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FÖRORD

Fil. Dr Nils Dencker har i mer än femtio år ägnat sig åt studiet
av våra sånglekar och deras melodier. Han har härvid inte bara
satt sig grundligt in i deras användning och varianter i vår egen
tid utan också skaffat sig en ingående kännedom om äldre samlingar, tryck och notiser av skilda slag och på så sätt kunnat fördjupa det historiska perspektivet inom denna intressanta men
svårbedömbara del av folkdiktningen. Dessutom har han också studerat melodierna, deras historia och variationer. Det har synts
angeläget att bereda dr Dencker tillfälle att i tryck och i samlad
form framlägga sitt vidsträckta vetande om sånglekar. Under olika sångleksnummer har han sålunda här sammanfört de varianter
han funnit i äldre och yngre uppteckningar, tryckta och otryckta,
och de iakttagelser och rön han gjort beträffande vederbörande
sångleks historia och spridning m. m. Forskare som från skilda
utgångspunkter ha intresse av materialet få härigenom nödig orientering och kunna själva bygga vidare på de anvisningar som
lämnats. Likaledes kunna de också ta ställning till de åsikter om
vederbörande leks ålder och ursprung som författaren förslagsvis
framställt.
Under rubriken till varje sånglek finns ett D-nummer. Detta
hänför sig till den stora sångleksregistrant som Dencker — på
uppdrag av Svenskt Visarkiv — påbörjade vid Landsmåls- och
Folkminnesarkivet i Uppsala hösten 1952 och som omfattar 332
nummer med hänvisningar under varje nummer till uppteckningar och varianter i tryckta och otryckta källor. Rörande detta viktiga arbetsredskap för alla forskningar rörande sånglekarna, se
vidare N. Dencker "Svenskt Visarkivs sångleksregistrant" (i Arv
1955).
Vad uppställningen av de enskilda lekmonografierna beträffar
så har författaren först gjort en så mångsidig utredning som möj-

ligt rörande lekens historia och miljö, dess tidigaste omnämnande
i litteraturen, dess ev. motsvarigheter i grannländerna, dess olika
varianter, leksätt och melodier. I beskrivningarna ha ofta infogats för förståelsen av leken behövliga partier ur själva lekuppteckningarna, vilka sedan meddelas fullständigt i ett särskilt avsnitt. Beträffande dessa citat och partier ur de följande lekuppteckningarna ha ej särskilda hänvisningar ansetts behövliga till
texterna, då ju dessa följa i slutet av varje behandlad lek och
där lätteligen kunna återfinnas av den intresserade läsaren.
Den första del, som nu utges, omfattar två grupper dramatiska
sånglekar, som Dencker rubricerar som "Sammanparningslekar"
och "Friarlekar." De dramatiska sånglekarna innehålla ju efterhärmande (mimetiska) element och markera i rörelser och turer
en viss på platsen försiggående händelse eller handling. "Forskellen mellem Sangleg og Folkevisedans bliver," säger H. Griiner
Nielsen (Nordisk Kultur 24, s. 148), "at medens der i Folkevisedansen berettes om Begivenheder, der sker andetsteds, foregaar i
Sanglegene det berettede paa selve Stedet."
Martin P:n Nilsson har med rätta framhållit att den mimetiska
dansen måste tillskrivas en mycket hög ålder och att den funnits
vid sidan av kedjedansen (FmFt II, 1915, s. 8 f.). Han erinrar
härvid särskilt om, hur vi redan från 1100-talet genom Giraldus
Cambrensis ha uppgifter om att bondebefolkningen i Wales under ett slags sångdans imiterade jordbrukssysslor och vissa av
kvinnornas arbeten (spinning och vävning).
Att man vid framförandet av dylika mimetiska danser och lekar
också kunde maskera sig har man åtskilliga bevis för både ute i
Europa och uppe i Norden. Utvecklingshistoriskt måste det finnas ett samband mellan vissa av Dencker här framlagda "sammanparningslekar" ("Hindleken", "Gymburlaiken", "Geten som
du gav mig") och de gamla dramatiska danslekar, i vilka deltagarna föreställde djur och som i många fall avsågo att återge en
sammanparning mellan könen. I all synnerhet bör man här beakta
vissa erotiskt betonade "vikivakalekar" på Island med sång och
djurframställningar — avläggare av medeltida dramatiska lekar
och maskerader (se vidare mina utredningar om isländska fornlekar i Arv 1948 och Saga och Sed 1956).
Mest typisk är väl i detta fall Hindleken (Dencker 166, nedan
behandlad s. 39 ff.). 1 denna lek framställas de unga flickorna

som hindar, och de vårdas och vaktas av en "moder" ("hindmoder" m. fl. namn). De unga männen kallas hjortar, och leken går
ut på att en "hjort" skall få sin "hind." Visor sjungas under leken. Denna lek har — som Dencker framhåller — en väsentligen
västnordisk utbredning med tyngdpunkt i Norge, på Färöarna
och Island, men också med utlöpare i Danmark och Väst-Sverige. Hindleken, som nämns redan i början av 1600-talet i en
uppräkning av lekar vanliga på Island vid den tiden, beskrivs
icke i någon av de nordiska uppteckningarna som maskeradlek,
men det är knappast för djärvt att anta att åtminstone "hjortarna" i denna lek ursprungligen varit maskerade till djur.
Stödet för ett dylikt antagande finner man i den isländska
Hjortleken, nämnd vid sidan av Hindleken i den gamla uppräkningen av isländska lekar och av allt att döma mycket nära befryndad med den senare. Hjortleken finns fragmentariskt beskriven av 'Olafur Daviösson, 'Islenzkar gåtur, skemtanir, vikivakar
og ulur III, 1894, s. 129 ff, och i denna lek agerar en man utklädd till hjort. Han pyntades ut med bl. a. ett rött kläde över
ryggen och skulle röra sig över golvet som ett fyrfota djur. "Om
hjorthorn eller renhorn funnos, så skulle de bindas vid hans huvud och facklor fästas i hornkronans grenar." När hjorten kommit in i rummet, där kvinnorna höllo till, skulle han genom att gå
längs väggarna försöka driva ihop kvinnorna i en klunga på golvet. Härvid sjöng man "Jag såg hjorten springa över den gröna
hed" etc. Enligt en annan uppgift hade man sjungit: "Hjorten
vill sig giva åstad att fånga en hind."
Ehuru "hindmoder" saknas i denna lek är det tydligt att den
hör ihop med sammanparningslekarna, varvid den självfallet
främst bör jämföras med Hindleken. Det förefaller som om den
representerar ett ålderdomligare stadium, i vilket de agerande —
eller i varje fall den huvudagerande — hade att maskera sig till
vederbörande djur. Den kan under alla omständigheter ge oss en
konkret föreställning om ursprung och groningsgrund för mera
sentida sammanparningslekar, där deltagarna agera i djurroller
och där föreningen av de motsatta könen i lekens och sångens
form stundom också bekräftas genom "vigsel" och andra ceremonier.
Inom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala liksom inom
dess föregångare Landsmålsföreningarna har intresset för insam-

ung av vårt lands sånglekar alltid varit mycket framträdande.
Arkivet har till sitt förfogande stora samlingar av äldre uppteckningar (t. ex. Gustaf Ericssons sörmländska), och även från
senare år har ett rikt material bärgats, framför allt tack vare viktiga insatser av docent Johan Götlind (t 1940) och dr Elsa
Enäjärvi-Haavio (t 1951), som även utarbetat en särskild frågelista över dramatiska sånglekar (tryckt i FmFt 1927). I tidskriften Svenska Landsmål, numera utgiven av Arkivet, finnas också
många värdefulla bidrag publicerade. Av dessa kunna nämnas V.
Carlheim-Gyllenskiölds "Visor och melodier" (Bd VII. 7) med
ett 50-tal danslekar, Sven Lampas "Folklekar från Västergötland" (Bd XIX. 1) med ett 60-tal ringlekar samt H. F. Feilbergs
grundläggande monografi "Bro-Brille-Legen" (Bd XII. 4), vilken sistnämnda undersökning föranledde en livlig uppteckningsverksamhet rörande denna lek.
Tillsammans med depositioner har Arkivet nu, enligt den registrant som publicerats i Arv 1955, över 2000 sånglekar i sina
samlingar. Det är Arkivets önskan att alltjämt arbeta för sånglekarnas tillvaratagande och vetenskapliga utforskning.
Uppsala i februari 1960
Dag Strömbäck

Inledning

Denna bok har främst tillkommit för att underlätta forskning
rörande en viktig grupp bland våra äldre sånglekar. Åtskilliga av
dessa lekar äro flerhundraåriga och de ha varit föga kända och
hittills outredda. I dem ligga många problem dolda, vilka kunna
vara av intresse för studiet av folkdiktningen och forna tiders
folkliv.
De lekar, som publicerades av A. I. Arwidsson i SvFo, del 3,
år 1842, äro visserligen välbekanta och uppskattade men tyvärr
ibland fragmentariska och med alltför få varianter medtagna, för
att en forskare skulle kunnat få en allsidig synpunkt på lekens
olika faser.
Detta beror på att de skickliga upptecknarna på 1810-talet,
vilkas material utgör en väsentlig del av SvFo — dessa verkligt
framstående pioniärer för sånglekskunskapen — icke hade någon möjlighet att påträffa lekarna i så mångsidig och fullständig
form att ett tillräckligt och säkert underlag för forskning kunde
åstadkommas.
Under de mer än 100 år, som förflutit sedan dess, har emellertid insamlingen av sånglekar fortgått och utvidgats, så att ett stort
material kunnat insamlas från alla bygder i vårt land. Numera
finns därför helt andra möjligheter än tidigare för forskningen
att lösa de problem, som dessa lekar kan innehålla. Förvarade i
arkiv och bibliotek eller meddelade i olika publikationer finnas nu
6000 sångleksuppteckningar från vårt land. De innefatta mer än
330 självständiga, olika lekar, vilka visa, att Sveriges rikedom på
vackra och intressanta sånglekar torde vara större än varje annat
lands.
Somliga av dem äro påträffade eller omnämnda blott en enda
gång. Andra, de yngre och vanliga, äro upptecknade över hundratalet gånger. På föranstaltande av Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala och Svenskt Visarkiv äro samtliga sångleksupp1 Dencker
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teckningar i vårt land numera antecknade på registerkort med
kortfattade uppgifter, som äro tillräckliga för att finna originaluppteckningen i det arkiv eller på den plats där den förvaras. I tidskriften Arv 1955 har undertecknad lämnat en redogörelse för denna av mig utförda registrering i artikeln "Svenskt
Visarkivs sångleksregistrant". I denna äro alla lekar förtecknade
med uppgifter om antalet text- och melodiuppteckningar m. m. I
registranten äro alla självständiga sånglekar upptagna med sina
egna nummer. Genom numreringen är varje sånglek lätt att hålla
reda på och skild från andra dylika lekar.
Mitt arbete med den nu på Landsmålsarkivet placerade registranten påbörjades 1952 på Landsmålsarkivet, där jag alltsedan dess haft en arbetsplats. Med sina stora samlingar av äldre
och yngre lekuppteckningar, sina väl utarbetade ordböcker över
olika landskaps folkmål och sina väl ordnade samlingar rörande
folkliv och folkminnen, sitt goda bibliotek och närheten till universitetsbibliotekets böcker var detta arkiv den lämpligaste platsen för arbete rörande sånglekarna.
Vid beaktande av dessa förmåner för en forskare, som där har
att utföra sitt arbete, bör icke förbises den vänliga och utmärkta
hjälp, som erhålles av alla på arkivet anställda tjänstemän och
biträden. Angående i våra dagar förekommande sånglekar kunde
man utfråga damerna på expeditionen, vilka mindes dylika. Arkivarierna gav ingående svar på alla frågor rörande sällsynta och
för den frågande okända bygdeord i texterna eller beträffande
etnologiska förhållanden i folklivet. En mycket god hjälp erhölls av ställföreträdande chefen, docenten M. Eriksson, beträffande icke blott uppdykande språkliga egendomligheter utan också angående tryckeritekniska och publicistiska frågor.
Även på andra arkiv har värdefull hjälp lämnats vid efterforskningen av de många lekvarianterna i Lund, Göteborg och
Stockholm i dess landsmåls-, folkminnes- och folklivsarkiv samt i
Svenskt visarkiv. Registranten var uppgjord för det senare arkivet
och där planerad av dess styrelseordförande Dag Strömbäck och
dess sekreterare Ulf Peder Olrog.
Sedan redogörelsen för registranten avlämnats och publicerats i
Arv 1955 var mitt registreringsarbete i stort sett slutfört. Nu gällde det att överväga vad som i fortsättningen kunde göras beträffande sånglekarna. På försök hade prov gjorts med beskrivningar
av en del lekar av olika typer med bifogande däri av alla viktiga
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uppteckningar av leken efter originalen i arkiven och på andra
håll. Därav blev man varse hur många invecklade problem, som
äldre lekar kunde innehålla.
Att skriva en undersökning om en och annan sånglek, som syntes vara intressant från någon speciell synpunkt, föreföll icke
vara svårt för den, som kände till uppteckningarna. Men att behandla alla äldre lekar tillhörande ett visst slag, såsom t. ex. här i
denna bok meddelade sammanparningslekar, kunde otvivelaktigt
vara av en betydligt större svårighetsgrad, då om möjligt allting i
lekens olikartade varianter skulle förklaras. Det kunde sägas, att
härtill passade bäst en författare, som var väl insatt i åtskilliga
lärdomsdiscipliner. Helst borde han vara litteratur- och kulturhistoriker, etnolog och allsidig kännare av folklivsforskningen. Blott
en medeltidsforskare torde för övrigt kunna utreda de äldsta lekarnas ursprung. Dessutom borde han icke vara främmande för
de senaste århundradenas folkmelodier och gamla danser.
Alla mina betänkligheter fick dock vika inför professor Dag
Strömbäcks städse visade intresse för arbetet med sånglekarna.
Planeringen kunde alltid ske efter samråd med honom. Hans insats för denna bok har också varit mycket betydelsefull beträffande
finansieringen av utgivningen. Allt detta har varit en god stimulans för utarbetandet av det arbete, som nu framlägges som underlag för ytterligare undersökningar av lekarna genom mera specialiserade forskare.
Vid en kortfattad översikt, såsom den här nedan lämnade, av
vårt lands sångleksinsamling och av uppteckningarna ur folktraditionen, kan det vara lämpligt att ingå på frågan om dessa lekars olika benämningar samt ge några notiser om dessas förekomst
i äldre tider.
Den tidigaste för oss kända uppgiften om en sånglek är en anteckning från tidigt 1600-tal av riksantikvarien J. Th. Bureus.
Denna finns i Palmsköldska samlingen i Uppsala universitetsbibliotek (på avd. Topografica, Upland). Den omnämnes här av
oss efter Arv. Aug. Afzelius' "Afsked af Swenska Folksharpan",
Bilaga s. VII. Bureus omtalar den än i dag lekta och mycket
spridda "Bro bro breda", vilken han mindes från sin barndom.
Under namn av "Danslek i Bro Skeppslag" har han nedskrivit den
med två 5-radiga strofer, vilka äro värdefulla i och för jämförelser
med senare tiders versioner av leken. Orsaken till att han om-
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nämnt den torde vara, att leken på grund av begynnelseorden hade associerats med namnet Bro. Vi meddela här hans lektext
efter Afzelius:
Hvars män ären j?
Fridsmän äre vi,
Kunnom bättre bygga bro,
Än j sjelfve kunnen tro.
Hvars män ären j?
Derpå svaras:
Thorsmän äre vi,
Kunnom bättre bygga bro
Än j kunnen sjelfva tro;
Hvilken som efter far
Qvar skall han ligga.
Även Bureus' medhjälpare i ordboksarbetet, senare riksantikvarien Johan Axehielm, har antecknat leken omkring 1630 med orden: "50. anar 60. karlar ähr een leek dän dee kalla eljest Bro bro
bredha".' 1 Samlaren 1907 har Hjalmar Lindroth publicerat en
undersökning av en i UUB befintlig handskrift av Axehielm om
hans lexikaliska arbete. Lindroth gör däri hänvisningar till H. F.
Feilbergs uppsats "Bro-Brille-Legen" i Sv.Lm. XII. 4 s. 9 (1905),
där en motsvarande isländsk uppteckning anföres:
Vjer erum jarlar
sextiu kallar,
og kunnum a bceta bå
betur en sjålfur hå.
Bureus kallar således sångleken för en danslek. Om detta kan
ha varit en då vanlig benämning på dylika är icke bekant. På
1800-talet har ordet danslek använts i sådant sammanhang, t. ex.
av G. 0. Hylten-Cavallius i hans och G. Stephens Ms "Svenska
folkvisor" i Kungl. bibl. Vs 3:5 (b), s. 329 ff. i rubriken för sånglekarna.
Ordet danslek kan ha bildats i analogi med benämningen på en
dansad folkvisa, dansvisa, på 1600-talet. Jfr Kungl. bibl. Visbok
* Axehielms ordbok i UUB, handskr. R 587, s. 29, där notisen står som randanmärkning till: "Ar/ar: juvenes säxtiu (otydl. o. svårläsl.) Karlar: vin."
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16:o nr 43: "Een degligh dantz wijsa att siungas i Brwdahwset".
Men kanske Bureus gjort en översättning av det isländska dansleikr?
Jullek är en ej ovanlig benämning på sånglekar under 1600talet och har så varit allt intill våra dagar. 0. Rudbeck skriver i
Atlantican ordet Juulleek och Erland Hofsten något senare julelek. I Danmark har Jens Nielsen Mundelstrup i sin Disputats
"Specimen Gentilismi" 1684 ordet juule-leeger (Kalkars Ordbog)
och Peder Syv vid samma tid Juleleg. Benämningen jullek är
dock icke entydig, ty därmed kan menas även lekar utan sång,
s. k. sällskapslekar och kraftlekar. Efter lekutförandet kallades
sånglekarna av de äldre upptecknarna på 1800-talet, Johan Wallman i Landeryd och Linköping och Abr. Ahlqvist från Kalmartrakten och Öland med flera, för ringlekar eller lån gdansar. De
senare utfördes med de lekande på ett eller två led. Leonhard
Rääf och hans medhjälpare P. A. Reuterswärd från Ydre använder ordet jullekar men i uppteckningarna ofta ordet lek. Ringlekar är fortfarande en vanlig benämning i våra dagar, t. ex. använd för några årtionden sedan av N. Keyland i "Ringlekar på
Skansen", 4de uppl. 1912. Även benämningarna ringlekar och
långdanser äro icke entydiga för sånglekar, även en del lekar utan
sång kunna kallas så efter uppställningen. I Svensk tidskrift för
musikforskning 1930, s. 68, har jag meddelat ett belägg på dessa
ord från ett bröllop d. 2 jan. 1688 i Knutby kyrka mellan Peder
Printz och Agneta Tolfstadia. Kvädets författare, omnämnd med
initialerna C. P. P., skriver häri:
"Leekt vthi Ringz-wijs ha / lång-dans oc på blomstrande marken."
Troligen avses de båda slagen av sånglekar men absolut säker
kan man ju inte vara härpå. Beträffande vad sånglekarna kallades
i äldre tider kan ytterligare nämnas att då Carl Linnxus år
1733 upptecknade dylika i Falun använde han icke någon av ovanstående benämningar. Civerskrif ten på hans anteckningar är:
"Dahlflickors lekar om juhlen 1733". Samtliga dessa äro sånglekar.
Senare upptecknare till arkiven på 1800- och 1900-talen använde ofta ordet lek som rubrik vid sånglekarna. Något missförstånd förorsakar detta icke, ej heller ordet pantlek, då panter insamlas. Det syns ju genast av texten om det är en lek, buren av
sång.
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På 1800-talet framkommo benämningarna sånglek och folklek.
Ett tidigt belägg på det senare från 1830-talet meddelas av SAOB.
Ordet torde huvudsakligen använts som benämning på allehanda
slag av folkliga lekar. I Arw. Ms s. 333 förekommer rubriken
"Ölands Folklekar" på en av Abraham Ahlqvist uppgjord förteckning av alla slags lekar från sånglekar till boll-lekar. Den är
odaterad men kan kanske vara uppgjord före 1820. Känt är att
Richard Dybeck i sin tidskrift Runa använder ordet folklekar i
stället för sånglekar, då dylika publiceras. Han tycks ha haft en
viss kärlek för benämningen folklek. Av alla ovan här meddelade benämningar är sånglek den enda, som kan sägas vara entydig och adekvat. Ordet användes av Johan Wallman, den
främste av alla pioniärer bland 1800-talets sångleksupptecknare, i
hans år 1818 uppgjorda katalogisering av då kända sånglekar,
vilken nu förvaras i Nordiska Museets arkiv. Genom "Svenska
fornsånger", del 3, blev denna benämning allmänt känd.
Intressant är att SAOB har ett förbluffande tidigt belägg på ordet sånglek från år 1723, det enda från 1700-talet. Emellertid menas med detta icke det samma, som på 1800-talet och nu.
SAOB. har antecknat ordet ur Ehrenadlers "Telemach", bok 22
s. 918, 1723, som är en översättning av Fenelons "Telemaque":
"Den som uti en, af åtskillige Personer och Speel bestående
Sån gleek (översatt från franska Concert) allenast siunger wissa
Stycken änskiönt han siunger dem på det fullkomligaste, kan dock
intet kallas annat än en Sångare, men den som anförer hela Sångleken och på en gång förordnat och styrt alla dess delar, han är
den rätte Mästaren".
Det är icke känt att någon annan, varken på 1700-talet eller
senare, följt Ehrenadlers terminologi härvidlag, utan man använde för sådant benämningen Sångspel.

