Eileithyia barnaföderskornas gu-

dinna 

    

Eirene fredens gudinna     

Eos morgonrodnadens gu-

dinna 

rosenfärgade fingrar Aurora 

Eris tvistens gudinna   Eris 

Eros kärlekens och lidelsens 

gud 

vingar, pil och båge, fackla Amor, Cupido 

Fobos Ares son, bistår Ares i 

strid 
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Gaia personifikation av jorden; 

gudinna som ger näring åt 

allt levande 

  Tellus 

Hades (Pluton) underjordens och dödsri-

kets gud 

skräckinjagande utseende, 

ymnighetshorn 

Dis Pater 

(Pluto) 

Hebe ungdomens gudinna     

Hefaistos eldens och smideskons-

tens gud 

smideshammare Vulcanus 

Hekate underjords- och troll-

domsgudinna 

facklor, tre kroppar   

Helios solens gud kör fyrspann med vita hästar   

Hera äktenskapets och frukt-

samhetens gudinna 

stav, spira, ko, påfågel Juno 

Hermes gudarnas budbärare och 

vägvisare, köpmännens, 

ungdomens och idrottens 

beskyddare 

bevingad hatt, bevingade skor, 

häroldsstav 

Mercurius 

Hestia den husliga härdens gu-

dinna 

  Vesta 

Hygieia hälsans gudinna   Valetudo, Salus 

Hymen bröllopets gud yngling med brinnande fackla i 

handen 

Hymen 

Hyperion solgud; en av titanerna     

Hypnos sömnens gud bevingad yngling, vallmokaps-

lar 

  

Iakchos festgud ett dansande barn med fackla   

Iapetos en av titanerna     

Iris gudarnas budbärarinna människoliknande väsen   

Kastor en av dioskurerna; be-

skyddare av ungdom och 

idrottsmän 

atletisk yngling, ridande på vit 

häst 

Castor 

Kirke trollkunnig kvinna     

Kronos skördegud, härskare över 

tiden; en av titanerna 

skära Saturnus 

Kybele modergudinna, beskyd-

dare av allt levande 

lejon och leoparder Magna Mater 

Leto mor till tvillingarna Apol-

lon och Artemis 

  Latona 

Leukothea havsgudinna, räddare i 

sjönöd 

    

Maia landgudinna, naturgudom-

lighet 

    

Melpomene Tragedins och sorgedikt-

ningens musa (dotter till 

Mnemosyne) 

  

Mnemosyne minneskonstens gudinna; 

en av titanerna 

    

Morfeus sömngud, drömgivare bevingad   

Nemesis vedergällningens gudinna     

Nereus havsgud blid och välvillig åldring   

Nike segergudinna bevingad Victoria 

Okeanos gud över alla hav som 

omger jorden; en av tita-
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nerna 

Pallas Se Athena   

Pan herdegud, fruktbarhetsgud en bocks bakben, horn och 

skägg 

Faunus, Silva-

nus 

Persefone (Kore) härskarinna i underjorden 

och dödsriket, sädesgu-

dinna 

spira, diadem, sädesax, grana-

täpple, fackla, vallmo 

Proserpina, 

Libera 

Phoebus   Phoibos - binamn på Ap-

ollon som solens och 

ljusets gud i klass. mytol.             

  

Polydeukes en av dioskurerna; be-

skyddare av ungdom och 

idrottsmän 

atletisk yngling, ridande på vit 

häst 

Pollux 

Poseidon havets och vattnens gud treudd, delfin Neptunus 

Priapos fruktbarhetsgud man med övernaturligt stor 

penis 

Priapus 

Proteus havsgud växlade gestalt   

Rhea modergudinna; en av 

titanerna 

    

Selene mångudinna fackla Luna 

Thanatos dödsdemon     

Themis den oföränderliga, gu-

domliga rättsordningens 

gudinna; en av titanerna 

    

Thetis, Thetys Havsgudinna, maka till 

havsguden Okeanos 

    

Triton (Thyrsis)  havsgud en mans överkropp på ett 

fiskartat underliv; snäcka 

  

Tyche ödets och slumpens gu-

dinna 

ofta bevingad, roder, krona, 

spira ymnighetshorn, ögonbin-

del 

Fortuna 

Uranos personifikation av himlen     

Zeus gudarnas kung, härskare 

över himlen och jorden 

örn, blixtknippe Jupiter 
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Romerska gudar, gudinnor och andra mytologiska väsen 
(Ur Nationalencyklopedin) 

   