Enligt planen för registranten skulle alla i vårt land utförda
sånglekar, även sådana som blott en enda gång kortfattat omnämnts, införas i sångleksregistranten. Leken erhöll således ett
nummer även om blott några begynnelseord av texten förekommo.
Härigenom blev registranten så att säga garderad inför den möjligheten att leken kanske i framtiden kunde i bättre form påträffas i äldre litteratur eller kanske i något annat land. En svag
möjlighet kunde ju också finnas att den för längesedan omnämn-
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da leken skulle, åtminstone fragmentarisk, kunna påträffas i någon sentida folktradition. Denna senare möjlighet har hittills icke
inträffat.
Vi veta fortfarande icke hur de lekar voro beskaffade, som Israel Holmström omnämner från slutet av 1600-talet i en dikt, med
begynnelseorden "Hvad skall bonden sin unga kiär hustru förähra?" och "Af sorgen bedröfvad jag är i mitt sinne". Den i samma dikt förekommande "Jag väl veet hvar höglofte det stånder,
Der inne boor fager en möö" har kunnat utredas och den förekommer i denna bok som nr 5. Härtill bidrog att diktaren omnämnt leken med tvenne rader.
Vid registrantarbetet måste alltså äldre litteratur om möjligt
undersökas angående notiser om sånglekar.
Som ovan meddelats är, så vitt man nu vet, den tidigast omnämnda leken Bro bro breda, vars text finns antecknad omkring
år 1630.
Den upptakt till kännedom av Sveriges Sånglekar, som denna
gamla lektext innebär, är förnämlig både därför att den tillkommit genom tvenne prominenta forskares verksamhet, och därför
att en mäktig bakgrund, betydelsefull för vårt lands kulturhistoria,
synes skymta bakom "den första insamlade sångleken":
"Memorial, effter hwilken H. K. M:t nådi gest will, att dhe, som
antagne öre att wara rijkzens antiquarij och häfdesökiare, sigh
flijtelighen rätte skole". (Utfärdades den 20 maj 1630).
Ur den av Sigurd Curman utgivna minnesskriften till Riksanti,
kvarieämbetets 300-årsjubileum den 6 Nov. 1930 citeras ett litet
parti ur den ofta omnämnda handlingen om vad som skall insamlas: "gamble kämpe och runewijsor, deres toner icke förgäta att
vthspana".
Visserligen står här icke direkt att antiquarij skola eftersöka
sånglekar, men man får beakta, att i en förteckning av vårt
lands sångleksuppteckningar finnas som de första namnen två riksantikvarier. nämligen Johannes Bureus och hans måg och medhjälpare Johan Henriksson Axehielm.
Bureus blev aldrig formellt utnämnd till riksantikvarie men
fungerade som sådan och ansågs vara detta. Axehielm blev antiqvarius 1630 och utnämndes till riksantikvarie 1652. Eftersom lekuppteckningarna och memorialet tillkommo vid samma tid kan ett
samband mellan dem svårligen betvivlas.
Från senare hälften av 1600-talet äro några intressanta sångle-

8
kar upptecknade av Olaus Rudbeck och meddelade av honom i
"Atlantican" samt några dylika även av den värmländske prästen
Erland Hofsten, vilken under studietiden i Uppsala har tagit intryck av rudbeckianska synpunkter i lekförklaringarna. Det syns i
den av båda meddelade Svanleken, vilken av Rudbeck skildras på
ett fantastiskt sätt. (Lättast tillgängliga äro de två uppteckningarna i Arv 1955, s. 115-117, där de äro avtryckta). Leken är för
länge sedan utdöd i vårt land men texten har bevarats till sen
tid i form av en visa. Från Danmark är leken känd genom några
förekomster på 1800-talet. Leksättet var här enkelt och torde ha
varit så även hos oss två århundraden tidigare.
Rudbeck har också antecknat texten till friarleken "Simon i
Sälle" (i denna bok undersökt som nr 13) samt den i våra dagar
lika välkända "Räven raskar över isen". Den senare är en härmlek. Dylika voro på 1600-talet mycket moderna och flera tillkommo då, t. ex. den tyska "Adam hade sju söner" (SvFo nr 11). Vi
meddela ur "Atlantican" (efter nytrycket Uppsala 1939, II s. 296):
"och dantza alla uti en ring, och då begynnes siungas: Hå, hå, Räfwen han låckar på Isen. Och då wijsar han med åthäfworna i dantzen, huru en Skrifware sig bär åt... sjunga Spelmans wijsa, den tridie
wäfwa, göra skoor, swarfwa, göra Runstafwar ..." (Uppgiften om runstavar finns inte i någon annan version av leken. Man kan inte avvisa
tanken på, att Rudbeck själv författat de två senare lekarna. ND anm.)
Den intressantaste av Hof stens lekuppteckningar meddelas i
undersökningen av nr 6 i denna bok: "Geten (Bocken) som du
gav mig".
Rudbecks lekuppteckningar ha icke tillkommit av helt antikvariska orsaker utan för att lämna bevis för några av hans tankeprojekt. I Svanleken äro gåsungarna Solens foster, svanorna
föreställa Wintern. Till förklaring av en våra förfäders lek citera vi några rader:
"Denne Sohlens bortgång uti en Fogels liknelse, hafwa dhe och affbildat genom en Juulleek, de kalla Swanesångsleken, äfwen såsom de
genom Julebockens eller Blindebockens leek affmålade samma wåre
mörcke Winterdagar, utan Solens ljus; hwilka begge leekar allestädes
än i dag hwar Julhelg spelas".
Simon i Sälle har han meddelat i Atlantican för att förklara
hans åsikt angående ordet sällar.
Mindre betydelsefulla äro kanske de notiser om sånglekar, som
finnas i den tidens bröllopskväden, samt lekomnämnande i senare
dikter. Ju flera dylika, som kunna påträffas, desto värdefullare
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torde de emellertid bliva, särskilt som de ofta äro daterade eller
omnämnandet kan nöjaktigt tidsbestämmas.
En god samling uppräknade lekar av olika slag, både sånglekar
och andra, finns i en bröllopsdikt av Christina Bachman kallad
"Krijgs-Exercitier och Juhle-Leekar", vid bröllopet mellan Befallningsmannen öfwer Jemteland Hr Berthil Alander och Gunnila
Ström den 20 febr. 1701:
"Will I då leka Juhl / wid desse långa Nätter
Men Mehr! än korta Dahr / det giör ju Kroppen trötter
Wäl än / wij gå i ring / iag låter mig ey bee /
Jag litet Hawra skiär 1 men twå måst' giöra tree.
Sen måst' I och öfwer det salta Hafwet wandra
Giäm' Ringen 1 gifwa Pant / kom nappa steek från andra
Och leka blinda Båck / dra Handskar / giöm Ehr bort
Brudgummen finner wäl igen Ehr innan kort."
(Obs! Kursiveringen av sånglekarna är gjord här; icke i originalet.)
Både "Skära havre" och "Over det salta havet" voro tydligen
omtyckta på denna tid. Båda omnämnas i "Sånger af en svensk
fånge i Sirabirsk".
(Hanselli, Vitterh., bd 11 s. 42.):
"... men skiära hafren af,
Som kiärstan binda skall:
dra öfwer salta haaf:"
Likaledes omnämnas båda i "En ny lustig och begärlig visa" av
Israel Holmström (t 1709), vari utom flera förut omnämnda sånglekar även förekomma "Lyster ehr dantza" (se Nicolovius, Skytts
härad, 3 uppl., s. 76) och "fattig fogel; då måste man halta" samt
många dansnotiser.
Den tyska sångleken "Hafermähen" synes ha inkommit till vårt
land under senare hälften av 1600-talet. Vår lek är rätt lik den
tyska och torde från början ha blivit rätt ordagrant översatt därifrån, men den lyriska inledningsstrofen om att det regnar och
slaskar och att bonden sitter inomhus, dricker och kväder medan
hans unga fru går ute, räfsar och skär, synes ha tillkommit i vårt
land. Vi ha också en annan melodi till leken, men tyskarnas sjunges än i dag härtill på Gotland.
Beträffande den andra här omnämnda leken kan Prosten Bro-
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mans Glysisvallur citeras (Efter K. Hxgermarck, Upps. 1900, s.
80): "En gammal Helsingevisa, när Julelekar idkas, begynner således:
"Drog jag mig öfver det salta haf
och öfver två mörka skogar;
Det gjorde jag för min hjärtelig kär
Medan andra ligga och sofva".
Denna fyrrading är det enda i vårt land upptecknade av lektexten men melodien finns i en upsaliensisk akad. dissertation
"de Tarantula", av Georg Vallerius filius, preses Harald Vallerius, Ups. 1702, s. 30: (Efter jullekar följa orden) — "Sicut melodia pag. 23 allata cantum illum nostris notissimum Jag drog mig
öfwer det salta Haj."
Tyvärr nämner Broman blott en strof och intet om leksättet.
Emellertid går det verkligen för sig att rekonstruera leken. Strof
2 kan ha lytt ungefär:
Har du en vän, den du har kär,
Var honom trogen, var honom när
Intill den sista stund
Tryck honom till ditt hjärta (Lagus, Nyland nr 321)
Leksättet torde ha varit sålunda: De lekande i ring. Vid andra
strofens början bilda en pojke och en flicka en port (som i Bro,
bro breda), under vilken hela ringen går. Då sista ordet sjunges
faller "porten" ner och fångar en av de lekande i ringen.
Allt det utöver Bromans anteckning tillagda har tillkommit
efter Thyregod, Danmarks Sanglege nr 94: "Over salten So."
Leken har upphört i vårt land fram mot 1700-talets mitt, så vitt
man vågar bedöma leken. I Danmark har den levat kvar till senare tider, fram till innevarande århundrade.
Den danska texten är värd att observera i och för jämförelse
med Bromans. Det här meddelade leksättet är det danska. Om
man jämför texterna observerar man lekens goda texttradition i
ett och ett halft sekel. Säkerligen har den svenska lekformen varit
lik den danska.
Jeg drog mig over den salte So
igennem morke Skove.
Det gjorde jeg for Kxreste min,
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mens andre ligger og sove.
Du ta'r din Ven, du ta'r din skon,
du ta'r alt over Maade.
Vill Gud, vi lever og kommer igen,
det bliver os begge tu l Baade.
Sedan vi med detta exempel om det "salta havet" velat söka
visa, hur en äldre, delvis fragmentarisk sångleksuppteckning med
hjälp av en version från senare tid i ett av våra grannländer kunnat ge oss en fullt klar bild av en gammal svensk sånglek, trots
att denna eljest torde ha förblivit okänd för oss — får bokens inledningskapitel avslutas med några korta tillägg.
Från 1700-talet vilja vi understryka betydelsen av Carl Lmsex lekar från Falun 1733. Hela deras text är antecknad och
nus' sex
även leksättet, visserligen kortfattat men fullt tydligt. De kunna
ge anledning till intressanta jämförelser, därför att lekarna ihågkommits länge, ända till senare tider i olikartade varianter. I
denna bok ingår som nr 16 "Vi ska far te Bränne. Barfotad genom
dalar", en undersökning av en av dem.
På 1800-talet ingår en ny tid för sångleksinsamlandet, en storhetstid. De två förgrundsgestalterna, vilka jämte sina intresserade
och energiska medarbetare voro sysselsatta härmed på 1810-talet,
voro Johan Haqvin Wallman och Leonhard Rääf i Småland. En
kort redogörelse för deras samarbete kan läsas i Arv 1956, s.
129-157, i vår uppsats "Wallmans samling". Dessa båda lärda
forskare hade principer, som allt sedan dess följts av goda lekupptecknare. Utom fordran på så vitt möjligt fullständiga lektexter
och beskrivningar av leksättet, angåvo de sagesmännen, vilket då
var en nyhet i uppteckningsarbetet. Båda två voro mycket noga
med att anskaffa melodien till leken och betraktade, så vitt man
kan se, en lek utan melodi som en ofullständig uppteckning. Deras
medhjälpare kunde emellertid tyvärr icke ordna med melodiuppteckningar.
Alla dessa hade i unga år studerat vid universitetet i Uppsala
och likaledes deras efterföljare, såsom Gunnar Olof Hylten-Cavallius. Richard Dybeck, Levin Christian Wiede och många andra.
Man kan generellt säga, att Uppsala är främst beträffande sångleksinsamlandet genom sina alumner, då dessa blivit män i staten:
präster. lärare, jurister m. m. 1 Lund utgav en akademisk med-
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borgare en liten sånglekbok så tidigt som 1841. Där fanns också
intresse.
Då Landsmålsföreningarna allt från 1870-talet tillkommo vid
universiteten, intensifierades åter upptecknandet av sånglekar från
medlemmarnas hembygder. Ett mycket gott arbete utfördes, och
de kunna sägas vara föregångare härutinnan beträffande sånglekarna till de senare bildade arkiven, landsmåls-, folkminnes- och
folklivsarkiv, vilka redan ha stora samlingar av lekar.
Om man bemärker att den främste av våra sångleksupptecknare på 1800-talet var en allmogeman, metallarbetaren Gustaf
Ericsson från Äkers härad i Södermanland, vilken i sin ungdom
fått sin skolning under några år vid Strängnäs läroverk, kan det
dock utan missförstånd utsägas, att Sveriges Sånglekar upptecknats
av gamla svenska studenter. Alltså, om man så vill uttrycka sig:
av Sveriges universitet och högskolor.
Helt visst komma de svenska akademierna att leda och stödja
den nya fas i sånglekskunskapen, som kommer att växa fram, nämligen forskningen.

I. Sammanparningslekar
1. Modern går på golvet, Skifta makar
D15

Denna gamla giftermålslek är känd från Sverige och Norge. Ett
vanligt namn på leken är Skifta makar men i västra Göta- och
Svealand har denna benämning även förekommit med andra, yngre och för oss här likgiltiga texter. Namnet har leken fått därför
att flickorna liksom i andra äldre giftermålslekar fördelats på
pojkarna av lekledarinnan, hos oss kallad moder eller svärmoder.
I Norge kallas leken Giftarleiken, en måhända bättre benämning, ty de lekande bli här "vigda" (Stoylen nr 161).
Som Arwidsson påpekar i anm. till SvFo nr 14 Skifta makar
förekommer leken även utan sång (SvFo 3, s. 440). En sådan
variant är den av Dybeck beskrivna (Runa 1844, s. 123 f), Lima
socken i Dalarne tillhörande "besynnerliga lek som kallas Taga
Trettondagskälling" (källing = hustru).
I sin gamla form var denna sånglek hos oss och även i Norge
mycket sällsynt i traditionen redan vid 1800-talets mitt. I god
form är Giftarleiken insamlad 1857 av Sophus Bugge i Kvitseid,
Telemarken (publ. i NFK, bd 11, s. 119) och av Moltke Moe
1883 från Bö i samma landskap. Den senare är publ. i Stoylen 161
och ordagrant i NFL bd 9, s. 159-161 Folkeminne fra &lierad,
där dock icke meddelarna Liv Bratterud, Jön Utbråtåen och
Gönill Kjönnås nämnas (NFS, Moltke Moe 21, Leikar & möröar 1883, I s. 27 f).
Med dessa två norska versioner skola vi jämföra våra egna, av
vilka de fullständigaste tyvärr aldrig publicerats. I SvFo finns
Skifta makar meddelad blott med de tvenne första stroferna, vilka kallats A och B. Utom dessa två strofer var leken förmodligen
bortglömd i de bygder, där lekupptecknarna på 1810-talet verkade. I mera omfattande form erhölls den intressanta leken av
Richard Dybeck, G. 0. HyWn-Cavallius och Eva Wigström senare.
Vid nedanstående jämförelser av deras uppteckningar med de

14

norska förkortas de svenska samlarna med RD, H -C och EW, de
norska med MM och SB. Uppteckningarna meddelas i det följande. RD:s i KVHAA tages till utgångspunkt. Inom parentes
satta nr på strofer äro utsatta här.
RD: 1
Modren går på gården
med sina döttrar sex å sju,
alla va de hvita
sina modrar (!) lika;
alla vill de gifta vara
alla vill di före fara.
Låt opp porten östan å vestan,
lät kungen rida in med silfverskodda hästar,
de bästa.

Strofen är föga varierad utom något om hästarna. Den lustiga
inkallningen i ringen av friaren, ridande fram som en kunglig
ryttare, har dock väl ihågkommits. Döttrarna uppgivas alltid vara
7, blott MM (Stoylen 161) nämner ingen siffra. I Norge har
man "gullhästen" och hos oss (EW) "vita" hästar, eljest är det
"kungens". Det är väl friaren, som här menas vara kung.
RD: 2
Sällom sällom finge vi
fager en så fingom vi;
går i våra ringar
skådar sej en qvinna;

Hos EW sjunger modern sålunda:
En giljargång så gingo vi,
en ungersven så fingo vi;
han går i våra ringar
Ta fort, ta fort, annars får du ingen.
(Troligen defekt, en rad 5 brukar lyda: skåder en, skåder två;
jfr SvFo 3, s. 203, som har ännu en rad):
och skådar sig en kvinna;
skåda snart, skåda fort,
annars får du ingen.

Föregående strofer 1 och 2 äro förut publicerade i SvFo nr 14.
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Här fortsätter vi nu först med "moderns" sång till "mågarna",
vilka förut hade erhållit var sin "maka". Hon sjöng strof 3 till
var och en av dem. Skifta makar var i sin ursprungliga form en
ansträngande lek för ledarinnan, d. v. s. modern.
RD: 3
Jag går mig ut i vågar
å skådar mina mågar
för nådevida vänner
Gu qwäll min måg!
hva får ja för långa resan ja har gått
och vackra flickan han har fått.
Finnes ej hos EW, ej i Norge. Hos H-C sålunda:
Går jag mej och vågar och vågar
skådar mina mågar och mågar
skådar måg på vår gård
sitten (r?) ned, kär mågen vår.

Raden "för nådevide vänner" är ett omkväde i följande strofer
hos RD. Saknas hos alla andra. Ordet "nådevida" finns icke i
SAOB.
I samband med str 3 blir det pantupptagning (EW: "gåfvor", i
Norge "offer"). Modern sjunger:
RD: 4
Till dottren:
Ja går mig ut å vettjar (var. vättjar)
för nådevide
och får min dotter sitta
för nådevide vänner
ho sitter här och spinner lin
för nådevide
å silke drar hon hem till sig
för nådevide vänner.

H-C: IV
Går jag mig och vittjar och vittjar
ser min dotter sitta och sitta
sitter här spinner fint
silke drager hon hem till sig.
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RD: 5
Till hennes man (sång fortfarande av modern):
Bättre kan hon bryga
för nådevide,
än du kan veden hugga,
för nådevide vänner.
Bättre kan hon baka,
för nådevide,
än du kan skona maka
för nådevide vänner.
Bättre kan hon nyttja garn,
för nådevide,
än du kan sitt' å vagga barn,
för nådevida vänner.
H-C: V
Bätter kan hon baka
än du kan skåda make.
Bätter kan hon väfva
än du kan skjuta räfvar.
Bätter kan hon silke nysta
än du kan din hustru kyssa
Kysser du na strax
annars får du rapp, rapp.
(Med kyssandet är denna lekuppt. slut.)
Till jämförelse meddelas även detta parti i de två norska.

MM, NFS 21, I, s. 27 f. SB, NFK bd 11 s. 119:
"Så vdl katin ho baka (båkå),
som du kan sko din maka (måkå);
så vel kann 6 bryggje,
som du kann ve'en högge.
Så vdl kann 6 spinne
som du kann di onge brur finne".
"Gott kann hö spinne,
som du kann ve'en finne;
gott kan hö bake,
som du kann skögjen make;
gott kan hö silkenykla vinde,
som du kan di unge Bår finne.
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I fortsättningen är den norska leken olik den svenska. Två personer utses till resp. klockare och präst. Klockaren sjunger tvenne
strofer och prästen avslutar med en tvårading (se Stoylen s. 115).
Detta avslutande parti är parodiskt.
RD fortsätter med två strofer: (6) Derinne bor en vännemö
och (7) Sist bjuder hon kejsarn af Roma... (ang. vilka hänvisas till uppteckningarna nedan). Jag kommer att meddela vidare
om dem vid beskrivningen av sångleken D 317 Jag väl veet hvar
höglofte det ståndar (Der inne bor fager en mö). Den omnämnes i en dikt av Israel Holmström ca 1700 men leken är aldrig
upptecknad i vårt land. RD:s str. (6) och (7) tillhöra denna lek.
RD: 8
Sång om panten (panterna):
Si si hva rosen ga
si hva rosen hette.
Inte han sin gåva återfår,
förr'n han sin käresta kyssa må.
sidan 39 i Dybecks ms Folklore V finns samma lekuppteckning vari annan stavning och några små olikheter finnas, t. ex. i
st. f. vettja, vättja o. dyl. Förmodligen är den originalet som vid
renskrivningen rättats. I den första versionen följer efteråt (8)
strofen om kyssningen, vilken här fått nr (10). Ä sid. 39 finns en
strof, som kommer före kyssandet, som här fått nr (9). Det är
en vanlig strof i Sörmland, som sjunges av dem, som insamla
spelmanspengarna.
RD: 9 för spelmannen:
Så sjunger vi för Spelmannen vår
som flickan sang för sin lille vän.
Det fattas, det fattas, lägg i!
Hafvom tack, hafvom tack för eder goda skänk
Eder lön skall blifva hos en vän
det lofvar, det lofvar jag dig.
Hos EW, då man "tigde gåfvor":
Här komma vi till edert land (var: gård)
fröjder eder, Erland,
för N. N. och hans unga brud.
2

Dencker
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Om vi här gör en snabb återblick på översikten ovan, förefaller det som om det ursprungliga i leken omfattar stroferna 1-5.
De finnas också även hos H-C och i Norge men str. 3-5 saknas
hos EW. Spelmanstacket vid gåvornas (panternas) insamling hos
RD hör väl icke ursprungligen till leken men förekom på 1800talet och kanske tidigare vid bröllopsdanser. Det av EW meddelade tacket: Här komma vi till edert land etc. kan vara äldre i leken men omnämnes icke i denna på andra håll. På 1800-talet
användes även en liknande strof vid insamling av spelmanspengar både på bröllop och vid andra danser.
Till det ursprungliga i giftermålslekarna hör säkerligen kyssandet, som var obligatoriskt, så att en motsträvig straffades.1) Vi
meddela nu här även sången efter gåvorna, vilka inlöstes med
kyssande:
RD: 10
Han kysste, han kysste alt uppå kind
och kärleken löpte i hjärtat in.
Om flickan nekar att kyssa:
Han kysste, han kysste alt bakom nacken
å kärleken löpte bakom backen.
Denna sång finns icke hos de andra. Hos EW slutar lekuppteckningen med ringdans, en icke ovanlig avslutning i gamla lekar, vilken dock icke är fast förankrad i dem. EW:s ringdans
"Spatsera två jungfrur" utgöres av den gamla leken En riddare
kom ridandes (se SvFo 3, s. 225 ff). Att den, då den upptecknades ca 1880, synes vara defekt, är icke förvånande.
Om stroferna hos EW, vilka äro upptecknade som tvåradingar,
här liksom i SvFo, skrivas på fyra rader, blir jämförelsen sålunda:
EW
Spatsera två jungfrur
uppå en vall så grön,
de bära en sölfkanna
i hvardera hand,
den ena full med mjöd
den andra full med vin,
Se L. Borgström, Resa i Vermland (upp!. 1915) s. 144.
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så dricke vi till
allra kärasten din.
Och vill du icke vara
aldra käresten min :1:
så ära vare Gud,
att han lefver ännu;
han lefver, han lefver,
han är icke död,
han är på sina kinder
så rosenderöd.
SvFo nr 21
A:1
Det kommer en riddare ridandes,
uppå vår vall så grön;...
C:1
Så bär hon en silfkanna,
I hvar snöhvita hand.
A:3
Den ena den var mjöd,
Den andra den var vin;
Hon drack och hon drack
Allrakärestan till.
C:4
Klaffarnes hjerta,
Det brister i tu;
Men, lofvad vare Gud,
Han lefver ännu!
C:5
Han lefver, han lefver,
Han kommer igen;
Af mig skolen I finna
En fulltrogen vän.
Den sista strofen, en tvårading, hör icke hit utan är ett särskilt
tillägg i ringdansen:
Trädet växer upp och roten växer ner,
så göra ock de unga, de gamla läggas ner.

20
Av här nedan meddelade uppteckningar framgår, att leken i
den omfattande formen med 5 strofer sällan påträffats, nämligen
blott av Moltke Moe i Telemarken samt av Dybeck och HyltenCavallius i Södermanland. Trots smärre variationer i texten kunna dessa strofer sägas utgöra en fast enhet i både norsk och svensk
version av leken. I denna form måste den anses ha tillkommit genom en lekförfattare.
Efter strof 5 följa olikartade strofer i de bygder, där ytterligare
strofer erhållits. De ha utförts vid pantavlämning och inlösen, vid
"vigseln" och kyssandet i lekens slutskede. De tillhöra troligen det
ursprungliga i leken fast de kunna ha formats lokalt — men hur
leken från början varit formad i sin senare del kan icke utläsas av
de skärvor, som påträffats i sen tradition.
Var har denna intressanta lek tillkommit? — i Sverige eller
i Norge — är en fråga, som kan framkomma, fast vansklig att
säkert besvara. Beträffande Norge observerar man att Giftarleiken mycket sällan är påträffad i traditionen. Helt annorlunda
förhåller det sig med Hindeleiken (se nr 2), som är en äldre lekparallell till den förstnämnda och lämplig för jämförelser. Stoylen, s. 119 ff, visar tydligt hur denna senare dominerar i norsk
1800-talstradition. Det kan icke ha varit inbjudande för en norsk
lekförfattare att försöka konstruera en ny giftermålslek som konkurrent till den livskraftiga Hindeleiken. Ett dylikt försök kunde
han förstå skulle bli misslyckat.
Hindeleiken är helt igenom en allvarlig lek men i Giftarleikens senare del, vid överlämnandet av "offer" (= hos oss "panter") och "vigning" av paren, faller leken ur den värdiga stil,
som präglar de föregående stroferna. Här uppträda klockare och
präst på ett löjeväckande sätt. Lek är icke allvar, men äldre lekars
skämtsamhet är icke överdriven annat än möjligen i senare tradition. Arwidsson har påpekat denna sak (SvFo 3, s. 266) i samband med giftermålsleken "Göken sitter på kyrkotak" där han
om en hånfull rad säger: "Sannolikt av nyare uppfinning, sedan
det gamla, enkla alfvaret icke mera gaf tillräckligt nöje, utan att
upphjelpas af skämtet". Om det alltid är så, vet man inte, men då
i Giftarleiken "klockaren", så fort "prästen" säger något där han
sitter och rör om i elden vid härden, ideligen tillägger: "Snu paa
steiki di" förefaller Arwidssons ord vara riktiga. Detta parti finns
icke i våra varianter. Man kan nog betrakta det som ett senare
utformat lekutförande.

21
I Sverige låg frågan om en nykonstruerad giftermålslek annorlunda till. Den gamla förnäma Hindleken har hos oss varit så
gott som okänd. Här kunde nog finnas ett behov av en ny sådan
lek. I motsats till förhållandet i Norge med Giftarleiken var
"Skifta makar" (lekens vanliga namn hos oss) under 1800-talet
känd i olika delar av vårt land även sedan man slutat sjunga den,
så att leken blivit en sällskapslek utan sång (Jfr SvFo 3, s. 202 f
och 440). Dessutom skall hänsyn vid jämförelser med Norge tagas
till det förhållandet, att vi ha flera uppteckningar av de sånger,
som i början av 1800-talet sjöngos till "Modern går på golvet
med sju döttrar sina". Detta talar för Sverige som lekens ursprungsland.
Våra två mest omfattande lektexter äro från Södermanland.
Dybecks är från Helgarö socken på Fogdön men var i landskapet Hylten-Cavallius' lek påträffats, har han icke antecknat. Då
dessutom den samvetsgranne folktraditionssamlaren Gustaf Ericsson från Åkers härad ett halvt sekel senare fått 3 varianter av
Skifta makar, i vilka spår av de äldre upptecknarnas eljest bortglömda strofer förekomma, och T. J. Arne så sent som 1898 i Årdala socken erhållit de två första lekstroferna — kan man våga
framhålla Södermanland som denna leks ursprungliga hemort och
vid sökandet efter en författare rikta sig mot den gamla katedral- och gymnasiestaden Strängnäs.

Addenda: Går jag ut om alla nätter
D 146
Denna intressanta avart av Skifta makar, vilken meddelas bland
uppteckningarna nedan, är från Västerbotten. Uppläggningen av
leken är ungefär som i Skifta makar, men som helhet avviker
den, så att den i SvFo av Arwidsson publicerats som pantlek nr
4, och härigenom har den i boken blivit skild från varianterna. I
registranten har den fått ett eget nummer, D 146.
Det olikartade i leksättet hos de båda lekformerna är, att här
går flickorna icke i ring utan i en rad. Detta kan möjligen förklaras med att den kan ha varit en utelek. Gemensamt i båda är
att leken sjunges helt av lekledarinnan, ett gammalt och ursprungligt drag.
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Textens olikhet framträder redan i begynnelseorden:
"Går jag ut om alla nätter
Jag med mina flickor."

Ingen annan stans omtalas att det skall vara en nattlig vandring. Beror det på att leken utförts på sommaren i översta Norrland, där denna är som en lång dag, eller är det fråga om en
hänsyftning på de i Norrland länge kvarlevande nattfrierierna i
äldre tider?
Olikheterna i texten fortfara i nästa två rader:
"Jag har så vackra flickor fått
Men svenner har jag inga!"

Dessa rader påträffas icke i Skifta makar. Det torde vara svårt
att förklara dem utan att hänvisa till den äldsta giftermålsleken,
nära nog okänd i vårt land, Hindleken, D 166:
"Hinder hev eg i min hage,
hjort hev eg inkje."
(Stoylen, s. 119).
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I övrigt fortsätter första strofen ungefär som i Skifta makar
men betonar mera flickornas giftaslust och saknar den pompösa
liknelsen i strofslutet med "kungens hästar, de bästa!"
Även strof 2 avviker i början med lekledarinnans bestämda ord
till friaren:
"Stå upp N. N. jag träder för dig!
En vacker skön jungfru jag giva vill dig!"
Ungefär likadant är det i den norska Hindeleiken:
"Statt upp ungersvein, dansa med meg!
fagraste hindi gjev eg deg."

I den norrländska leken är ledarinnan, dvs. "modern", icke
nämnd i texten. Liksom i Hindeleiken sjunger hon i jagform,
säkert och självmedvetet. "Går jag ut om alla nätter" har en djupare och ursprungligare ton än Skifta makar men hur detta skall
förklaras, kan här icke sägas.
Sången om panterna kan ju nog sägas vara av vanlig typ med
undantag av det fina "gullskrinet". Förnämt skall det vara: guld
eller silver i lekarna (liksom på teatern). Genom att vända några
blad i SvFo till s. 368 f kan man citera: (pantlek 1 B fr. Uland)
"Ack, ack, ack se hvad jag fick, Jag fick ett silfverbälte"! (nr 1 D
fr Norrland) "Och se, se hvad jag fick, Jag fick en silfverduf va!"
Någon närstående variant av denna egenartade norrländska
lek är icke påträffad sedan den upptecknades 1818.
Melodien
Alla Skifta makars melodiuppteckningar utvisa samma melodi,
vilken i ursprunglig form tillhört en italiensk dansmelodi, Bergamascan, (från Bergamo). Se Tobias Norlinds musiklexikon på
detta ord. Melodien ser givetvis annorlunda ut men är dock igenkännlig i den form den inskrivits i några lutböcker i slutet av
1500-talet. Hos oss finnes den icke varken i Finspångsarkivets
(Norrköpings stadsbibl.) eller i Kungliga Bibliotekets notböcker
från 1600-talet. Den kan knappast ha varierats och blivit känd
som folkmelodi förrän på 1700-talet. Vid ca 1700 var melodien
välkänd, inskrevs av en uppsalastudent i hans lutbok på 1690talet och publicerades 1706 i en akad. skrift av professor J. A.
Bellman. Här var melodien dock icke folkligt varierad men unge-
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får samtidigt blev den det i den då nya och populära uddaleken
Skära, skära havre. Även andra lekar erhöllo senare den lättsjungna folkmelodien. Med absolut visshet kan icke sägas att
Skifta makar haft denna melodi från början men nog är det troligt att lekens författare skrivit texten till melodien. Är detta riktigt kan leken Skifta makar icke ha tillkommit förrän i början
av 1700-talet.
Huruvida den självständiga melodien till addenda "Går jag ut
om alla nätter" kan gå tillbaka till samma ursprungliga melodi i en
fri och svårigenkännlig folklig variation är osäkert men möjligt. Enskilda motiv igenkännes i andra lekmelodier. Den mest
likartade är en icke publicerad melodi till leken "Det går ett underligt djur i vår herres hage" i Erik Drakes ms Svenska folkmelodier II, nr 24, Kungl. bibl. S. 163.

Uppteckningarna
SvFo nr 14 Skifta Makar härstammar från två uppteckningar
från Landeryds sn, Ugl, vilka här först meddelas. Den ena saknar
andra strofen (A), den andra har stroferna i omvänd ordning
(B). Traditionen av denna lek synes i Ustergötland varit försvagad i början av 1800-talet. Arwidsson har därför valt att placera
lekens båda strofer som A och B, se s. 202 och 203.
MS s. 116: Uppt. efter Unga Pigan Anna Cajsa Jaensdotter,
Landeryd (se MS s. 114).
Skifta maka Aftr. i SvFo, III, s. 202
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Modren går på golfvet
med sju döttrar sina
Alla är de sin Moder lika
Alle vill de gifte vare
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Alle vill de flyge och fare
Lät upp porten östan och västan
Släpp in kongens hästar de bästa.
Ringdans af bara flickor; då sitter gossarne ikring. En i sender släppes in och tager den honom bäst synes med hvilken han går bort och
sätter sig. Då går en gosse ikring och frågar: Hvad tycker du om dej
och din Make? Svaras Bra, första gången. Då den frågande återkommer Andra gången, svaras han inte tycker om henne, nämner någon
odygd, och önskar få skifta make, som han ock får; väljer sig då en ur
sällskapet. Sista omgången måste han återtaga sin första make. — På
samma sätt förfares med fruntimren. —
MS s. 127: Skifta makar. "Melod. upt. af Wxselius. Anna Stina
Hallman" "Aftr. Sv. Forns. III, s. 203." — Landeryds sn.
En långer väg så gingo vi
En fager Sven så fingo vi;
Han går i våra ringar
Skåder sej en qvinna
Han skåder en han skåder två
Han skåder den likste i dansen går
Ta fort ta fort eljest får du ingen.
Mora går i gåla
med sju döttrar sina,
Alla voro de hvite
Sina moder like
Alle vill di gifte vara
Alle vill di flyge och fara
Lät opp portan östan och västan,
Släpp in kongens hästar de bästa.
I MS (s. 481 f.) finns ytterligare en östgötsk uppteckning av
Skifta makar. Här är leken hopkopplad med SvFo nr 31 God dag,
god dag, min Rosa och har publicerats på denna lek som nr 31
B. Upptecknare och sagesman äro okända. Den meddelas icke här.
Arw MS s. 397 (jfr s. 416). Anteckningar av prosten Abr.
Ahlqvist, Öland:

Skifta makar på Olandsvis: Se SvFo III, s. 441 (Arw. ant.)
Alla karlar gå ut i ett annat rum, flickorne gifta sig med vissa;
karlarne komma sedermera in en i sänder och buga sig för någon af
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flickorna, hon niger för honom om han gått till den rätta, går han
orätt vända frunt. rumpan åt honom. Så fortfares tills alla råka rätt.
Skifta makar- på Smolandsvis. (SvFo. III, s. 440.)
En karl och ett fruntimmer sitta här och där i rummet tillhopa, en
går omkring med en hopvriden näsduk eller som det kallas dagg i handen, han går till någon och frågar hvad tycker du om makan din?
Svarar denne braf, så får han stryk. Derv. (?) svarar: å rätt illa?
Hvad fel har hon (han)? då man säger något fel, då denne söker ut
någon hos de andre, och säger: ta den i stället han har intet det felet!

Hylten-Cavallius & Stephens, Danslek nr 44. Skifta makar
(Me!. uppt. från Sdml.):
Flickorna dansa i ring. Modern sjunger. Vid slutet av 1 sta versen
öppnas ringen, släpper modren in alla Cavaliererna som välja sig flickor, under andra versen. Hvar och (en) tar sin flicka och sätter sig på
sin plats. Gumman är ensam och går till en om sänder, o sjunger för
den o de kyssas, eller få smäll af gumman — nämligen karlarna få
smäll.
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1
Modren gick på golfvet
med sju döttrar sina
alla va de hvita
sin moder lika
alla vill de gifta vara
alla vill de männer hafva
lätt upp portä östan och västan
släpp in kungens hästar de bästa.
9

Hej: om Sejom gingom vi
Stolta Herrar fingom vi
går i våra ringar
skåda sej en qvinna
skåder en, skåder två
tar den bästa i dansen går
annars får du ingen.
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3
(qvinnan går på golfvet och sjunger)
Går jag mej och vågar och vågar
skådar mina mågar och mågar
skådar måg på vår gård
sitter ned, kär mågen vår.
(mågarna sätta sig)
4
Går jag mig och vittjar och vittjar
ser min dotter sitta o(ch) sitta
Sitter här spinner fint
Silke drager hon hem till sig.
5
Bätter kan hon baka
än du kan skåda maka
Bätter kan hon väfva
än du kan skjuta räfvar
Bätter kan hon silke nysta
än du kan din hustru kyssa
Kysser du na' strax'
annars får du rapp, rapp.
I Lundastudenten Ludvig Borgströms anteckningar på 1840talet från Dalsland får man en tydlig bild av giftermålslekarnas
avslutning; se Resa i Värmland, Karlstad 1915 s. 144 nr 26:
- - - Vid alla dessa Giftarelekars anställande iagttages det bruk, att
en s. k. Svärmoder utväljes bland de gifta quinnorna och en dito Svärfader bland gubbarna. När då leken är slut och ett ungt par svingat
om med hvarandra sjunger Svärmodren:
(Till flickan):
Det kund' felle vara den mågen jag fick;
För inte nå' har han och inte nå' får han.
Och gav jag icke dej e litta äng,
Säng och så linnekläder.
Kister och skrin, röda gullband
Bord och bänkar och bryggespanna.
(Till gossen:)
Om du mi doter gärna vill ha
Så ger du henne (tre) kyssar på ra'.
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Vill nu paret ej underkasta sig Svärmodrens dom och gifva hvarandra så många kyssar, som Svärmodren nämner, så får det uppbära
hugg och slag av Svärfadern. Sedermera vidtager ringdansen och leken
börjar ånyo.
Detta tillägg kan göras till alla giftarelekar.
Den mest omfattande formen av Skifta makar finns i Richard
Dybecks handskrift Folklore V i KVHAA, dels å bl. 13, dels i en
av Dybeck gjord avskrift å bl. 39. Det omnämnes att leken upptecknats efter nämndemansmor Kani Ersdotter i Åsby, Helgarö
sn, Sdml., 1865:
Bl 13: Lek
Ringdans af flickor under sång:
1
Modren går på gården
med sina döttrar sex å sju
alla va de hvita
sina modrar lika;
alla vill di gifta vara,
alla vill di före fara.
Lät opp porten östan å vestan,
lät kungen rida in med silfverskodda hästar,
de bästa.
En går in i ringen. Flickorna:
2
Sällom sällom fingom vi
fager en så fingom vi;
går i våra ringar,
skådar sig en qvinna;
Ta fort, ta fort, annars får han ingen.
En gosse tar en flicka ur ringen och sätter sig med henne. Sången
och dansen upprepas af de qvarvarande och en annan gosse tar sig likaledes en flicka; och dermed fortfares tills alla flickorna äro upptagna. Modern går derefter till mågarne och sjunger för hvar och en:
3
Jag går mig ut i (å?) vågar
å skådar mina mågar
för nådevida vänner
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Gu qväll min måg!
hva får ja för långa resan ja har gått
och vackra flickan han har fått?
Pant lemnas. Sång för panterna: (jfr Runa 1845 s. 32)
Till dottren:
4
Jag går mig ut å vettjar
för nådevide
och sir min dotter sitta
för nådevide vänner
ho sitter här och spinner lin
för nådevide
å silke drar ho hem te sig
för nådevide vänner.

Till hennes man:
Bättre kan hon bryga,
för nådevide,
än du kan veden hugga,
för nådevide vänner.
Bättre kan hon baka,
för nådevide
än du kan skona maka,
för nådevida vänner.
Bättre kan hon nyttja garn,
för nådevide
än du kan sitt' å vagga barn,
för nådevida vänner.

Derinne bor en vänner mö
som sköna jungfrun är
för henne bjuder redelag
sjutti persedelag.
(i bl. 39 står "vännemö"; i kanten:
mö".)

vän en mö el. "väner
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Sist bjuder hon kejsar(e)n af Roma
så tar hon skön ungersven den fromma
Hans hästar äta hö å korn
sen dricka di ur silfverhorn
han(s) hästar löpa lustiga å feta
de unga tu i höga lofte leka.

Sång om panterna:
Si si hva rosen ga
si hva rosen hette
Inte han sin gåva återfår
förr'n han sin käresta kyssa må.

Jfr Eva Wigström nr 70:
:/: Sen, sen gåfvan går :/:
Inte du din gåfva får
förrn du din käraste
kyssa må.
Strof (6) och (7) tillhöra en gammal sånglek, som här blivit
infogad i Skifta makar. Den är eljest aldrig insamlad i vårt
land, men begynnelseorden omnämnas ca 1700 i en dikt av Israel
Holmström. Leken har nr D 317 i registranten (nr 5 i denna bok).
I Dybecks avskrift, bl. 39, är följande oklara "spelmanstack"
tillskrivet. Detta tack var vanligt i Sdml, då gåvor insamlades
åt spelmannen (spelmanspengar) men kunde användas även
vid insamling av andra gåvor, såsom vid Staffanssång. Se vidare
Rosenberg 1, nr 141, som har melodi:
9
för Spelemannen:
Så sjunger vi för Spelmannen vår
som flickan sang för sin lille vän
Det fattas det fattas i går uppå (oklart)
hafvom tack, h(avom) t(ack) för eder goda skänk
Eder lön skall blifva hos en vän
det lofvar, det lofvar jag dig.