Namn   Attribut Av grekerna 

identifierad 

med 

Adonis  i klass. mytol. skön yng-

ling, som älskades av 

Venus. Han dödades av 

hennes make Mars, varpå 

Venus förvandlade honom 

till en blomma    

  

Aesculapius läkekonstens gud stav med omslingrad orm Asklepios 

Aeolus (Eolus) vindarnas härskare  (Lysiphus, son till Aeolus?) Aiolos 

Amor kärlekens och lidelsens 

gud 

(framställs som ett barn med) 

vingar, pil och båge 

Eros 

Apollo spådomskonstens, läke-

konstens, musikens och 

diktningens gud 

pil, båge, lagerkrans, lyra Apollon 

Aurora morgonrodnadens gu-

dinna 

rosenfärgade fingrar Eos 

Bacchus (Liber) naturens, fruktbarhetens, 

vinets och extasens gud 

vinrankor, vin, dryckeskärl Dionysos (Bac-

chos) 

Bellona krigsgudinna     

Bona Dea (Ops, Fauna) den goda gudinnan, vild-

marks- och fruktbarhets-

gudinna 

    

Bonus Eventus den goda utgångens gud sädesax, ymnighetshorn, offer-

skålar 

  

Castor en av dioskurerna; be-

skyddare av ungdom och 

idrottsmän 

atletisk yngling, ridande på vit 

häst 

Kastor 

Ceres åkergrödans gudinna kornax, krona Demeter 

Concordia den politiska och äkten-

skapliga endräktens gu-

dinna 

    

Consus gud som skyddade skör-

den när den bärgats 

    

Cupido kärlekens och lidelsens 

gud (son till Venus) 

(framställs som ett barn med) 

vingar, pil och båge 

Eros 

Diana mån-, natur- och jaktgu-

dinna, beskyddare av 

kvinnor och barn 

pil och båge Artemis 

Dis Pater (Pluto) underjordens och dödsri-

kets gud 

skräckinjagande utseende, 

ymnighetshorn 

Hades (Pluton) 

Dius Fidius beskyddare av trohet och 

ärlighet 

    

Eris (Discordia) tvistens gudinna   Eris 

Fama ryktets gudinna bevingad   

Faunus skogs- och herdegud, 

fruktbarhetsgud 

  Pan 

Feronia gudinna som botade sjuk-

domar; dyrkades särskilt 

av frigivna slavar 
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Flora blomstrens och blomning-

ens gudinna 

  Chloris 

Fortuna lyckans eller slumpens 

gudinna 

roder, ymnighetshorn Tyche 

Honos ärans gud ymnighetshorn   

Hymen bröllopets gud yngling med brinnande fackla i 

handen 

Hymen 

Janus gud förknippad med pas-

sager och inträden, krig 

och fred 

två ansikten åt motsatta håll   

Juno himmelsdrottning, äkten-

skapets och fruktsamhet-

ens gudinna (överguden 

Jupiters maka) 

  Hera 

Jupiter himmelsgud, väderleks-

gud, det antika Roms 

övergud (far till Venus 

och Vulcanus) 

örn, blixtknippe Zeus 

Justitia rättvisans gudinna vågskålar, ögonbindel, svärd Dike 

Latona Apollon och Artemis mor   Leto 

Luna mångudinna fackla Selene 

Magna Mater modergudinna, beskyd-

dare av allt levande 

  Kybele 

Mars krigsgud rustning Ares 

Mater Matuta beskyddare av kvinnor 

och barn 

    

Mercurius                beskyddare av köpmän 

och handel; gudarnas 

budbärare 

bevingad hatt, häroldsstav Hermes 

Minerva krigets, vishetens och 

hantverkets gudinna 

hjälm, rustning, uggla Athena 

Neptunus vattnens och havens gud treudd, delfin Poseidon 

Orcus härskare över dödsriket     

Pax fredens gudinna olivkvist, ymnighetshorn   

Pietas personifikationen av 

pliktuppfyllande tillgi-

venhet gentemot släkt och 

fädernesland 

    

Pollux en av dioskurerna; be-

skyddare av ungdom och 

idrottsmän 

atletisk yngling, ridande på vit 

häst 

Polydeukes 

Pomona fruktens gudinna     

Priapus fruktbarhetsgud man med övernaturligt stor 

penis 

Priapos 

Proserpina (Libera) växtlighetsgudinna, un-

derjordens gudinna 

spira, diadem, sädesax, grana-

täpple, fackla, vallmo 

Persefone 

(Kore) 

Quirinus krigsgud     

Salus hälsans gudinna   Hygieia 

Saturnus skördegud, härskare över 

tiden 

skära Kronos 

Silvanus skogsgud, beskyddare av 

åkrar och boskap 

  Pan 

Sol invictus solgud     
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Spes hoppets gudinna     

Tellus jordgudinna   Gaia 

Terminus beskyddare av gränser och 

gränspålar 

    

Valetudo hälsans gudinna   Hygieia 

Venus kärlekens och skönhetens 

gudinna (Fröja i nordisk 

mytologi) 

duva, myrten, granatäpple. 