(variation i andra uppt.: hos en flicka på en bänk el. dyl.)
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Sedan de kysst hvarandra:
Han kysste, han kysste alt uppå kind
och kärleken löpte i hjärtat in.
Om flickan nekar att kyssa:
Han kysste, han kysste alt bakom nacken
å kärleken löpte bakom backen.
I Runa 1845 s. 32 har Dybeck meddelat ett fragment av föregående leks str. (4) och ett par rader av (5):
(Dalsland. Om denna lek, se hvad om Nr 4 är sagdt).
Jag gick mig ut i veckan, i veckan,
Får se min dotter sitta, och sitta,
Sitta hos mannen den väne;
Hon sitter sidt,
Hon spinner hvitt;
Och silke drar hon hem till sitt.
Så väl kan hon silket nysta,
Som du kan henne kyssa.
Hvilket han nu antingen skall efterkomma, eller ock ge pant.
(Å s. 31 i Runa står om lekutförandet: De lekande sitta parvis.
Tvenne af sällskapet gå och upptaga panterna, under det de för hvarj e
par sjunga eller tala.)
Föreningens för Nerikes Folkspråk och Fornminnen verksamhet,
1864-65. Sthlm 1868 s. 52-53, uppt. av Atterling:
- - - Moderleken är som det synes en fullständigare variant af
leken "Skifta makar" (Arwidsson III sid. 202), och utföres sålunda.
Flickorna dansa om i ring under följande sång:
Modren går på golfvet
Med sju döttrar sina;
Alla voro de hvita,
Och sin moder lika;
Alla ville de före vara,
Alla ville de gifta vara.
Oppna porten östan och vestan,
Släpp in Kungens silfverskodda hästar
De bästa!
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Nu öppnas ringen och en af gossarne träder derinom under sång af
flickorna:
Sälla, sälla gingo vi,
En ungersven det fingo vi,
Står i våra ringar,
Skådar sig en qvinna;
Skådar en, skådar två; —
Tag den bästa du kan få,
Tag fort, tag fort!
Ty annars får du ingen!
Gossen tager sig nu en flicka ur den åt alla håll splittrade ringen,
och söker naturligtvis den hans hug står till. Sedan han fått henne, sluter sig ringen åter, till dess alla döttrarne på detta sätt fått sig männer,
hvarefter hvarje par dansar särskildt till följande sång:
Se unga mågen hur han dansar så lätt,
Nu har han fått den han älskar rätt —
Han som andra.
Från Norra Södermanland har Gustaf Ericsson tre varianter,
som icke äro så fullständiga som Dybecks form från Helgarö socken. Uppgiften i en av dem att flickan kallas julgumma kan jämföras med Dybecks skildring av den "besynnerliga lek, som kallas:
Taga Trettondagskälling." (Runa 1844 s. 123).
ULMA 347: 60 s. 119, Gustaf Ericsson:
Ringkrets bildas och en gosse går inuti. Kretsen sätter sig i rörelse
under följande sång:
Eva går på golfvet
Med sju döttrar sina
Alla voro de hvita
De voro sin moder så lika
Alla ville de gifta vara
Alla ville de före fara
Upna portar Ustan och Vestan
Släpp in de silfverskodda hästar.
Sällom, sällom (sällan?) gingo vi
Vackra gossar fingo vi
Uti våra ringar
Skåda dig en,
Skåda dig två!
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Tag den bästa du kan få!
Ta' fort! Ta' fort!
Annars får du ingen.
Ringen upplöses nu till en blandad massa och hvar och en tager nu
sin make.
Det är här att märka att lekens medlemmar måste vara uddal i
antalet på det att en skall bli utan, och då får densamme ställa sig
inuti ringen igen. —
Denna lek nyttjades ofta då vid dansgillen man skulle sammanpara
sig för spelmanspenningars likviderande då hvarje gosse ska betala
för en flick(a), och hvilken då kallades hans julgumma.
Ädla, Gåsnäs
ULMA 347:60 s. 120. Variant till föregående. (I originalet finns
icke det mellanrum, som här är insatt mellan några rader).
Eva går på golfvet
Med sina döttrar sex och sju
Alla vill di gifta vara
Alla vill di vägen fara (el. före vara)
Lät upp de portar Ostan och Vestan
Släpp in kungens silfverskodda hästar, de bästa.
Jag gick mig ut till att vittja våga
skåda mina döttrar och mågar —
God dag min måg! —
Hvad får jag för den långa vägen jag har gått?
Den vackra flickan du har fått.
Ack, se hvar rosen sitter
Ack, se hvar rosen går
Men intet du din gåfva får
Förrän du henne kyssa må2 —
(Lös dansstrof, se ULMA:66 s. 210, Gustaf Ericsson):
Ack hör du flicka lilla
Får lof att hålla stilla!
Vrid dig om, vänd dig om!
Och se dig om tillbaka
så att jag en enda gång
Din söta mun får smaka!
Barfva skola
1
2
3

Alla övriga uppt. saknar denna uppgift.
Jfr Dybeck, Folklore V, bl. 13.
Dencker
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ULMA 347:66 s. 141:
Dito. (Detta torde betyda att överskriften på leken skulle vara den
föregående å s. 138, vilken här gäller leken Bollerman: "Ta sej Julgummer. Kallskålsdansen" (ND).
Flickorna stå nu äfven i ring men gossarne hålla sig utanför kanske
bildande ring utom dem. Flickorna sjunga och dansa:
Modren går på gården
med sina döttrar sex å sju
Allä vill di giftä varä
Allä vill di före varä
Låt upp portar Ostan och Westan
Sina silfverskodda hästar de bästa
Det var en gång så gingo vi
En fager en så fingo vi
Som går i våra ringar
Skådar sig en qvinna
Ta fort! Ta fort!
Annärs får du ingen —
Såsom sången häntyder så går en (gosse) in i ringen och tager sig
en flicka. Så en annan och så vidare tills de äro parade —
ULMA 347: 66 s. 140:
Hvad får jag för den långa vägen jag gått
och för den vackra flickan jag fått?
Ack se hvad rosen hitta
Ack se hvad rosen fått
men aldrig du din gåfva får
förrn du din flicka kyssa må.
Hör du flicka lilla,
du skall hålla stilla
vrider du ej nacken till,
gör du allt för illa.
Vrid dig om, vänd dig om,
se dig om tillbaka,
Så att du en enda gång
min söta mun får smaka.
(Originalet har ej mellanrum i raderna)
ULMA 41:79, s. 66, Sdml. Årdala, T. J. Arne, "Dansvisa". Uppt.
1898 efter Fia Carlsson i Brink: Mor gick på golve med sju döttrar
sina... (fon.) Två str. lika SvFo nr 14 (blott text).
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Eva Wigström, Ringdansar, Nordiska Museet, Manuskript 9.
(Hammarstedtska saml.):
(Efter tvenne kvinnor på Mölle fiskeläge vid Kullaberg, Luggude hd,
Skåne)
Mor går på golfvet med sju döttrarna sina,
alla voro de hvita, alla voro sin moder lika.
Alla ville de gifta vara,
alla ville de flyga, fara
östan och västan.
Så rider N. N. med sina hvita hästar.
En giljargång så gingo vi,
en ungersven så fingo vi;
han går i våra ringar
och skådar sig en kvinna;
skåda snart, skåda fort
annars får du ingen!
(Under denna sång hade gossarna tagit hvar sin flicka och satt sig
par om par. Derpå kom det ena paret och tigde gåfvor, först af gossame, sedan af flickorna; derunder sjöngs:)
Här komma vi till edert land
fröjder eder, Erland, för N. N. och hans unga brud.1
När alla gifvit gåfvor skulle dessa åter lösas derigenom, att hvarje
par kysstes. De som uppsamlat gåfvorna, visade en i sänder under sång:
:1: Sen, sen gåfvan går! :/:
Inte du din gåfva får,
förrn du din käraste kyssa må.
(Derpå följde ringdans under sången:)
Spatsera två jungfrur uppå en vall, så grön
de bära en sölfkanna i hvardera hand,
den ena full med mjöd, den andra full med vin
så dricka vi till allra kärasten din.2
:/: Och vill du icke vara aldra käresten min
så ära vare Gud, att han lefver ännu;
han lefver, han lefver, han är icke död,
han är på sina kinder så rosenderöd.

2

Brukar sjungas vid gåvors överlämnande, t. ex. ss. spelmanstack.
Jfr SvFo 21, D 155. Förekommer även som 2-radig strof.
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Trädet växer upp och roten växer ner,
så göra ock de unga, de gamla lägges ner.

IFGH 3871: 30, uppt. 1936 av Ragnar Nilsson efter Otto Larsson f. 1849 i Silbodal, Vrml.:
De lekar som jag mins och som jag talar om lektes i min barndom
och ungdom. Å det var sådana som vi fick lära av de äldre, så att de
kom inte från annat håll. Men en del kommer jag inte ihåg alla orden
på.
Modern går på golvet med sju sina döttrar.
Alla va di vite,
ingen mors like - - Det gick till så att de tog i en ring, så släpptes en pojk in i ringen,
å han bugade sig för en jänta. Han tog henne med och satte sig. Så
kom pojkarna den ene efter den andre å bjöd upp jäntorna å gick å
satte sig med dem. Se'n kom det en å frågade hur det gick med dem å
hur det var att vara gift å leva ihop. Då skulle de svara. Det blev så
mycket roligt.
ULMA 12506, 0. Blixt 1939, Säfsnäs, Dal.:
Modern går på golvet
mä sju döttrar sina
alla är de vita
sina moder lika
alla vill de gifta bliva
ingen som vill hemma vara
släpp ("gossens namn") härin
mä sina silverskodda hästar.
Låt trippa, låt trappa
låt skosula klappa
det syns på ungersvens långa löp
att han ha äti opp sju fat gröt
sju fat gröt.

Elin Lindh i Vännebo har sjungit och beskrivit leken hur den
går till för mig. Hon har lärt den av sin moder, Mor Bryngelsson
född i Säfsnäs socken. Mor Bryngelsson, som kunde massor av lekar, höll bestämt på att denna lek var den roligaste av alla. Mor
Bryngelsson avled för cirka 10 år sedan och var då Grangärdes
äldste cirka 100 år gammal. Hennes minne för gamla låtar, lekar,
visor, danser, seder och bruk var fenomenalt. Härtill kom att hon
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var en sådan där språkig gumma, som fann ett nöje i att språka.
Med henne gick tyvärr många minnen förlorade. Jag började själv
inte teckna upp förrän cirka 5 år efter hennes död. Nordiska Museets filmexpedition besökte henne och tog upp en danslek, men
det lär vara det enda, som blev bevarat.
Denna ringlek har inte lekts i Grangärde socken.
Addenda: Går jag ut om alla nätter
D 146 (Arw. SvFo Pantlek 4)
MS s. 422. Uppt. av Johan Anders Linder, f. 1783 i Bygdeå,
Vbt och död 1877 som 1:ste komminister i Umeå landförsamling.
Torde vara upptecknat i Norsjö, där han var kapellpredikant
1811-1822:
En sånglek bland allmogen
Alla karlarna placera sig på bänkar kring stugan. Anförarinnan för
flickorna, som följa henne i rad, dansar kring golfvet och sjunger:
Går jag ut om alla nätter,
Jag med mina flickor.
Jag har så vackra flickor fått;
Men svenner har jag inga!
Alla äro ett hjerta,
Hvar sina moder lika
Alla äro de fale,
Gifta vilja de vale.
Alla vilja föri fara,
Alla vilja make hafva
(Hon stannar framför en av karlarna och sjunger)
Stå upp N. N. jag träder för dig!
En vacker skön jungfru jag gifva vill dig!
Du skåde ringen rundtomkring.
Och tage den skönsta du finner,
Snart, eller får du rätt ingen!
Denne väljer en af flickorna, som då sätter sig bredvid honom, hvarefter Leken åter begynnes och förnyas till dess hon engagerat alla
flickorna. Derefter tar hon ett kläde, eller hvad för handen finnes,
lägger i knäet på hvar ock en af ynglingarne, och sjunger hvarje gång:
Jag sätter guldskrinet uppå din (i SvF:s ditt) knä,
Du gifver mig något, som något är.
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Du lägge för foten,
Du lägge för tullen,
Det lägger du för din käresta.
Ynglingen är då förbunden att gifva pant — Slutel(ige)n igenlösas

panterna.
Vid publiceringen i SvFo tillägger Arwidsson: Leken synes vara
en efterbildning af våra förfäders sed, att, vid giftermål, erlägga
gåf vor eller liksom ett försäljningspris för sina hustrur.

2. Hindleken
D 166

Spår av den förnämliga norska Hindeleiken ha blott i ett par
fall anträffats hos oss.
Varje i vårt land omnämnd sånglek — om så blott känd i en
eller annan begynnelserad — som kan ha utförts hos oss, har
upptagits i den förteckning och numrering av dem, som utgör
Svenskt Visarkivs sångleksregistrant (Arv 1955).
Hindeleiken har från Norge överförts till Danmark, Island och
Färöarna för längesedan. Leiken fick härigenom en "atlantisk"
utbredning. Åt öster har den knappast spritt sig, men den har
dock spårats i vårt land och det är små notiser härom, som nedan
meddelas.
Hindeleiken publicerades av Stoylen i Norske barnerim og
leikar (Kra 1899) som nr 170-173, alltså i 4 versioner, av vilka
särskilt den från Telemarken (nr 170) har en fast form, som
torde stå nära lekens ursprungliga. I anslutning till dessa har
Stoylen (s. 122) hopsatt Hindeleiken efter smärre strofer av den,
vilka påträffats i olika bygder, till ett helt.
I Richard Berges uppsatser om Hindeleiken i Norsk Folkekultur har han i denna insatt en del associerade lekar och försett
stroferna med nummer, så att en intresseväckande helhetssyn erhållits. De tillfogade, besläktade lekarna finnas även i de övriga
nordiska länderna. Hos oss äro de självständiga lekar och behöva
därför icke här behandlas.
Ett tidigt omnämnande av hindleken föreligger från Bolstads
socken i Dalsland. Grannskapet till Norge kan förklara, varför
leken varit känd i denna bygd:
UUB, Personal-Skrifter, Folio 1690-99 Su-ö:
"Fägne-Liud", bröllop mellan mag. Birgerus Walmoen och Catharina Johansdotter Lind i Buhlstad kyrka den 18 juni 1699. Upsala.
Henr. Keyser.
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Giester me up /Monsieur, Amoreur, den fötterna Mia!
Up Mademoiseller Madamor och Mör /tar Manfolk wid sia.
Slå Er i ring /låter linden gå in /låt Hjorten få skumpa/
Brudgummen tacka som Bruen fick igen /af lycka och slumpa.
I Musicanter som Spela /Monsieur låt oss floribus dricka/
Glädje må wara i Gästebodhz lag't /hwip lustig wj skricka.

Något annat omnämnande av hindeleiken har icke, åtminstone
ännu, påträffats hos oss. Men några rader, som ytterst härröra
från den norska leken, finnas i vår lek "Erik den rike" D 101, i
en uppteckning av Richard Dybeck, från Norrbärke på 1800-talets
mitt. Den finns publicerad i hans Svenska Folkmelodier i början
av 1850-t. och i arrangerad form i Runa 1869. Sedan är den
tryckt (Sthlm 1918) i Dalarnes Hembygdsförbunds skrifter 2, h.
1: Richard Dybeck, Om Dalarne, s. 28 f, utg. av K.-E. Forsslund.
Partiet i leken lyder:
Alt hvad du åt,
så åt du af din faders bord.
Alt hvad du drack,
så drack du af en silfverskål.
Alt hvad du sof,
så sof du på hans silfverkantade dyna.

Dessa rader förekomma icke i någon annan svensk lek.
Vi jämföra med Stoylen s. 119, Hindeleiken fraa Telemarki,
oldemors sång till dotterns prisande som förnäm jungfru:
(ur str. 2:)
Inkje so vii ho no sitja,
den vene mey
anna en paa svanedunskista . . .
(34
Inkje so vil ho standa,
den vene moy
anna en paa raude gull ganga .
(54
Inkje vii ho eta den mat,
den vene moy
anna en ut af sylverfat
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I Hindeleiken på Färöarna, Reisa hjört, finnas liknande rader:
Ikki vii hun standa, uttan å gullspanga
ikki vii hon sita uttan å gullstoli,
ikki vii hon liggja uttan å svånadimi

Det ser ut som om någon lekarrangör av "Erik den rike" i Norrbärke kan ha känt till Hindeleiken.

3. Gymbur-laiken: Hade jag mig en fulltrogen vän
D 112

Denna lek, som icke finns i SvFo, är i fullständig form blott
upptecknad 1844 av Carl Säve under en vistelse på Gotland. Sagesmän voro, enligt P. A. Säve, G. Ph. Laurin, Fårösund, samt
Lars Utbunge, Bunge sn. Proveniensen för den intressanta gamla
leken är således god.
Utom denna gotländska form finnas tvenne andra, vilka innehålla den senare delen av leken, då gossen föres in i ringen för
att få maka, men icke inledningssången.
Då Richard Dybeck publicerade Gymburlaiken efter Carl Säves manuskript i Runa 1845 s. 27, omnämner han den ena av dem,
vilken är från norra Dalsland, där den kallas Fria på narri. (Under detta namn förekommer ibland Skifta makar). I sin inledande
del är den en variant av den s. k. Nigleken, SvFo nr 6. Den dalsländska versionen publicerades aldrig men meddelas här nedan
efter Dybecks Ms "Folklore V". Den andra publicerades av Gabriel Djurklou 1868 i en verksamhetsberättelse för åren 1864 och
1865 (Föreningen för Nerikes Folkspråk och Fornminnen). Häri
är lekens förra del en variant av den bekanta pantleken Mjölnareleken.
Av leken D 112 finnas således tre olika former, vilka alla innehålla dess senare del, vari leken har karaktär av giftermålslek.
Här behandlas blott den självständigaste och värdefullaste, nämligen Gymburlaiken. Både Nigleken och Mjölnareleken äro allmänt kända och utelämnas därför här. (De skola undersökas i åt
dem ägnade uppsatser senare.)
Såsom "giftarelek" — den dalsländska benämningen på sådana
lekar i vilka ungdomen sammanparas — är gymburlaiken en parallell till den norska Hindeleiken och den svenska Skifta makar.
I den förra kallas den lekande flickan hind, i Skifta makar dotter och här gymbur (honlammunge, ungtacka som ej fått lamm;
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SAOB gimmer, H. Gustavson, Got!. ordbok, gymber m. fl.). Benämningen är sällsynt och varieras i leken: Gotland gymber,
Drejo, Danmark grimmer, Bornholm bcella (barn), Mogata ogl.
bock (!) (förväxling med annan lek?) Dalarna lamm, lamber.
Från Island omnämnes ordet i en visa som D. 0. Zetterholm omnämner i "Nordiska Ordgeografiska Studier. Benämningar på de
unga husdjuren", Uppsala 1937, s. 164 f: "En annan visa, vari
gimbill förekommer, har kand. Tömas Tryggvason erinrat sig.
Med någon variation citeras den även av G. porlåkson som isl.
pula i SUAGNL 8: s. 109, varifrån jag citerar den':
"Gimbillinn mxlti
og grjet vito stekkinn:
nå er hån möbir min
mjålkub heima,
Dvi ber jeg svangan
um sumar langan
munn og maga
ab mosabåfu."

Med de förut som paralleller omnämnda giftarelekarna har
gymburlaiken den likheten, att en äldre kvinna, vilken här betraktas som moder till flickorna leder leken och sjunger den helt
igenom, med undantag av gossarnas tack. Detta lilla parti med
tackorden finns icke i de andra giftarelekarna.

Lekens inledningssång
Det mest markanta i gymburlaikens text är dess inledande
parti:
Haddi ja mi än fulltrogen ven,2
Som kundi födä a gymbur för mi
Um vinturn till summaren igen;
U gimbrar har ja,
Badi storä u sma,
Män ingen har ja,
Z. inskjuter: [stället] påpekat för mig av doc. M. Eriksson, Uppsala.
Denna rad förekommer i Lagmansvisan, DgF 387, ss. E:14 Havde jeg mig
en fuldtro ven; se vidare där B:19, F:14, I:14, K:17 och M:11. Liknande svenska
omnämnas av Elsa Haavio i Inkerin Virsi, s. 169, "Ack om jag hade en fulltrogen vän".., samt
1

2

"Gud give jag hade en fulltrogen vän
Som bure min bud till Herr Lagman igen (i kväll)".
Se även GAfz 11, Herr Hollkin och liten Kerstin, str. 4:
"Ack, om jag hade mig en fulltrogen vän" ...
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Sum grasi kan sia
Um summaren till vinturen igen!
Man observerar att denna moderns sång avviker från de andra
giftarelekarna genom sin vemodiga ton och oklarhet. Modern
tycks sjunga om en fulltrogen vän till sig själv, dock för sina
gymbrars skull. På Bornholm kallas en varianttext för "änkesorg" och flickorna kallas för "bxlla" (Born). Detta kan sägas vara en poetisk omformning av sökandet i leken efter fästmän åt flickorna.
I Hindeleiken och Skifta makar sjunger lekledarinnan klart och
tydligt om att hon har hindar, resp. döttrar, och söker hjortar,
resp. mågar:
"Hinder hev eg i min hage
hjort hev eg inkje.
Eg vii rida meg upp i dal,
sjaa um der er hjorten fal."
(Stoylen s. 119).
"Modren går på golfvet,
Med sju döttrar sina,
Alla voro de hvita,
Sina moder lika
Alla vill de gifta vara..
(SvF'o 3 s. 202)
I gymburlaikens "inledningsstrof" har således en avvikelse skett
från de gamla giftarelekarnas typ. Vad detta kan bero på förefaller vara ovisst. Tänkbart är, att strofen från början tillhört en
annan visa.
Vallvisan från Dalarna och Enkesorg från Bornholm
Samtliga texter utom dessa två visor omnämna, att det gäller
en lek. Som Dybeck framhöll i Runa 1845 har vallvisan en del
gemensamt med lektexten. I själva verket är det samma text,
men lekens version saknar vallvisans strof 2 om räfsandet och
begynner med vallvisans strof 3.
Vallvisan:
Lammen har jag, bå' stora och små,
Men ingen har jag, som gräset kan slå
Om sommaren.
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Jag räfsa', jag slog, jag lade i sträng;
Gud gifve, jag hade en fulltrogen vän!
Om sommaren.
Gud gifve jag hade en fulltrogen vän
Som fola min' får om vinteren,
Till sommaren!
Den bornholmska omfattar 5 strofer, av vilka stroferna 1, 2 och
5 motsvara vallvisans tre i samma ordning. Bornholmsvisans strof
3 om gåsen och gässlingarna i lyckan och den nästa med fåren på
ljungen och lammen i säden äro icke funna i svensk tradition.
Möjligen ha de en gång funnits här, ty den om gåsen har hos oss
omvandlats till en rävlek, vilket framgår vid en jämförelse.
Gåsen gick i lyckan, å gässlingarna dö,
å inte hade ja te barnena brö
Om sommaren.
Bornholm.
Gåsa går på gården och nappar grönt gräs;
Tvi vale den räfven, så falsker han är!
Om sommaren.
SvFo 3, s. 163.

Textens ursprung
Några äldre uppgifter om gymburlaiken, vilka skulle kunna belysa dess historia, finnas icke. Leken har konstruerats och lektexten kanske författats av en lekintresserad person, det kan man
förstå; men varför han gjort detta och hur han gått till väga, det
vet man inte alls. Om alla dessa okända sångleksförfattare kan
sägas — även om leken och dess text är välarrangerad — att de
som poeter äro föga originella.
När det gäller att försöka finna någon gammal visa, som kan
tänkas ha gett inspiration till denna "vallvisa" måste man utgå
från något karakteristiskt och sällsynt i den. Härför passar det
ovanliga omkvädet, som utgör strofernas slutrad: "om sommaren".
Härvid kan icke hänsyn tagas till ordens förekomst i sammanhang, tillsammans med annan refräng, såsom: "Om sommaren" —
"1 himmelen är stor glädje" (Dufvans sång; det vanliga i denna
andliga visa är "I midsommartider") och "Herra min" — "Um
summan' i en uppt. av Näcken (se Thyra Renqvist, Om de skan-
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dinaviska folkviserefrängerna i Brage 7, 1912, s. 106). Man kan
inte heller tänka sig, att en sångleksförfattare skulle kunna få
något idérikt uppslag från dessa båda visor.
"Om sommaren" torde egentligen återfinnas blott i en enda
visa, nämligen nr 21 i Bröms Gyllenmärs visbok (Avtr. i SvFo
3 s. 11 och omarbetad av Atterbom i Poetisk Kalender 1816 s.
71). Den följer här efter SvFo 3, nr 5 Appelgården, som har normaliserad stavning:
1
Jag vet en så vacker apelagård,
En apelagård!
Han är så väl med rosor bevålt;
Om sommaren!
2
Han är kringmurad allt som ett kloster,
Allt som ett kloster!
Der växa inne så många små blomster;
Om sommaren!
3
Der växer inne både sadel och lind,
Både sadel och lind!
Der spelar inne både hjort och hind;
Om sommaren!
4
Der växer icke gräs allt utan lök,
Allt utan lök!
Der sjunger icke fogel allt utan gök,
Om sommaren!
5
Der växer inne de telningar små,
De telningar små!
Och der sjunger inne de näktergalar två;
Om sommaren!
6
Der rinner icke vatten allt utan vin,
Allt utan vin!
I tänken på mig alrakäraste min;
Om sommaren!
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7
Det är ingen visa lel iagh så qväder,
Lel jag så qväder.
Det är en stolts jungfru mitt hjerta så gläder;
Om sommaren.

(Gyllenmärs visbok antages av utgivarna ha tillkommit mellan
1615-1625 och säkert i Västergötland)
Även i Danmark har visan anträffats blott en enda gång och
detta var mer än tvenne sekel senare. Den upptecknades av Fr.
Sneedorff Birch efter en bondflicka i Lundum invid Horsens och
publicerades av honom 1837. Efter DgF 516 två strofer i och för
jämförelse:
Andantino ( &komp . utflämnat)
#

;

1 jeg veed mig sea del - hg en 1./r - - te -gaatd
-"‘

r cc

en (Jr - te -gaatri, Paa

J

,

sj

hver en Si - de i Roser hon staa -er Om Som-me- ren,

J

Om

J.

Som - me - ren.

1
Jeg ved mig saa dejlig /: en Urtegaard :1
paa hver side i Roser hun staar.
/: Om Sommeren
3
Derinde vokser saa /: fager en Lind :1
derinde spiller baade Hjort og Hind.
/: Om Sommeren :1

I DgF 516 göres en kort jämförelse med andra dylika kärleksvisor och särskilt utpekas Danske Viser 216 som liknande. Här en
strof (2) ur denna senare:
Podett haffuer ieg enn vurttegaard
med roser baade deilig och reenne;
och rodenn vdj mitt hiartte staar,
ded tuinger mig snarlig thill dode.

Ja, den är lik. Det finns många kontinentala sådana — men
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var skall man bland dem finna det unika omkvädet "om sommaren"? Kanske i genren "Sommar- och vintervisor"? Som t. ex.
den ofta tryckta Sommer:
Heut ist auch ein frölicher tag,
dass man den Sommer gewinnen mag;
alle jr herren mein,
der Sommer ist fein!
Uhland, Volksl. 1:8.
Vi ha icke kunnat finna omkvädet bland dessa. Möjligen kan
en genomgång av den i Ludwig Uhlands Anmerkungen iiber die
deutschen Volkslieder (uppl. 3 bd 4) meddelade litteraturen å s.
5-17: "Anmerkungen zu 1. Sommer und Winter" belysa det här
eftersökta omkvädet?
Vår slutsats av föregående blir: På grund av omkvädets sällsynthet kan det anses som troligt, att det tillförts gymberlaikens
varianter från Gyllenmärs visa eller, om sångleken förf attats i
Danmark, från dess danska motsvarighet på 1600-talet, om vilken
vi dock ingenting veta förrän på 1830-talet. Tvekan kan kanske
råda, huruvida "vallvisan" kan vara äldre än sångleken och t. ex.
tidigare författats som en lekvisa, varefter denna i sin tur inarbetats som inledningsparti i sångleken.
Emellertid: när man jämför vallvisan med Johan Wallmans
lekversioner efter dalfolk 1817 och 1818 och fru Anna HaagAnderssons från Djura 1928, tycker man det är troligast, att sångleken tillkommit direkt och att visan är en välbevarad rest av lekens inledning. Detta intryck förstärkes av L. Chr. Wiedes uppteckning från Mogata socken i Ugl. Texten är som en olik variant
till vallvisan men Wiede omnämner dock att efter sången blev det
Skifta makar, alltså samma fortsättning som i gymberlaiken.
Den enda danska lekuppteckningen av Focle en Gimmer (se
även G1-filler Nielsen i Sprog og Kultur 1933 s. 58 f) är blott känd
från Drejo. Som synes av nedan bifogade avskrift kan den anses vara något korrumperad i slutet. Men vid jämförelse med visan från Bornholm framgår det samma som förut anförts beträffande de svenska formerna.
Enligt ovanstående skulle således gymberlaiken ha tillkommit
under förra hälften av 1600-talet och dess författare ha känt till
visan om Appelgården.
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Melodien
I fullständig form förekommer denna endast i Carl Säves uppteckning. Som sagesmän för denna uppgivas G. Ph. Laurin och
Lars Utbunge, Bunge; men på vad sätt de medverkat uppgives
icke. Eftersom melodien är sällsynt liksom leken, kan det vara behövligt att komplettera den knapphändiga uppgiften.
Enligt P. A. Säves Gotl. lekar, utg. av Herbert Gustavson, var
Laurin, G. Ph., 1805-1867, kapten och bosatt i Fårösund (s. 267).
Enligt fil. lic. R. Bjersby är L. Utbunge husbonden Lars Larsson
på Utbunge, Burs socken, och han var farbror till Jacob On Godman, Grådda.
Laurins fader var prosten och kyrkoherden i Burs och Stånga
pastorat, Teol. doktorn J. Ph. Laurin (0. W. Lemke, Visby Stifts
Herdaminne s. 368). Gustaf Philip var den äldste av L:s söner
och kapten vid Gotlands Nat.-beväring. Den andre i ordningen av
sönerna var Olof P. R. Laurin, på sin tid Gotlands skickligaste
fiolist (se Aug. Fredin, Gotlandstoner s. XLII). Den tredje av sönerna Carl J. 0. Laurin, f. 1813, var under studierna i Uppsala
anförare för studentsången, fil. dr. 1843 och sedan lärare i Visby
och bekant sångkompositör. Hans tonsättning till "Mitt liv är en
våg" är ännu ihågkommen.
Carl Säve kunde sjunga och ihågkomma melodier, men icke
notsätta dem. Härom har han rättframt skrivit i ett brev till A. I.
Arwidsson den 10 maj 1840 från Uppsala (Arw Ms s. 631) rörande en vissångerskas repertoar: "Som hon, under min afskrifning, flera gånger måste upprepa dem, fäste sig deras melodier
noga i mitt minne, helst jag har ett godt för sådana, ehuru jag
föröfrigt icke känner en enda musikalisk not. Melodierna äro derföre icke af mig sjelf uppfattade på papperet" ...
Av ovanstående kan man våga förmoda, att det var prästsonen
från Burs, som upptecknat Gymburlaikens melodi.
Lekens traditionsbärare var tydligen Lars Larsson i Utbunge,
som också tillhörde en musikalisk släkt. Som Bjersby meddelar
var L. Utbunge farbror till en Jacob On Godman. från gården
Grodda i Fleringe. Gården brukades av Utbunges bror, fiolspelaren Ole. Dennes tre söner "Groddakarlarna" spelade tillsammans, samtliga voro fiolister och berömda för sitt spel vida omkring på norra Gotland. Aug. Fredin berättar en hel del om dem i
Gotlandstoner (s. XXXVII). När t. ex. Oskar den förste 1854
besökte Storugns herrgård i Lärbro, "sände man bud efter den
4

Dencker
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ende då kvarlevande av spelmans- och brödratrion, Groddagubben Jakob". —
Det kan synas omständigt att i en lekuppsats ingående redogöra
för upptecknare och meddelare. Det är sällan möjligt att göra
detta. Särskilt beträffande Gotland med dess rika, folkliga musikliv i gamla tider och det mäktiga, imponerande arbete som
nedlagts av samlare och forskare på tillvaratagandet och utgivandet av dess traditioner, kan det vara möjligt och här i Gymburlaiken på sin plats.
De tvenne melodierna
Leken har i sin fullständiga form tvenne melodier, en för inledningssången i 6/8, F dur, som egentligen skulle skrivits i två
strofer, och en för sammanparningen i 2/4 takt och samma
tonart, då gossen kallas in i ringen och tilldelas en flicka. Melodierna äro helt olika och ha icke samma ursprung. Den senare
saknas i övriga uppteckningar, i vilka denna del av leken icke
finnes.
Melodierna från Bornholm i 3/4 och Mogata sn, ogl., i jämn
takt, båda i C dur, äro yngre. De jämföras därför icke med gymburlaikens melodi.
Lekinledningens melodi har i alla övriga uppteckningar den
likheten att takten är 6/8. Den gotländska och den danska (Urtegaarden) gå i dur, dalamelodierna i moll.
Gymburlaikens melodi omfattar 12 takter, alltså i varje strof
6. Av dalamelodierna har vallvisan 5 och Loenbom (E. Drakes
renskrivning) 7 takter, beroende på de varierade texterna. Den
danska Urtegaarden har 9 takter. Orsaken härtill är omtagningen
av radorden "en Urtegaard" och omkvädet "Om sommeren".
Lars Larsson i Utbunge har således sjungit den enda regelbundna melodien. Av de tre 2-taktsmotiven i denna äro de båda
första med ringa variation lika. Mest i terser modulerar melodien
till dominanten och tersen, i den tredje mera fritt kring tonikan.
Dalamelodierna kunna nog ha gemensamt ursprung med gymburlaikens. En svag antydan om var detta kan ha funnits framlägges nedan i uppsatsens slut. Att dalalåtarna ha sin stil, är en
sak för sig. Loenboms melodi efter Leksandskarlar 1818 rör sig i
sekunder och har likheter bland vallåtar.
Sammanparningens melodi verkar mera bekant, men också
den är gammal. Det första omtagna motivet på 4 takter igenkän-
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nes, kanske något svagt, från Skära havres melodi. De ha tydligen
gemensam härkomst från den välkända Bergamascan, en dans
från Bergamo i Italien.
Bekant är också den följande sexfaldigt upprepade tvåtaktsfrasen, som bär moderns sång på 6 rader med beröm till flickan:
en silkesros, en silkesvippa. Den återfinnes i kontinentala barnsånger och enkla lekar och hos oss t. ex. i småskolesången "När
vi sitta i vår bänk". Fjärdedelarna sjunka två och två i sekundintervall från tonartens kvart till tonikan. Man kan icke veta om
de från lekens tillkomst hört till denna, men detta motiv är gåmmalt.
En händelse som ser ut lik en tanke är, att slutfallet ters, sekund och tonika till omkvädet "Om sommaren" finnes i både de
två dansk.a melodierna och den svenska vallvisan från södra Dalarna, fast de äro så olika i övrigt. Till jämförelsen har här för
tydlighets skull de danska transponerats till A dur.
Jylland: Urtegaarden, 1830-talet, dur:

L-1

Om

J

J

Jam - me - ren.

Dalarna: Vallvisan, 1840-t., moll:
J47(
Om

som •

rna-

n'n.

Bornholm: Enkesorg, 1800-t. senare del:

3
4

j
Om

J

J I

som - ma -

Är detta ett tillfälligheternas spel eller har gymberlaiken en
reminiscens icke blott av omkvädet utan även av melodien till
Urtegaarden (Appelgården)?

Uppteckningarna
Arw Ms. s. 189 (å s. 183 rubriken för närmast efterföljande
lekar: Lekar uptecknade efter Trenne Dalkullor, och en Dalgosse.
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— Upsala. Nov. 1817.) Uppteckningarna äro gjorda av Johan
Wallman. — Ring. En som tar en ur ringen, till dess det blir slut:
Lamber hade jag både stora och små
men ingen som gräset kan slå.
Jag räfste jag slog jag lade mig en sträng
på åker och äng. Arwidssons anteckning: "Ej aftryckt. Oredig. Mel. defekt."
Arw Ms s. 284 (efter dalfolk), uppt. Johan Wallman. Ring:
Lainber hade jag bå' stora o. små
men ingen har jag som gräset kan slå
jag räfste jag slog jag lade i sträng
om sommaren till vinteren igen.
Arw. ant. "Ej aftryckt. Oredig. — Melod. defekt."

Arw Ms s. 284. Efter 3 dalkarlar från Leksand uppt. J. Wallman en del sånglekar den 18 jan. 1818 i Stockholm. Härvid var
hans studie- och promotionskamrat, Anders Gustaf Loenbom,
närvarande och upptecknade då melodien, vilken renskrivits av
Erik Drake och finns i hans ms: KB. S 163, II nr 108. Texten är
något avvikande från föregående, väl beroende på att melodien
upptecknats efter en annan dalkarl än Wallmans textmeddelare.
;
Lam - ber had7a9

å

;

c.;

grh _

sto-ra och smi, men ing•en som kim-de

.r

J D

J
set shr; jag

1

riif-sa, jag skg,jag la - de mig sen pi i -her och äng.

Lamber had' jag båd' stora och små,
men ingen som kunde gräset slå;
jag räfsa jag slog jag lade mig sen
på åker och äng.

Arw Ms s. 131. Uppt. .J Wallman, "Melod. upt. af Wxselius".
Arwidssons ant.: "Oredig, ej af tryckt":
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103. (Friareleken)
In In kär Mågen min
En vacker dotter ger jag dig.
"Tack Tack skolen I ha
för gåfvan i vill gifva mig;
hon är som en skabbig get
hon står på gärdet har 'nte någe hvete
Än vill jag inte in.

R. Dybeck, Sv. Vallvisor och Hornlåtar (Sth. 1846) s. 25:
Södra Dal. Jfr. Runa 1845, s. 27-29.

r

r cr

Lam-men har jag, hå' sto - ra och små, Men ing-en har jag,

som grå-set kan slå, Om

J y1
scm- ma - ren.

Lammen har jag, bå' stora och små,
Men ingen har jag, som gräset kan slå
Om sommaren.
Jag räfsa', jag slog, jag lade i sträng;
Gud gifve, jag hade en fulltrogen vän!
Om sommaren.
Gud gifve, jag hade en fulltrogen vän,
Som fola min' får om vinteren,
Till sommaren!
ULMA 1758, Dal. Djura, Haag-Andersson, 1928. (delvis fon.)
s. 21. Ny ring igen. Sången löd:

"Lammer ha jä, mäckel å små,
men ingen ha jä, som gräsä kan slå.
Ja slåddä, jag räfstä å la ä i sträng,
hade jag bara en fulltrogen dräng."
Då gick den, söm va innatä till en och sade: "God afton, herre!" Denne svarade: "Skinna spärrä". Då frågade den förste:
"Vill du jä ska fol i gammeltackä över vintern, tä sömmäst igen.
Han tog en med, å så böd döm frå början igen."
Dybeck, Runa 1845 s. 27:
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Gymbur-Laiken
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fl

•4

fl

J

vin- tu• ren i - gen!

in-gen har ja, Sune gra-si ken sia Urn som - rna-ren till

(Gottland. Upptecknad 1844 af Carl Säve. Leken tillhör äfven
norra Dalsland, der den kallas att: Fria på narri; dock med flere
skiljaktigheter. — Anmärkningsvärdt är, att en Vallvisa i Dalarna har några ställen ur denna lek.)
En äldre qvinna, som för tillfället betraktas som moder till flickorna

(gymbrar = tackor), sjunger, sedan gossarna utgått i ett annat rum:
Haddi ja mi än fulltrogen ven,
Som kundi födä a gymbur för mi
Um vinturen till summaren igen;
U gimbrar har ja,
Badi storä u sma,
Män ingen har ja,
Sum grasi kan sla
Um summaren till vinturen igen!
Hon öppnar dörren och sjunger ut till gossarna:
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Kumb in, kumb in!
Kär' sunen min!
Ain fästemö ja givur!
Alla gossarna svara, hvar för sig på en gång:
Ja takkur, takkur, modur mäin!
För gåvu I mi givur!
Hon återtager:
Ja kan inti annä svarä,
Än um dä, sum gutt kan varä:
Ha jär sum a silkesros,
Ha jär go ti syvä hos,
Ha jär sum a silkesvippä,
Ha jär go i sängi hittä.
Derpå vänder hon sig till [en] viss af gossarna (som dervid stiger
in och friar med en bockning till en af flickorna) med dessa ord:
Jag kallar dig in
(Lars Larsson Grådda!)
Är ej den flicka, för hvilken han bockar sig, den som redan efter
föregången uppgörning mellan flickorna, är utsedd till hans maka i leken, så drifves han genast ut af dem, med slag af näsdukarna (i hvilkas hörn en liten sten är inknuten), och får försöka sin lycka om igen.
— Hustrun upprepar nu sången igen för hvar och en gosse, tills alla
äro inkallade och träffat den rätta flickan. (G. Ph. Laurin & Lars
Utbunge, Bunge.)
Meddelarna inom parentesen nämnas icke i Runa men i P. A.
Säves Got!. lekar s. 129.
Då Dybeck i Runa 1845 s. 27 f. trycker Carl Säves GymberLaiken omnämner han följande lek, vilken han aldrig publicerade, troligen på grund av den avvikande, jämfört med Säves lek
fragmentariska, formen:
Dybeck, Folklore V, ms i KVHAA, s. 216-217:
Fria på narri
I Arfvidson (!) Fornsånger del 3 sid 441 förekommer början på denna
lek under namn af "Nig-leken" sålunda:
"Lika många karlar .. . Derefter börjas leken på samma sätt af fruntimren, hvilka nu blifva de sökande".
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Leken fortsättes derefter på följande sätt: Karlarna aflägsna sig åter
ur rummet, och en af fruntimren sjunger för dem:
Kom in! Kom in!
Kär sonen min,
Jag skall ge dig gift i år
Om jag lefver och väl förmår
Rikeros som (?) våller (väner?), den dotter
Jag vet ej något N. N. (namnet på ett fruntimmer)
våller.
Den af karlarne som haft det nämnda fruntimret till maka, svarar
utanför:
Stor tack, stor tack ska i nu ha',
För gåfvan i mig gifvit har.
Så vill jag eder svara,
som jag tyckte gåfvan wara:
(Han skall härvid nämna ett fel, eller någon god egenskap hos henne,
t. ex.)
Hon är allt som en lilja
Hon dansar så lätt uppå tilja.
Då sålunda alla fruntimren blifvit nämnde, och hvar och en nu för de
utanförstående fruntimren hvarvid dessa skola på ofvannämde sätt tilldela de förre någon ond eller god egenskap. [Så i manus!]
Föreningens för Nerikes Folkspråk och Fornminnen verksamhet under åren 1864 och 1865, Sthlm 1868. (uppt. H. Atterling)
s. 51 f: — "Den ena, kallad Malareleken, är en artförändring af
Mjölnareleken hos Arwidsson (Svenska Fornsånger, III sid. 369),
ehuru, såsom man vid jemförelsen lätt finner, yngre och mindre
fornartad än denna. Leken beskrifves sålunda:
Sällskapet delar sig i två afdelningar, gossarne i den ena och flickorna i den andra. Gossarne gå ut i förstugan och en af flickorna
stryker på dörren med handen under det hon säger:
Jag mal i år
Och jag mal i fjol.
Ingen tull fick jag då;
Silkesvippadt, krusadt hår,
Silke är mitt öde.
Jag är väl inte Kungens moder,
Men jag är väl Kungens syster,
Mal så mycket som mig lyster,

57
Brygger öl, bränner vin
Väntar gäster hem till mig. —
Kom in! Kom in, mågen min!
Skall du få igen (namnet) hustru clin!
Vara hur hon vara må,
Fattig eller riker,
Riker och så bålder;
Intet vet jag hvad (Lasse) våller.
Den, hvars namn sålunda blifvit nämndt, svarar utanför:
Tack och tack, kär Moder min!
För gåfvan I mig gifvit hafver.
Det så vill jag Eder svara
Som mig gåfvan synes vara:
Hon är som en vallmoros,
Hon är god att sofva hos.
Eller
Hon är som en gammal dörr
Det är bäst bli utanför.
(i originalet) Hon är som (ett gammalt grep
som står på gärdet och gör förtret)
alltefter den svarandes tycke och smak, ty uti dessa liknelser, hvilka
lemnas åt den svarandes egen uppfinningsförmåga, ligger lekens hela
intresse, då flickorna deraf erfara huru högt eller ringa de äro i "gätet"
hos gossarne. Naturligtvis, om leken fortsättes, blifver det sedermera
flickornas tur att gå ut och gengälda gossarnes mer eller mindre blida
omdömen, och den malandes ord lämpas då derefter".
Originalet i "Lekar, Sagor, Wisor m. m. upptecknade i Fellingsbro af H. Atterling. Inlämnad år 1864", i Cirebro Läns Museum (avskr ULMA acc 19915). Djurklou har följt orig. rätt noga.
Wiede, Ms Sv. folkvisor nr 274:
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En vacker dotter ger jag dig

hos.
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"Tack tack skolen I ha
för gåfvan i vill gifva mig.
hon är som en silkesros
hon är så söt att sofva hos
Nu vill jag in.
In In kär dotter min
En vacker gosse ger jag dig

Wiede meddelar melodien i ms "Svenska Folkvisor", KVHAA,
som nr 274 (i tillägget till visorna) "Barnvers". Som uppt. uppgiver han A. M. Wesselius och nämner: Saknas hos Arw. Wallman 81 (se Arv 1956 s. 153). Enligt Wiedes register 4 (Stiftsoch Landsbibl. i Linköping) är hustru Naterberg i Slaka meddelare.
Wiede, Sv. Folkvisor, KVHAA, koncept nr 350:
Folklek. Mogata,
Lika många gossar och flickor taga ihop i en ring, liksom "att skära
hafre". Wid 4 versens början skynda de sig att utlottas till par, och
efter sångens slut "skiftas makar".
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1: Och ås-kan dundrar och det gav regn, Det: skämda bort min gröna ing, Om sommaren.
1

Och åskan dundrar och det gav regn
Det skämde bort min gröna äng
Om sommaren.
2
Och stadde jag mig en soldat te dräng
Som inte iddes gå på åker och äng
Och sommaren.
3
Stadde jag mig en soldate-pige,
Som inte ville mjölka min skälleko-qvige
Om sommaren.
4
Och hade jag mig en fulltrogen vän
Som födde mej en bock öfver vinteren
Om sommaren.
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Addenda från Danmark
Viser i Bornholmsk Mundart, H. Johansen, Ronne 1908.
Nr. 67. iEjnkjesorri (Enkesorg):

6.z
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J

J J

, (etc.)