Cypris är ett binamn på Venus, 

som fötts ur havets skum utan-

för Cypern 

Afrodite 

Veritas sanningens gudinna   Aletheia 

Vertumnus (Vortumnus) växtlighetsgud     

Vesta den husliga härdens gu-

dinna 

  Hestia 

Victoria segergudinna bevingad Nike 

Virtus dygdens, (manna)kraftens 

och tapperhetens gudinna 

hjälmprydd kvinna   

Vulcanus eldens, blixtens och 

smidekonstens gud (Ve-

nus make) 

smideshammare Hefaistos 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Diverse begrepp 

 
Achilles grekernas främste kämpe i trojanska kriget                  

Aeacus i klass. mytol. son till Jupiter och nymfen Aegina                

Aganippe musernas källa vid berget Helikon                   

Astrild av Georg Stiernhielm skapat namn på kärleksguden (Amor, 

Cupido)                

Europa fenicisk kungadotter, som Jupiter i gestalt av en tjur bortförde till 

Kreta, där hon födde Minotaurus         

Galathe herdinnenamn                        

Helicon (gen. Heliconis) berg i Beotien, musernas boning. Hippocrenen, 

poesiens källa           

Hippocrene musernas källa på berget Helikon                   

Jason grek. sagohjälte, som hämtade det gyllene skinnet från Kolchis 

vid Svarta Havet           

Manhem Olof Rudbeck d.ä:s namn på Sverige                  

Nestor gammal vis kung hos Homeros                   

Nordske Stiernan Polstjärnan. Polstjärnan, som sågs som himlens fasta medel-

punkt, blev vid 1600-talets slut en symbol för den svenska kung-

amakten     

Parnassos berg helgat åt Apollon och muserna                   

Pegasus skaldernas bevingade häst; att rida på Pegasus omskrivning för 

att dikta              

Peneus det latinska namnet på Peneios, den största floden i Thessalien               

Perdix Daedalus’ syster, vars son, som hon satt i lära hos Daedalus, 

dödades av denne. Minerva förvandlade Perdix till en rapphöna     

Phyllis vanligt herdinnenamn                       

Pindos bergskedia i Grekland, musernas berg                   
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Pindus bergskedjan Pindos i Thessalien, som i grek. mytol. är musernas 

berg              

Pluto underjordens härskare i klass. mytol.                    

Pythiae de pytiska spelen, en av de stora tävlingsfesterna i det gamla 

Grekland, vilken hölls vart fjärde år nära Delfi      

Ulysses, Odysseus  kung i de homeriska sångerna, som tillbragte tio år till sjöss på 

hemväg från trojanska kriget       

 

 

 

 

Ödesgudinnor, moirer i grekisk mytologi (parcer i romersk mytologi)  

 
Klotho:  spann livstråden 

Lachesis:  mätte ut livstråden 

Atropos:  klippte av livstråden 

 

 

Muserna i grekisk och romersk mytologi 

 
Kalliope: hjältediktning och vetenskap  

Klio: historieskrivning  

Euterpe: flöjtspel och körsång  

Thalia: komedi  

Melpomene: tragedi och sorgediktning  

Terpsichore: körlyrik och dans  

Urania: astronomi  

Erato: kärleksdiktning och lyrisk poesi  

Polyhymnia: dans, pantomim och religiös sång 

 
Kleio (latin Clio), historieskrivningens musa - papyrusrulle 

Euterpe, lyriska diktningen - flöjt 

Thaleia (latin Thalia), komedin - komisk mask 

Melpomene (latin Melpomene), tragedin - tragisk mask 

Terpsichore (latin Terpsichore), sången och dansen - lyra 

Erato (latin Erato), lyriken och kärlekspoesin - kithara 

Polymnia (latin Polyhymnia), hymnen eller den med gudstjänsten förbundna heliga sången 

Urania (latin Urania), astronomin - himmelsglob 

Kalliope eller Kalliopeia (latin Calliope), episka poesin och elegiska diktningen - bokrulle eller skrivtavla.  
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