Ilyn main fallt
0

J

J
J

om

som - rna - ryn.

1
Mijn majn fallt frå, mina bxlla (Born) va små,
å ijnj in hadde jå, grxz kujnje slå
om sommarijn.
2
Ensammen går jå på åger å xjn;
jå ravsar, å jå sjxr, å jå lxjggjer i strxjn
om sommarijn.
3
Gåzen gjijkj a lyjkkj an, å gjxzlijnjana do,
å ijkkje hadde jå te baellana bro
om sommarijn.
4
Fårn lovv a lyngijn å lammen a sn,
å vår får jå'd (jeg det) frå te fon å te klxn
(tu l Fode og Klxder)
om sommarijn.
5
Å hadde jå maj så goer ejn venn,
som kujnje fo maj å bxllana små
om sommarijn.
DFM nr 41 Mellem Sydfynske Sunde, Kbhvn 1934. Henrik Ussing efter uppt. av Thorvald Hansen, s. 247 f. (Drejo Sogn):
"Der holdtes Julelege af Ungdommen, og der var mange at vxlge
imellem, saaledes legede de paa Birkholm "At f ode (d. v. s. opfode)
en Gimmer".
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Karlene og Pigerne stillede sig op i en Kreds; en Karl og en Pige
gik om i Kredsen og sang:
Min Mand rejste bort, mine Bom var smaa;
ingen havde jeg, som mit Grxs kunde slaa.
Nu fej ler (mangler) jeg min fuldtro Ven,
som kunde fode mig en Gimmer i Aar
paa Stikker og Straa,
på det Grxs, som gror paa Midfaste Bjxrg,
og vogde det vd for fremmede Vxdre,
men allermest for din egen.
Faar Faaret ej Lam,
saa skal du faa Skam.
Derpaa sagde den Karl og Pige, der var ide, tu l hver enkelt Karl i
Kredsen: "Kan du fede mig en Gimmer i Aar paa Stikker og Straa
o. s. v.?" — Derpaa holdt Karlen og Pigen et Torklxde frem, og
den tiltalte Karl skulde saa lade sin Pige springe over det. Idet de
sprang, skulde de tabe noget, Hue el. ugn, (Lammet). Det tabte brugtes bagefter tu l Panteleg.

Addenda från Finland
E. Lagus, Nyländska folkvisor 2, s. 107 nr 357 a) från Ekenäs:
1
Jag mol i fjol, jag mol i år,
Ingen tull tog jag då.
Silkesvippa, krusadt hår,
Silke var min möda.
2
Jag skall ge dig man i år,
Sådant som jag själf kan få
Så riker och så våller,
Och inte vet jag hvad han innehåller.
3
Tack tack svärfader min
För gåfvan den du gaf mig.
Så vill jag eder svara,
Som den gåfvan tycktes vara.
Han är som en liljeros,
Honom vill jag vara hos.
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Ännu två av denna lek äro uppt. i Nyland, en av Alfhild Forslin i Karis och en 1899 av F. Sundman. Jfr med s. 105 nr 354:
"Jag gick mig ut med lammena små .. " (2 str. av "vallvisan").
Addenda från Gotland
I gryne loifwor :1: riddaren sagum wör rida. D 327.
Denna lek har Herbert Gustavson publicerat i Gotländskt Arkiv
III, 1931, s. 67 ff., i "En gammal gotländsk danslek och en dansvisa hos läran Wallin". Leken var således känd på Gotland under
förra hälften av 1700-talet, då den lärde biskopen Jöran Wallin
antecknade den. Men den kan givetvis vara äldre.
Gustavson påpekar i sin inledning att leken är "en friarelek
eller giftaslek, av liknande slag som den gotländska "Gymburlaiken" (Dybeck, Runa 1845) och den svenska "Fria på narri" men
så vitt jag kunnat finna absolut originell till innehåll och utförande".
Just så är det. Bland vårt lands 6000 sångleksuppteckningarl
har någon variant icke kunnat påträffas och leken fick därför sitt
särskilda nummer, D 327, i sångleksregistranten. (Arv 1955, s.
134.)
Som Gustavson omnämner är "I gryne loifwor" närmast besläktad med Gymburlaiken och övriga sammanparningslekar. Gossarna, vilka skola i leken erhålla var sin flicka, sitta vid väggarna.
Ehuru lekbeskrivningen kan synas vara något oklar är det dock
tydligt att flickorna utväljas genom gissning om var "bandet" är
gömt. Att ynglingarna icke få själva välja partner i leken är det
vanliga i parningslekarna, men vanligen är det så, att lekledarinnan, "modern", "svärmodern", "oldemoder" eller vad hon kallas, bestämmer, vilka som skola utgöra par. Det originella med
"I gryne loifwor" är även omnämnandet av påtänkta "gifte-åhr"
—1, 2 eller 3. Slutpartiet, som inledes med "God dag" och innehåller en fråga huruvida hästen är skodd, vilken kan förmodas
ha samband med äldre bröllopsseder, finns icke i någon annan
hopparningslek. Texterna äro också originella, även om ett svagt
samband kan spåras med andra dylika lekar.
Då riddaren ses rida i grönskan (lunden) "um an Sumer, um an
Sumer" kan man komma att tänka på Gymberlaikens, Vallvisans
och Appelgårdens omkväde "om sommaren", ehuru detta i och
1 Svenskt

Visarkivs Sångleksregistrant, Arv 1955.
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för sig här är naturligt. Raderna "rade brade, rade, snake, hwaim
sum bande dräge skall" har ungefär samma mening som "Tag
fort, tag fort, eljest får du ingen" i "Fria på narri" eller "Skifta
makar". Andra strofens benämning "liljeroos" på bruden "som
kan far i sängi sa bratt" har en viss likhet med gymburlaiken, då
modern (lekledarinnan) prisar sin dotter i sången till gossarna:
"Ha jär sum a silkes-ros, Ha jär go ti syvä hos ..."
Emellertid är "I gryne loifwor" en självständig lek; men det
har ansetts vara lämpligast att placera den här i omedelbar anslutning till Gymburlaiken.
Beskrifning på Juleleken: I Gryne loifwor
Utaf them, som leka, tagas någre ut, som blifwa inne och sittia
stilla, hwilcket heter på Gottländsko: "sittia pa radbänck". The
andre gå ut, hafwande med sig et band, hwilcket the giömma hos
en i theras medfölje; taga så hwarandra wid handen, och komma
dantzande in, siungande följande Wers:
I gryne loifwor, i gryne loifwor,
riddaren sagum wör rida,
um an Sumer, um an Sumer,
sagum wör koira med twilo:
rade brade, rade, snake,
hwaim sum bande dräge skall.
Under stienner med yfwerliaud,
sla wör ora händer ihop.
Jag hafwor, u jag hafwor,
taken ehr mig, så hitten ehr pa.1
När thenna Wersen är sungen, stå the stilla, eller ock dantza
altf ort omkring, slå och klappa med händerna, och siunga the
sidsta orden Jag hafwor u jag hafwor, taken ehr mig etc., tå the,
som sittia på rådbäncken, nämna en wid namn, eller ock taga ut
thensamma, hwilcken the förmena hafwa bandet. Om the nu träffa på thensamma, som bandet hafwer, så hafwa the 1 gifte-åhr
på tehm andra, som dantza; om icke, så hafwa the andre 1 åhr på
them. Åter gå the dantzande ut igen och giömma bandet hos en,
såsom tilförrene, och när the komma in igen, dantza the åter omkring, och siunga samma Wers: I gryne loifwor etc., hwaruppå
i Manuskriptet har ej iakttagit versraderna utan framställer dem i prosaföljd.
Versradindelningen gjord av R. Steffen.

63
åter the, som sittia på rådbäncken, gissa eller taga ut en som,
efter theras tancka, bandet hafwa most, och så widare, tu l thess
en thera parten, antingen the dantzande eller the sittiande, hafwa
fått 3 åhr på sig, tå thessa, som giftas skola, blifwa inne, the andra
gå ut, och öfwerläggia, hwad Kiäraster the them tilläggia wilja. Sedan thetta är skiedt, komma the in och siunga för hwar och
en af them, som the nu gifta wilja, följande Wers:
N. N. (theras namn nämnas hwar gång, som the
gifta) gick uppå bierge,
fant han sig a liljoroos,
som stod i rosenlunde.
N. N. tychte, hwaim han hade,
hade han, hade han
N. N. (här nämnes kiärastens namn) pa sina arme.
U inte så sungner N. N. (åter nämnas thens namn,
för hwilken the siunga) i nat,
förn han far N. N. (kiärastens namn) i sängi sa brat,
så ynskum wör daim good roo uti nat.
Häruppå träda the till then samma, för hwilcka the sungit
hafwa, och en af them tiltalar honom sålunda:
God dag, god dag, Kijre Fahr. — R. Stor tack.
Hafwen ehr skoet häster nylig? — R. Jau, jau.
(Häruppå begynne the alle slå honom i ryggen och säija:
Skon wel fast med grynt aiiiebast;
hafwen ehr inte spurer, så taken an qwist
u riden like wist hänn till N. N. (kiärastens namn).
sia fast, sia fast, sla fast.

Äter dantza the omkring och siunga för en annan: N. N. gick
uppå bierge etc. och träda sedan til honom, hälsande honom, såsom tilförrene sagt är. Och så i ordning tul thess the alle äro
gifte. Tå ock sedan thesse, på lika sätt, gifta the andra.

4. Erik den rike
D 101

"Erik den rike": "Jag går mig på golfvet med mina möör så
hvita", är en yngre lekvariant av Skifta makar SvFo 14, D 15:
"Modren går på golfvet med sju döttrar sina, Alla voro de hvita".
Redan begynnelseorden antyda varifrån Erik den rikes diktare
först hämtat sin inspiration till lekkonstruktionen.
Erik den rike saknas i SvFo men den gamla giftermålsleken
Skifta makar publicerades där i den enkla och försvagade form,
som på 1810-talet mötte de östgötska upptecknarna i Ydre. och
Landeryd. Blott de av Richard Dybeck, Gunnar Olof Hylten-Cavallius och Eva Wigström senare i allmogekretsar funna varianterna lämpa sig för jämförelser med den här behandlade yngre leken, liksom den norska formen hos Stöylen 161 Giftarleiken:
"Danse, danse Moder, med sine dötter gode, alle var dei kvite".
Skifta makar i sin tur har en äldre parallell i den berömda
norska giftermålsleken Hindeleiken, i vilken "döttrarna" kallas
hindar och ungkarlarna hjortar. Denna lek har atlantisk utbredning såsom funnen på Island och Färöarna, i Norge och Danmark
— en åldrig och poetisk lek:
Har gongur hindin heiöin,
so ganga vx1 fleiri,
fagra hindina hövum vxr fingiö,
hjörtin hövum veer ongan.
Hj. Thuren, Folkesangen paa Fxroerne s. 56, översätter: Her
gaar den hedenske Hind; saaledes gaar vel flere; den fagre Hind
har vi faaet, men vi har ingen Hjort.
Mot en historisk bakgrund av dessa förnämliga lekar framstår
Erik den rike som enkel och obetydlig. Den är icke lätt att helt
förstå, men om möjligt bör den sättas in i sitt sammanhang, utredas och även jämföras med en nordlig form av Skifta makar,
vilken såsom pantlek nr 4 är publicerad i SvFo 3, s. 372 f. "Går
jag ut om alla nätter, Jag med mina flickor" (I Svenskt Visarkivs
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sångleksregistrant nr D 146, i denna bok tillägg till D 15 Skifta
makar s. 21 f.). Ortsuppgiften i SvFo — "Västergötland" — är
ett fatalt, i boken icke påpekat, tryckfel för Västerbotten, ty
leken är upptecknad ca. 1818 av dåv. kapellpredikanten i Norsjö
Johan Anders Linder (Data och porträtt i Västerbotten 1927, s.
115 f). Han omnämner den (Arw Ms s. 422) som en lek bland
allmogen. Om de unika begynnelseorden "Går jag ut om alla nätter" kan ha något samband med de norrländska nattfrierierna,
vet man inte.
Linders uppteckning är av särskilt intresse därför att vissa förhållanden rörande Erik den rike, särskilt dess utbredningsområde,
kunna tyda på att den komponerats i Norrland — kanske i Västerbotten, där Linder påträffat en variant av Skifta makar, som
eljest icke är omnämnd från Norrland.
Med tanke på detta är det egendomligt, att leken tidigast tillvaratagits på Gotland (ca. 1810) och senare meddelats till P. A.
Säve av folkskollärare Lars Lindal i Lärbro (f. 1797 i Lärbro,
död 1866, Säves gotl. vis. 3, s. 528). Den kallades av Lindal för
Fleringe-leken, därför att den blott förekom i denna socken och
saknades på det övriga Gotland.
Lekens förekomst i Fleringe i början av 1800-talet kan förklaras av följande omständigheter:
År 1789 den 18/5 förenades kyrkoherden i Rute, Fleringe och
Bunge pastorat Mattias Larsson Olde i sitt 2:dra gifte med Catharina Charlotta Silfversparre, f. 1755, dotter till dåvarande löjtnanten vid Helsinge regemente Adam Bernt Silfversparre (Elgenstierna 7 s. 209. Tab. 35). Aven hennes ett år yngre syster Christina Charlotta, som var född på Sibo löjtnantsboställe i Hanebo
socken, kom genom sitt gifte med kapten Stefan Bennet, född i
Flor, Mo socken, att tillsammans med honom besöka norra Gotland. Bennet var liksom de två systrarnas broder, häradshövdingen i Gotlands norra domsaga Carl Gustaf Silfversparre, vilken
var delägare i Kyllejs kalkugn, intresserad av kalkbränningen
på norra Gotland.
Genom dessa hälsingar, främst väl genom prästfrun, torde den
norrländska leken hitförts på 1790-talet. Den goda form, i vilken
leken tillvaratagits, återgår till det förhållandet, att den införts
av skickliga personer med vana att leda lekar.
Bland andra förvånande uppteckningar av Erik den rike må
nämnas en av E. Tuneld 1899 efter skolbarn från Malmö (se s. 95)
5

Dencker
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samt en från Klaksvig på Färöarna av H. Griiner Nielsen. De båda
senare äro hårt märkta av lekens långa förflyttning från ursprungsorten.
Leken förekommer även i Finland (Lagus, Nyland, nr 304 och
352; Enejärvi-Haavio, The game of rich and poor, s. 78 f.)
Den sydligaste förekomsten är eljest på en linje Värmland—
Södra Dalarna—norra Uppland. Om man undantager Värmland,
varifrån på 1800-talet strömmar av skogsarbetare med familjer
flyttade till Norrland för att senare vanligen återvända, förefalla de sydligaste lekarna ha tappat den fasta uppbyggnaden, blivit
"slitna". De övriga, ca ett 40-tal kända, fördela sig tämligen
jämt över de norrländska landskapen med någon dominans för
Västerbotten och Ångermanland (jämte det i detta sammanhang
sekundära Värmland). Samtliga kända uppgifter om leken är ca
50.
Av ovanstående kan man våga framföra den slutsatsen, att leken i sin nutida form tillkommit under senare hälften av 1700talet i norra Sverige och i högreståndskretsar.
Men — även om denna slutsats kan vara dragen av till synes
vederhäftiga premisser, borde den dock illustreras med bilder och
berättelser från den tid, då leken tillkommit. Men var skall man
finna sådant? Här kan tyvärr blott meddelas en enda notis, vid
vilken man blir benägen utropa: I en dylik norrländsk kulturmiljö med känsla för gamla värden, kan leken ha utformats.
Det heter i ett brev från rektorn vid Frösö trivialskola Gunnar
Backman den 6 febr. 1818 till magister Johan Wallman i Landeryd (Linköping) med anledning av dennes förfrågan om sånglekar i Jämtland (Arw Ms s. 461): "(—) så är dock hågen att befrämja Tit. företag, för dess vigt skull icke mindre Motiverande
och drifvande, att (?) jag, 1801, då jag Julade i Själewad i Ångermanland i Sällskap med Lector Forsberg i Hernösand, hos prosten Nensen, Far til Borgmästaren i Upsala och då Prostinnan,
Magister Ludorum (=lekmagisteri), roade oss med åtskilliga
Lekar, fattade den föresats att samla alla forntids-lekar, ehuru
denna föresats, såsom blixten dog i sjelfva födelsen (—)".

Gammalt i lektexten
Begynnelseraden har som nämnts tillkommit efter Skifta makar
men i övrigt är texten en nybildning. Av de äldre giftermålsle1

inom parentesen här tillagt.
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karnas leksätt är i den tidigaste formen från Gotland den seden,
att en äldre kvinna (i Norge kallad oldemoder, hos oss svärmoder
eller moder) anför leken. Slutet med de lekandes kyssande växelvis återgår till de äldre lekarna liksom den vita färgen hos jungfrurna: "mör så vita", "ben så vita". Onekligen har denna färguppgift verkat förbryllande: "White legs perhaps refer to stockings or other footwear" (The game of rich and poor, s. 89).
Närmast kommer den vita färgen från Skifta makar: "Alla voro
de vita, Sina moder lika", SvFo 3 s. 202. Men även i denna sångleks äldre föregångare, Hindleken, finns vitheten:
——
No ser eg hjorten kvar han sit.
Han er baade ven og kvit - - (Stoylen, a. a. s. 119).
——
Set teg niöur, moy
vit tann unga ediling!
(Thuren, a. a. s. 56)
(sätt dig ned, vita mö, med den unga ädling)
Även på Island förekom den ljusa färgen i lektexten i och med
liknelsen med en klar ros:
hån er sig svo mitmj6 / og måtulega vdl stör,
runnin sem rös klår / met, rät fagrar
gletibrår.
(Sigfils Blöndal, a. a. s. 174)
(hon är smal om midjan, och lagom till storleken, vuxen som klar
ros, med fagra ögon.)
Av ovanstående framgår att den vita färgen i Erik den rike är
ett arv från äldre giftermålslekar och blott kan ha intresse från
", genetisk" synpunkt. Dessa lekars författare torde med den vita
färgen velat antyda, att de lekande voro förnäma personer, fria
från den mörka färgton ett grovt utearbete förorsakar. Man kan
jämföra med äldre visor, t. ex.
"Hon rächte migh sin huijta handh
hon gafh mig sin willia tillkienna"
(Alfs visbok nr 39)
"Fram, fram du. Erik, du är en unger en dåre" (gubbedåre etc.,
flera var.) bör jämföras med de äldres vänligare ord:
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Kumb in, kumb in!
Kär Sunen min!
Ain fästemö ja givur!
(Säves Gotl. lekar nr 200).
Stå upp N. N. jag träder för dig!
En vacker skön jungfru jag gifva vill dig!
(SvFo 3, s. 373, uppt. 1818 av pastor Linder, Norsjö, Vbt.)
I Skifta makar är detta parti pompöst med friaren bildligt

framförd som en ryttare:
Låt upp porten östan och vestan,
Släpp in N. N. med sina höga hästar.
(SvFo 3, s. 202 not, Skifta makar)
Lukk upp porten fraa aust inntill vesten,
lukk inn N. N. den beste gullhesten.
(Stelylen s. 114, Giftarleiken)
Statt upp ungersvein, dansa med meg!
fagraste hindi gjev eg deg
(Stoylen s. 119, Hindeleiken)
Reis teg hjört, fylg til mar,
fagru moynna gevi eg tar,
(Thuren, Folkesangen s. 56, Färöarna)
(Res dig hjort följ du mig den fagra mön ger jag dig).
G65i hjörturinn gå met,mér / gef eg fagra hind 136.;
(Blöndal, NK 24 s. 174, Island)
(Gode hjort, gå med mig, jag ger dig nu fagra hinden där).

Karakteriseringen av ynglingen som "dåre" el. dyl. hör i detta
parti således icke av ålder till en sådan här lek utan är en nybildning med dramatiskt syfte.
Lektexten och dess varianter
översiktligt kan sägas att en lektexts variationer sakna större
intresse om de icke kunna bidraga till klarläggning av lekens historia och utveckling på skilda orter. För Erik den rike böra variationerna undersökas särskilt av det skälet, att denna lek så vitt
man vet, aldrig förekommit i lekböcker eller någonsin kommit i
tryck utom hos Richard Dybeck. Allt ifrån sin tillkomst har den
således intill våra dagar fortlevat i den muntliga traditionen och
på detta sätt nu i mer än ett och ett halvt århaindrade överförts
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från bygd till annan bygd, nära eller långt avlägsen, kanske
språngvis eller i en kontinuerlig förflyttning, från och till personer av olika ålder, kön och kynne — ja, från dialekt till dialekt.
Härvid ha hörsel- och minnesfel fått ett rikt fält att tränga
fram på och skapat egenartade surrogat i lektexterna. Det är nödvändigt att söka gå till grunden med dem.
Vi placera här den tidigaste versionen från 1810-talet, vilken
säkerligen representerar en 1700-talstradition från Hälsingland,
vid sidan av en sen från Västerbotten år 1927, insamlad av Ingemar Ingers i anslutning till Elsa Enejärvis frågelista rörande
sånglekar.
Säve, Gotl. lekar 201:
Texten vid framkallningen av ynglingen till flickraden:
(Hon):
Jag går mig på golfvet
Med mina mör så hvita;
Will i sanning säga
Hvem som Eder skulle svika
Erik den rika!
Han skall Eder svika
Fram, fram du Erik!
Du är en unger en dåre.
(Han):
Jag är ingen dåre
Fastän I mig så kalla;
Jag är en höglärd man,
Bland de Jungfruar alla.
Jag heter: Erik Mand.
Jag seglar under land.
Jag segla' och jag vann
en ung skön Jungfru i min famn.
som ingen från mig skall taga.
Lars Lindal, Lärbro.
ULMA, acc. 1322, Vbt. I. Ingers:
Varför gå ni på golvet
med era ben så vita?
Vem skall eder hava
och vem skall eder svika?
Jo, Erik den rike
han skall eder svika
Fram, fram du Erik
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du är väl ingen dåre,
fast mången dig så kallar
Jag segra, jag vann,
Jag segra jag vann
Den vackraste gossen (eller flickan):
tar jag i min hand.
(Bygdeå)
eller:
Du är väl blott en sjöman ibland de gossar alla
Jag segra, jag vann etc.
(Sävar)
Om man beaktar att mera än ett sekel förflutet emellan de två
lektexternas tillvaratagande i vitt skilda bygder kan variationen
sägas vara rätt liten. Man observerar genast i radantalet en skillnad på fyra rader, vilken vid jämförelse med övriga nedan meddelade texter visar sig ha uppstått därigenom, att i den äldre leken 2 rader äro tillagda, nämligen: "Jag heter: Erik Mand" och
slutraden "som ingen från mig skall taga".
De två rader som fattas i den yngre ha motsvarat — men givetvis icke utgjort — den äldre lekens "Du är en unger en dåre"
och "Jag är en höglärd man".
Beträffande variationen "mör så vita" och "ben så vita" är väl
den senare ursprunglig. Det framgår av att samtliga uppt. har
denna form med undantag av en från Svärdsjö i Dalarna ca 1860
med "tälnarna vita" och en fragmentarisk från Högerud i Värmland 1935 (IFGH 3679:18,19) med "fötter vita". Formen "mör så
vita" har kommit från Skifta makar.
I r 2 med dess retoriska frågor lyder den äldsta (1810):
Will i sanning säga Hvem som Eder skulle svika?
och i den yngre (1927):
Vem skall eder hava och vem skall eder svika?
Ordet "svika" finnes i samtliga versioner och är således icke
varierat, vilket givetvis beror på att det är ett nyckelord i leken,
lätt ihågkommet, med "Erik den rike" som benämning på lekens
agerande huvudperson för rimmets skull.
Orden "Vill i sanning säga" i den äldsta sakna motsvarighet i
de övriga därigenom att de icke utgöra en fråga utan en upplysning av lekledarinnan. De förefalla naturliga här i leken men om
de utgöra författarens egna ord är ovisst.
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I frågan på samma plats i strofen, vilken i den yngre lyder
"Vem skall eder hava", är det sista, här kursiverande ordet rätt
mycket varierat sålunda:
(eder)
hava (Vbt 1934, Vrml. 1940, Norge 1925),
sake (Äng 1928),
sakna (Häls 1932),
säga (Up1),
taga (Nbt 1935)
Det vanligast förekommande ordet i frågan är
ära (Vbt 1934 Häls 1928 Hrj 1927 Dal 1950 Sk 1900)
och hit torde höra
vara från Resele Äng 1898 (vära jfr ULMA:s ordregister 421:2
Nätra, T. Bucht)
Det är vanskligt att draga någon slutsats av ovanstående rörande den ursprungliga texten. Om verkligen en fråga förekom här,
skulle man kunna förmoda att den löd: "Vem skall eder hava
(eller ära)?" Ordet "ära" är rätt sällsynt i lekar men förekommer
ofta i den i Norrland vanliga varianten av "Bro, bro breda"
med begynnelseorden "öppen står den förborgade luka" (registranten, D 266) och fortsättningen "alla skola härigenom krypa
med ord och med ära. . ."
Nästa starkt varierade parti i strof 1 äro slutorden eller rättare
sagt till slutordet "dåre" hörande adjektiv eller egenskap:
unger en dåre
usel dåre
(ingen) dåre
(du) dåre (du)
gubbe dåre
gubbe-dåre
gubbedåre
gudbedåre
gullbedåre
jubeldåre
gubbedålig
överdåd

(Got!. eg. Häls. 1810-t)
(Lappl 1929)
(Vbt 1934, 1935, Gst 1932, Vrml)
(Dal ca 1860, 1952)
(Up! 1896, Dal 1950, Häls 1928, Hrj 1927,
1930 Äng 1928/29)
(Dal 1928)
(Vrml 1940, Häls 1928, 1932)
(Äng, Ramsele 1941, Nord. Mus.)
(Äng, Resele 1898, ULMA)
(Vrml 1936)
(Vrml 1935)
(Up!)

Det egendomliga i denna variation är dominansen för ordet
gubbedåre (skrivet i ett eller två ord). Ordet finns icke i ordböcker och icke heller torde det i Norrland använts utom i denna lek,
där det dock icke kan vara ursprungligt. Orsaken till popularite-
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ten torde vara att de lekande flickorna funnit det lustigt att med
tillhörande mimik sjunga ut det mot friaren, som därigenom
skämtsamt så att säga kunde tryckas ner i stövlarna.
Att författaren använt ordet kan icke vara möjligt. Man har
knappast någon anledning tro annat än att denne här, liksom i
den äldsta uppt. på 1810-talet, kallat friaren för en unger dåre,
varigenom Erik den rikes svek motiverats med hans ungdom och
därav följande osäkerhet och ombytlighet.
Hur det dominerande gubbedåre uppkommit kan man framleta
ur de ångermanländska formerna gullbedåre och gudbedåre, under beaktande av att lekande ungdom förr icke var så noga med
texten, då det sjöngs. Söder om detta landskap sjunges tämligen
allmänt gubbedåre. Norr därom däremot icke alltid, vilket kan
förklaras — om man som här håller Västerbotten för ursprungsorten — med att författarens ord där har hållit sig längst i folktraditionen.
Särskilt Herman Geijers uppteckning gullbedåre inbjuder till
jämförelse med gulben, gulbenskarl, vilket betyder en som första gången var med om en sak. (Sigurd Erixon, Svenskt Folkliv
1938, s. 43 f.) En gulben(s)dåre skulle lekfullt den kunna kallas
som friar för första gången. Detta ger mening åt lekens text. Utvecklingen har således varit:
unger dåre — gulben(s)dåre — gubbedåre.
I andra strofen försvarar Erik sig värdigt mot beskyllningen
att vara en dåre och omnämner sin goda karaktär och ställning.
Till 'sist omnämner han sin seger (över beskyllningen?) samt att
han vann den vackraste jungfrun el. dyl.
Särskilt rik är variantfloran i hans presentation av sig själv:
Jag är en höglärd man, Jag heter Erik Mand (båda unika, 1810talet), skön äkta man, sjuäkta, stolt och äkta, gods och äkta, gods
och akta, rik och äkta samt sjöman (=skön man). Ordet gods, som
eljest icke är känt som adjektiv i uppteckningsorterna (mest Äng,
Häls) sades av en meddelare betyda ägare av gods, d. v. s. rik.
Ordet äkta torde ha tillkommit genom oklart uttal i sången av
akta(d). En äkta man kan ju inte uppträda som friare men väl
en aktad. I Vbt uppt. "rik och stolter" kan vara det ursprungliga.
Bland andra variationer kan nämnas att raden "Jag segra och jag
vann" förvandlats, troligen från början i kustorter, till "Jag segla och jag vann", "Jag seglar under land", "så segla vi till lands"
m. m. 1 ett par versioner har "skön jungfrun" förvandlats till
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"sjöjungfrun". Efterforskningar i resp. bygder kunna ge mera relief åt textförändringarna.

Slink-Erik och Sven Larsson — Två pseudonymer för Erik
den rike?
Den senare förekommer tidigast i leken i en på 1860-talet
gjord uppteckning av kronolänsman Em. A. Stjerneman i Svärdsjö, Dal., kallad "Sång från Wintjärn". Om S., som var intresserad för det gamla dalmålet och uppgjorde en ordbok över Svärdsjömålet (ULMA), lämnas uppgifter av K. E. Forsslund i Med
Dalälven. . . III, 2 ss 194, 204 och 270 ff.
Namnet förekommer i följande sammanhang i leken:
... Jag heter Sven Lasse, som sam i hvar å
Och bäst som han sam, så sam han i land,
Så tog han den sköna jungfrun i hand.
Båda de mystiska namnen förekomma i en version av leken,
som Ruben Liljefors fann i Tensta, Upl. Här framträda de i inledningen ungefär som ett par löpare — till synes dansanta, ty
hithörande melodi går i tretakt medan den efterföljande lektexten sjunges i jämn takt:
Här kommer Slink-Erik, densamme härom,
Han heter Sven Larsson, densamme härom.
Först genom en tredje och sista form från Skogs socken, Häls,
1928 kan man försöka reda ut vad det var för några figurer. I
slutet av leken där upplöstes ringen och alla sjöngo:
Slink Erik, Slink Erik, den samme i dag som i går,
han heter Sven Larsson i år som i fjol.
När som vi segrade, då segra vi alla
En vacker skön jungfru, då segra vi alla.
Ehuru denna slutsång är rörig, kunna vi fastställa, att de två
första raderna tillhöra en danstext. I förbigående kan nu påpekas att det torde vara orden ur denna "den samme i dag som i
går", vilka blivit till "(Sven Lasse) som sam i var å": desamme
>som sam, i dag >i var, går >å.
Tyvärr kunna vi icke nämna någon svensk parallell till denna
dansstrof men i stället en beviskraftig norsk uppt. av Ludv. M.
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Lindeman i mitten av 1800-talet. Det gäller nr 347 i hans Fjeldmelodier från Kvikne, en polska i 3/4, D dur:
:/: Kjenne du en Lars Slinkerifot,
Kjenne du en Lars Slerom? :1:
:1: E saag'n i Gaar han kjem fill i Dag :1:
han heftas paa Vejom.
Erik den rike i Norrbärke på 1800-talets mitt
Leken hade vid denna tid kommit till sin egentliga sydgräns —
i Dalarna — och tvenne något från andra avvikande former har
här då insamlats. Den ena från Vintjärn i Svärdsjö och den andra
från Norrbärke, båda upptecknade med melodi men utan lekbeskrivning. Båda meddelas här (s. 85 ff.). Den senare är funnen av
Richard Dybeck och publicerad i hans Svenska folkmelodier i
början av 1850-talet. Texten dessutom i av honom arrangerad
form i Runa 1869. Publiceringen har icke haft någon inverkan på
folktraditionen vilken utvecklat sig helt fritt.
Vi observera att begynnelseorden avvika något från övriga kända men de återgå liksom i andra varianter av leken till Skifta
makar. Här har ordet vita blivit till gelikar:
Modren går på golfvet med sina gelikar
har bildats av de två raderna i Skifta makar (Arw SvFo 3, s.
202)
Modren går på golfvet med sju döttrar sina
Alla voro de hvita, sina moder lika.
Således:
Sina moder lika> med sina gelikar.
Texten här är givetvis något avvikande från en del nordliga
förekomster. Liksom i Uppland m. fl. ställen heter det här "segla"
i st. f. "segra". Tre rader förekomma icke i leken någon annanstans än här i Norrbärke:
Allt hvad du åt, så åt du af din faders bord.
Allt hvad du drack, så drack du af en silfverskål
Allt hvad du sof, så sof du på hans silfverkantade dyna.
Vi ha icke kunnat påträffa dessa rader i någon svensk tradition
av Skifta makar eller eljest i vårt land. Av radernas formulering
ser man att de höra samman och utgöra en enhet.

75
De kunna knappast vara diktade för att prisa en rik yngling.
Någon annan förklaring till dem kan ej lämnas än att de utgöra
ett minne från den atlantiska Hindleken. Man får då förutsätta
att raderna kommit genom förmedling av någon okänd version av
Skifta makar. Så vitt man vet är Hindleken blott en enda gång
omnämnd hos oss i äldre litteratur (UUB, Personal-Skrifter, Folio 1690-99 Su-Ci) i ett bröllopskväde "Fägne=Liud" vid ett
bröllop mellan mag. Birgerus Walmoen och Catharina Johansdotter Lind i "Buhlstad" kyrka den 18 juni 1699. Upsala. Henr.
Keyser (se ovan s. 39 f.)
Bolstad i Dalsland ligger blott 4 mil fågelvägen från norska
gränsen och det kan förklara omnämnandet:
Slå Er i ring
låter hinden gå in
låt Hjorten få skumpa
Brudgummen tacka som Bruen fick igen
af lycka och slumpa
I denna lek sjöng lekledarinnan ("oldemor," "svärmodern")
liknande rader då jungfrun parats med ungersvennen. Då paren
därefter skulle "vigas" kallade hon fram dem ett och ett och
sjöng då, prisande jungfruns förnäma ungdom, om hennes därav
erfordrade framtida krav:
Inkje so vii ho no sitja,
den vene me),
anna en paa svanedunskista

(ur str. 2:)

Inkje so vii ho standa,
den vene mey
anna en paa raude gull ganga ... (ur str. 3:)
Inkje vii ho eta den mat,
den vene mey
anna en ut av sylverfat ... (ur str. 5:)
Det är ett högtidligt parti av leken hon sjunger. Det finns också
i denna lek på Färöarna sålunda:
Ikki vii hun standa uttan å gullspanga
ikki vii hon sita uttan å gullstöli,
ikki vii hon liggja uttan å svånadimi
(Hammershaimb i Antiqv. Tidsskr. 1849-51 s. 311)
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Ytterligare kan tilläggas att melodien i Norrbärke är tagen
från Skifta makar.
En egenhet för Erik den rike här är att den lektes alltid tillsammans med några strofer ur "Munken och Nunnan" (SvFo 3,
s. 243), här kallade "Svennen och vännen".
Dybeck arrangerade sedan leken dramatiskt med sång var för
sig av "gossarna" och "flickorna" och därefter sång av "alla". I
denna form framförde han Erik den rika vid "Aftonunderhållningen med nordisk folkmusik" i Stockholm den 14 mars 1868
(Runa, folio, 1869 s. 36). Här förekom den i senare avdelningen
bland n:o 9 Äldre och nyare folkvisor och lekar.
Leksättet
Som framgår av de i det följande meddelade uppteckningarna
(efter originalen) sakna många av dessa uppgifter om hur leken
utfördes. Detta beror på att sagesmän, som någorlunda ihågkommo texterna, blott hade ett svagt minne av lekens gång.
Man observerar emellertid att utförandet växlade något i olika
bygder men i stora drag kan man likväl skönja hur det varit.
Från 1800-talet finns endast en enda anteckning om leksättet
och denna är tidig, från århundradets början. Vid bedömningen
av leken måste således stor hänsyn tagas till leken i dess äldsta
kända form. Liksom i äldre friarelekar anför här en äldre kvinna
leken och sjunger första strofen. Detta måste vara det ursprungliga, men i senare former sjunges den av de lekande i ringen. Beskrivningen av den äldsta kan i övrigt jämföras med de senare
på 1900-talet. Avvikelsen är icke så stor utom beträffande lekens
slutfas, vilken utgör ett avslutande tillägg, ett nachspiel skulle
man kanske kunna säga. Två dylika äro bekanta sällskapslekar
utan sång, tillräckligt klart beskrivna, men det tredje lekslutet, en
dans, är oklart, dock särskilt intressant, och måste i detalj undersökas.
I. Den äldsta uppteckningens lekslut, Hänga och förlänga, förekommer endast en gång. Det är en välbekant sällskapslek, som
finns bl. a. publicerad i SvFo 3, s. 403, där den kallas "Stå för
Lån ger", även Hänga och Långhänga. Leken har passat bra som
avslutning på grund av kyssandet, vilket alltid rikligt åtföljde de
gamla bröllopslekarna. Arwidsson meddelar att det började
bortläggas (ca 1840) och ersattes då med en bugning eller nigning.
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Från Norsjö föreligger en noggrann beskrivning av en annan avslutningslek eller dans, den s. k. Tobaksrulleni eller Bulten (se Einar Granberg, ULMA acc. 1923 s. 672, Jämten 1930
s. 176). "Vadmalsbulten" kallades här den siste i leken, som blev
ledare för en kedja bildad av lekringen och lät de övriga springande i rad samla sig runt omkring honom till en "rulle", som sedan
upplöstes och därmed var leken slut. Det är en gammal och egendomlig dans i Härjedalen och utgör där första delen av Lårdansen, vilken Granberg förmodar ursprungligen kan vara magisk.Den tredje och sista formen för lekavslutningen finns endast i den av Imber Nordin-Grip i Skogs sn, Häls. 1928 insamlade. Meddelare var en äldre kvinna, som icke lekt eller sett Erik
den rike på länge. Minnena voro oklara, äro svåra att nu tolka,
men utmärkta, därför att genom dem dock kan bortdragas den
dimridå, vilken eljest skulle dolt för oss den mystiske Slink-Erik,
alias Sven Lasse, som på ett nästan spöklikt sätt gjort små gästuppträdanden i Svärdsjö och Tensta. Man bemärker att den gamla kvinnan erinrade sig: a) att det fanns flera bortglömda verser, b) takten påskyndades, c) ringen upplöstes, d) alla sjöngo
versen om Slink-Erik; allt detta sedan sångleken Erik den rike
var avslutad i och med att andra strofen av denna slutförts och
Erik fått sin jungfru. Härtill kan till förklaring sägas:
a) Några spår av fler strofer än de nämnda tvenne, vilka finnas i alla goda varianter av leken, finnas icke någonstans. Dessa
två strofer kunna sägas vara en sluten helhet i texten. Men den
gamla kvinnans minne av fler strofer är givetvis riktigt, då det
gäller "lösa" dansstrofer utan sammanhang med lektexten. För
meddelaren ha de varit för svåra att ihågkomma utom den först
Det är intressant att "Tobaksrullen" förekommer så pass långt norrut. Den är
icke ovanlig på kontinenten som barnlek med eller utan enkel sång. I Tyskland
kallas denna lek "Spirallauf" eller "Knäuelwinden und — auflösen", Schneckenhaus, "Garnwinden", el. dyl. (Böhme, Kdl. s. 554 f nr 363). I Belgiens flamländska områden är namnet "De slang oprollen" med texten "Boom, boom, dikken boom" eller "Rolle rolle, toebakrolle" (Gesquiere, Kinderspel I, s. 146-147)
och i Holland "De boom wordt langsom dikker" (de Cock & Teirlinck, I, s. 264
ff.) Från England har Gomme, The traditional games, åtskilliga ss. "Winding up
games" "Roll up Tobacco", "Wind up the Watch" m. fl. I Frankrike kallas leken
"Jeu du peloton" (Revue des Trad. pop. XIII, 10). Av B6la Bart6k & Zoltån
Kodly är den publicerad i Academia scientiarum hungarica: Corpus musicae
popularis hungaricae I Gyermekjåt6kok (Budapest 1957) med lekskemat å s.
774, foto av lekutförande (nr 15) IV A 4 a) a och melodien nr 305 (anm. 5.
805).
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sjungna om Slink-Erik. Lösa dansstrofer kunde de lekande sjunga
till det antal, som önskades.
"Takten påskyndades". En hastig takt fordrade alltså slutdansen. Man skulle kunna förmoda att det varit en polska, vilken
ju dansades i par: ett, två eller ibland tre par. Så kan icke ha
varit fallet här, ty ingen kry gumma som sett eller varit med i leken skulle kunnat glömma just en polska, om en dylik förekommit som avslutning.
"Ringen upplöstes". Detta betydde att de släppte varandras
händer. Det kan då knappast vara fråga om någon annan slutdans
här än Slinkom. Namnet är känt av en del norrlänningar men hur
den lektes kunna de vanligen icke säga. Redan år 1818 efterfrågades Slinkom av sångleksinsamlaren, linköpingslektorn Johan
Wallman hos rektor Gunnar Backman, Frösö (Arw Ms s. 473).
Backman svarade då att han hört talas om den men ej kan beskriva den. Det är nog ej heller lätt att tydligt beskriva den ur
minnet. I Gestr.-Hels. nations landsmålsförening heter det i ett
protokoll av den 28 april 1887, undertecknat av sekr. och vice
ordf. E. Collinder (ULMA, acc 216: 1, s. 162):
"Slinkom, n. ungefär lika med grande chaine i fransäs, men
skiljer sig derutinnan, att de dansande fatta hvarandra med armlyttj ene i st. f. med händerna, då de gå förbi hvarandra; vidare
går slinkom i hastig takt (polsk takt) helst efter melodien: "Anners han var en hurstiger dräng" [A(rbr)å, Hög].
Det är således en armkroksdans. Att fatta de lekande med händerna är en annan dans. Då meddelaren av den i detta sammanhang intressanta Låterskensdansen (Norrskensdansen) på grund
av svag tradition på 1870-talet nödgas gissa, att de lekande tog
varandra i händerna vid passagen, är detta en konstruktion. Det
gällde i st. armbågarna. Originalet, som finns i Norrlands nations landsmålsförening, ULMA 88: 89, s. 13, är fullständigt publicerat i Västerbotten 1927 s. 95-97. Upptecknaren R. Nordenstam säger, att melodien är allmän och meddelar två varianter.
När armbågadansen med sin ideliga växling i de lekande ynglingarnas och flickornas livliga rörelser, av en poetisk åskådare
liknats vid norrskenets upp mot himmelen fladdrande ljusvågor
och fått namnet Låterskensdansen, kan namnet vara berättigat.
Det är en stilfull och charmerande dans, då den perfekt utföres
i snabb takt och med säker elegans i utförandet. Alltsedan 1700talet dansades den förr litet varstans i landet. 1 Norrland till
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skilda melodier men i Götaland och Svealand med melodien till
en modedans från 1600-talet nämligen Les folies d'Espagne, hos
oss bekant som Sinclairsvisans melodi. Som text till dansen användes söderut den välkända strofen:
Jag fattige lappman
som bor uti Lapplann.
Mellan berg och stenar
betar jag min renar.
Många namn, fast inget annat kan tävla med Låterskensdansen
i nordisk, högstämd stil, funnos på dansen: i norra Götaland och
även i Svealand "Fläta ståltråd", i Småland och Skåne "Krokadansen" (av den krökta armbågen) vidare på skilda håll "Hanka
ståltrå", "Trassla", "Dansa traslas" m. fl.
Slinkom behandlas här något utförligt, därför att allt i den
svagt ihågkomna slutfasen av Erik den rike i Skogs socken tyder
på, att den utfördes då de lekande i slutet sjöngo om Slink-Erik.
I så fall gick det till så här: sedan ringen "upplösts", d. v. s. de
lekande släppt varandras händer, vände flickorna sig inåt (ringen) och pojkarna utåt. Pojkarna vände sig då sången började
något åt vänster, satte sig i gång medsols, höjde högra armen mot
den mötande flickan, tog hennes högra arm i armkrok, svängde
1/4 varv och tog nästa flicka med vänster arm i krok o. s .v.
Flickorna rörde sig motsols.
Som förut omnämnts brukades i Norrland olika melodier till
Slinkom. Att man i Hälsingland valde Slink-Erik, vars text man
kände till, berodde väl på ljudlikheten, sedan fortsattes, enligt
uppteckningen i Torp, med andra. Slink-Erik är icke känd längre
norrut; där använde man sig av andra melodier.
En intressant fråga är, om dansen från början anslutits till
sångleken och utgjort Erik den rikes fina och glada slutdans,
d. v. s. om författaren placerat den som sådan. Det skulle då ha
skett under senare hälften av 1700-talet, då dansen var populär
och välkänd från söder till längst i norr, åtminstone i städerna.
Från sin småländska hembygd berättar Samuel Udman i sina Hågkomster:... "Vid melodien af folie d'Espagne dansades en rätt
artig ringdans, på det sätt att mankönet immerfort avancerat åt
höger och fruntimren åt vänster samt vid vart möte fattar varandra under armen och gör en halv svängning. Denna oupphörliga oording är icke oangenäm .. ".
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Efer föreliggande utredning om Slinkom kan man fråga sig om
inte denna armkroksdans från begynnelsen kan ha tillfogats Erik
den rike genom associationen med namnet Slink-Erik. Slinkom
heter dansen i mellersta och södra Norrland. "Fläta Ståltråd"
passar bra i mellersta Sveriges bergslager. Med Låterskensdansen
i norr är det likväl något särskilt stämningsfullt. Visserligen förekommer ordet låtersken som benämning på norrskenet hos allmogen (Carin Pihl, Uverkalixmålet: "låtra-skenet") men det
charmfulla namnet på dansen måste ha diktats av en poet, som
sett den elegant och smidigt utförd, som verkligen tyckt sig se i
en fantasibild de dansande ungdomarna fladdra fram likt norrskenets ljusa lågor.
Var kan man finna denne danssinnade poet? Om Slinkom från
början tillfogats Erik den rike kunde svaret bli: lekförfattaren.
Lekens tillvaratagande
Egendomligt är det i sanning, att den gamla norrländska sångleken från 1700-talet tidigast upptecknats i en gotlandssocken och
kommit att ingå i P. A. Säves handskrifter. År 1948 blev den
publicerad och därmed känd. Vid mitten av 1800-talet påträffades
den dels som visa i Svärdsjö socken och dels som lek i Norrbärke.
Den förra fick man reda på 1930, då Karl-Erik Forslund publicerade den. Den senare offentliggjordes av Rickard Dybeck på
1850-talet; men den påverkade icke traditionen. Under 1800-talets sista år tillkomma tvenne textuppteckningar (ULMA). Detta
utgjorde all vetskap om leken, då det nya seklet bröt in.
Ända fram till 1920-t. kände ytterst få till den gamla leken,
som ju inte fanns i SvFo. Först då ULMA år 1927 utsände en
frågelista över dramatiska lekar, utarbetad i samråd med Elsa
Enäjärvi-Haavio, blev den eftersökt av lekupptecknare. Detta ser
man nedan på deras dateringar 1927, 28, 32, 34, 35 o. s .v. Mera
lokalt djuplodande behövs förresten för att bättre klarlägga lekens utbredning i sen tid.
I och för sin akademiska avhandling om leken Rika och fattiga
fågeln (SvFo 3, s. 167 nr 3), The game of rich and poor, var
Elsa Enäjärvi speciellt intresserad. Erik hette ju den rike. I Finland hade G. Nikander år 1911 i Esbo invid Helsingfors påträffat Erik i en kombination med Rika och fattiga fågeln. Erik
hade helt enkelt kört bort Rika fågeln och placerat sig själv i dess
ställe, varom kan läsas i följande rader (The game s. 78):
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Jag rika Erik, jag rika Erik,
Jag kommer hoppandes,
Jag kommer dansandes
Uver åkrar och ängar (etc.)
Egendomliga äro kastningarna i den muntliga lektraditionen.
Mycket sådant beror nog på att den främst levat kvar hos barnen
de sista hundra åren samt en och annan mer eller mindre minnes-.
god åldring. Barnen lekte sina lekar då de samlades såsom under
rasterna i skolan eller annorstädes. I många bygder hade de icke
lärt dem av sin lärarinna. De förstodo icke alltid lektextens ordval. De hade sålunda kanske aldrig sett en "skön man" eller ens
hört talas om en sådan, men en sjöman kände de till. Därför blev
det en sådan i leken, och han seglade.
Genom de alltsedan 1870-talet utkomna lekböckerna, vilka visserligen grunda sig på traditionen men av pedagoger arrangerades och putsades, för vuxen ungdom, fick denna lekarna inlärda
till sina samkväm genom böcker. Men barnen behöllo i viss utsträckning sin egen ärvda tradition. För forskaren är denna värdefull i många fall. Det finns exempel på att en på 1600-talet
omnämnd, eljest okänd lek kunnat utredas genom en uppteckning
efter lekande barn.
Lekförfattaren
Det frågas mycket nu för tiden: och att ett rätt svar kan ge en
väldig utdelning, läser man om i tidningarna. Ibland framkommer
även till institutioner med frågetjänst någon aningslös frågare,
som gärna vill ha reda på författaren till gamla visor eller lekar,
t. ex. vem som författat Riddaren Fussenfej eller annan medeltida lek och visa. Han har kanske läst om den i en barnbok eller
möjligen sett den därjämte framställd i bilder av någon konstnär
och tror, att dessas alstrare utfrågat sina åldriga barnjungfrur om
den bålde riddaren. Frågaren är ovetande om, att dessa producenter friskt hugger för sig från någon publikation av äkta uppteckningar. Det deklareras då icke varifrån den gamla visan är
erövrad, varigenom ovissheten och stämningen hos läsaren växer
och entusiasmen blir till frågelust.
Hos den tillfrågade slås i böcker och, i tidsnöd, föres frågan
vidare pr telefon till en och annan som initierad ansedd, vilken i
sin tur blir beklämd.
6 Dencker
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Resultatet blir givetvis intet. Alltså samma svar som när det
frågas efter lekförfattare från äldre tider: "Vet inte!"
Men "villebråd" kunna inringas; även en liten och för våra
blickar dold författare.
Alltså: en hastig kringsyn klargör, att leken är originell. Det
kan man icke bortse från. Vidare: då författaren beslöt sig för att
komponera den, måste en äldre giftermåls- och friarelek legat i
tankarna. Denna lek, som i sin tur hade släktingar i en lek med
rötter i medeltiden, var full av tradition men knappast av dramatik. Tidsandan var en helt annan då dessa gamla diktades än för
den ungdom, för vilken Erik den rike påtänktes. Det fanns ingen
tvekan om, att icke de gamla lekarna blivit murkna och kanske
grova. De hade icke långt kvar till sitt yttersta och slut som levande lek; de behövde ersättas!
Nytt i Erik den rike är dramatiken med en namngiven friare,
som beskylles för svek och presenteras som en "dåre". Mot detta
underläge i början kan den friande Erik med dramatisk verkan
framhålla sig som en framstående man, som segrade och vann den
vackraste flickan.
Naturligtvis finns det tal om svek även i äldre visor och något
liknande förekommer också i en 300-årig kärlekslek, uppt. redan
1733 av Linne och vilken ännu lekes:
Men du har svikit och bedragit mig,
Och aldrig mera jag tänker på dig...
Saga och sed 1955, s. 32 ff
Dock: orden "han skall eder svika" äro skickligt och nymodigt
insatta och de ha för rimmets skull gett anledning till den pregnanta namngivningen "Erik den rike". Hur kan en sådan ide
uppstå? En man skulle väl knappast finna på annat än att det är
kvinnan, som sviker visavi frierier. Det är hon, som inte vet vad
hon vill, som håller alla vägar öppna och, när det passar, sviker
en enkel och ärlig friare.
När det nu här i leken är en Erik som sviker, vill man nog som
författare inringa en klarsynt kvinna, som känner männens karaktär. Hela leken är för övrigt behändig och nätt. Vi gissar att
författaren är en kvinna, ingen vanlig utan en "lekmagister" på
1700-talet.
Om leken har H. Griiner Nielsen gjort ett intressant påpekande i NK bd 24 (s. 75): "Undertiden benytter Kxrlighedsle-
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gene med god digterisk Virkning det mere primitive Versemaal
med to takter i Linjen, som f. Eks. i Legen om Erik den rige:"
Erik den rika,
han skall Eder svika
Härvidlag kan nog melodien ha inverkat.

Melodien
Första reprisen i den i Fleringe sn på Gotland på 1810-talet
förekommande melodien består av tvenne 2-taktiga melodifraser.
Den första med slutfall på dominanten, den andra på tonikan.
Andra reprisen börjar med ett bisserat 2-taktsmotiv till orden:
"Erik den rika! Han skall Eder svika" och fortsätter med en pregnant 2-takt i sekundtonsteg på "Fram, fram du Erik!" Till sist
samma tvåtakt som avslutar första reprisen. Till andra strofen
samma melodimotiv.
Även denna melodis varianter gå i moll och 3/4 takt, nämligen Stjernemans från Svärdsjö på 1860-talet och Lagus nr 352
från Cistra Nyland. Hos Liljefors (s. 93) tillhör början i 3/4
samma melodi.
Till denna polskmelodi har leken säkerligen en gång förf attats, det antyder bl. a. även rytmen. Redan då var melodien gammal, ty den har likheter med polskmelodier från 1600-talet. Men
varifrån den närmast kommer kan här icke sägas.
Den av Dybeck i Norrbärke upptecknade melodien i jämn takt
och dur tillhör Skifta makar (jfr med SvFo 3, s. 202). Denna melodi, som här har ett par främmande motiv inlagda, är allmänt
bekant därigenom att den använts till andra sånglekar t. ex. Skära,
skära havre. Den härstammar från en bergamaskmelodi (dans
från Bergamo i Italien) från slutet av 1500-talet, som 100 år därefter var känd hos oss. Särskilt på 1700-talet blev den som svensk
folkmelodi varierad på ibland intressanta sätt.
På 1900-talet upptecknade melodier gå i jämn takt och dur. De
kunna i vissa detaljer bära prägel av de förut omnämnda.
Uppteckningar
P. A. Säve, Gotländska lekar, s. 129:
Fleringe-L eken
Jag kallar den så, emedan jag icke sett den lekas på något annat
ställe. — En äldre qvinna anförer vanligtvis leken, som, under ring-
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dans, sjunger första versen; den andra sjunges af den, som nu skall
göra sitt val. Man ordnar sig till denna lek på det sätt, att gossen bjuder opp en flicka, den han naturligtvis tycker bäst om, och ringdansen tager sin början, par om par. — Vid orden: "fram, fram du Erik",
stiger den förste gossen in i ringen, och betraktar han med forskande
blickar de kringdansande flickorna. Sedan han i sin tur börjat sjunga
sin vers och hunnit till orden: "En ung, skön Jungfru i min famn",
tager han en flicka (just icke alltid densamma han bjöd opp, ifall
han ej bestämdt tycker om henne) ur ringen och dansar om med henne,
hvarefter de, sittande taga plats på de kring rummet stående stolarna,
och dansen fortgår nu som förut till sista paret. Som ringen blifver
allt mer och mer förminskad, så kan någon dans till slut icke verkställas, och måste då de återstående gossarna åtnöja sig med att taga, hvad
de andra lemnat qvar åt dem. Här råder mycken jalusi i denna lek:
jag mins som barn, huru gerna jag ville vara med, när den kom i fråga,
och gjorde då hastigt och lustigt mitt hjertas val; men det hände icke
sällan, att midt för min näsa kom en annan och tog henne ifrån mig,
hvilket hade till följd, att man blef stött och aflägsnade sig ur leken.
Sedan byar och en, på beskrifne sätt, fått sin flicka, afslutas leken
med att hänga och förlänga, hvilket tillgår på det sätt, att gossen ställer
3ig uti ena ändan af rummet och säger: "Jag hänger och förlänger" —
(frågas): "Hvem efter?" (Svar:) "Maja", som då går och ställer sig
framför honom, och på lika sätt säger: "Jag hänger etc. Hvem efter?
"Lasse!" o. s. v. till alla äro på benen, hvarefter de kyssa hvarannan
vexelvis, och dermed är leken slutad.
Lars Lindal.
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Will i sanning säga Hvem som Eder skulle svika
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Erik den rika! Han skall Eder svika
Fram, fram du Erik! Du är en unger en dåre.
(Han):
Jag är ingen dåre Fastän I mig så kalla;
Jag är en höglärd man, Bland de Jungfruar alla.
Jag heter: Erik Mand. Jag seglar under land.
Jag segla' och jag vann en ung skön Jungfru i min famn,
som ingen från mig skall taga.
Lars Lindal, Lärbro.
ULMA 303:934 s. 36, Upl. Våla hd, F. Martinell 1896 (fonet.):
Så segla vi till lands
så segla vi till lands
till dess sjöjungfrun tager ungersvennen i hand
Vad går ni här på golvet med edra ben så vita
Erik den rika han skall eder svika
fram fram du Erik
du är en gubbe dåre
du är väl en varaktig man
bland de jungfrur alla
så segla vi till lands
så segla vi till lands
till dess sjöjungfrun tager ungersven i hand.
R. Dybeck, Runa 1869, s. 36. Från programmet vid aftonunderhållningen med nordisk folkmusik i Stockholm den 14 mars
1868. Senare afdelningen. 9:o Äldre och nyare folkvisor och lekar.
(Anm. av ND: Str. 1-3 är ett arrangemang av Erik den rike, str
4-6 från leken Munken och nunnan, se SvFo 3 s. 243, str. 7 en lös
dansstrof. Texten överensstämmer rätt väl med en av Dybeck på orten gjord uppteckning. Före strof 7 är utelämnad en liknande lös dansstrof med avslutningen "Ta ifatt på den, som falsker är i sitt hjerta".
Dybeck tyckte väl att den inte passade på aftonunderhållningen.)
Lek från Norrbärke:
1.
Gossarne:
Jungfrun går i ängen med sina gelikar,
hvem skall hon kalla, som henne ej skall svika?
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Flickorna:
Jo, Erik den rika
den skall hon ej svika;
stig fram du Erik Dåre!
Alla:

9

Du är ingen dåre, fast du dig så kallar,
Du är en ungersven bland de jungfrurna alla;
allt hvad du åt, så åt du af din faders bord,
allt hvad du drack, så drack du af en silfverskål,
allt hvad du sof. så sof du på en silfverkantad dyna.
Alla:

3
De segla och de vanka,
tag jungfrun i din hand,
den tager du och ingen annan!
4
Svennen och vännen de sätta sig ner,
och rätt som de sitta, så talas de vid.

Flickorna:

5
Kära du gosse, tag jungfrun i famn!

Anna:
Hå, hå, du lilla gosse, det var en stor skam.

De
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6
Gossarne:
Kära du gosse, gif jungfrun en kyss!
Anna:
Hå, hå, du lilla gosse, det gjorde du nyss!
Alla:
7
Plocka rosor och lagerbär, :/:
Ta i fatt den, du håller kär
i ditt hjerta!
Sång från Wintjern. Uppt. av Em. A. Stjerneman. K-E. Forsslund, Med Dalälven.. . Del III, bok 2 Svärdsjö, s. 19 nr 2 (1860talet?):
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Gick jag mig på golfvet
uppå tälnarna hvita.
Tag icke den rika,
som Eder vill svika.
Kom fram, du dåre!
Jag är full ingen dåre,
fastän att ni tycker så.
Jag heter Sven Lasse,
som sam i hvar å.
Och bäst som han sam,
så sam han i land.
så tog han sköna jungfrun i hand.
Ruben Liljefors, Upländsk Folkmusik s. 93 nr 14; uppt. av
honom efter fru Maria Wilhelmina Lundberg, född Wennström, i
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Tensta, som hört melodierna av sina föräldrar: fadern född 1825,
modern 1827:
Här kommer Slink-Erik, densamme härom.
Han heter Sven Larsson, densamme härom.
(3/4 takt, fortsättningen i 2/4)
:/: Och jag segla' och jag vann, :/:
Bäst som jag segla',
så segla' jag i land.
Gick jag mig på golvet
med mina ben så vita.
Vem skall eder säja,
vem skall eder svika.
Erik den rika,
han skall eder svika.
Fram, fram du Erik,
du est överdåd.
Jag är väl ingen dåre
fast de mig så kalla,
jag är väl ingen äkta man
bland de jungfrur alla.
Erik den rika,
han skall eder svika.
Fram, fram du Erik
du est överdåd.
IFGH Acc 4489: 27, 28; uppt. 1940 av Richard Broberg efter
Olov Persson f. 1872 i Metbäcken, Ostmark:
Nu står ni här på golvet
med edra ben så vita.
Och vem skall eder hava,
och vem skall eder svika.
Erik den rike,
han skall eder svika.
Fram, fram du Erik,
du är en gubbedåre!
Jag är väl ingen dåre,
fastän ni mej så kallar.
Jag är en äkta hedersman
ibland de gossar alla.
Jag segla och jag vann,
den vackraste flickan,
den tar jag i min famn:

89
Uppgifterna om hur man lekt denna ringlek äro mycket osäkra.
Man vill påstå, att den lekts på så sätt, att en av deltagarna (Erik)
stått utanför ringen och vid uppmaningen "Fram, fram, du Erik"
uppbjudit en flicka och dansat med henne, och så har det fortgått tills han tagit alla till sig.
ULMA. Dal. Leksand, 4020, s. 123 a-b. Uppt. A. Nygård:
Ring. En utanför. Sång:
Varför gå ni här på golvet
med edra ben så vita?
Vem skall eder ära
och vem skall eder svika?
Erik den rika
han skall eder svika.
Fram, fram, du Erik, du är en gubbe dåre.
Den utanför sjunger:
jag är väl ingen dåre
fastän ni mig så kalla.
Jag är väl en sjuäkta man
ibland de jungfrur alla.
Jag segrade och jag vann.
Jag tappade och jag sprang.
Kära min unge vän, kom dig (?) uti min famn.
Fallera.
Härvid slår han till åt en på ryggen, varvid denne går ut ur ringen.
"Då får han henne". Sedan fortsättes på samma sätt, tills han fått
alla.
Sedan bilda alla en kedja, som lindas ihop omkring den främste till
en tobakrull, varvid man skjuter på varandra: vräker varandra.

(Sagesmannen född 1910)
ULMA 2065: 1, Håls. Skogs sn. Ingeborg Nordin (Imber Nordin-Grip), 1928. S. 4 nr 3. Erik den rike. (Upplysningarna tämligen oklara):
Vi hade en stor ring, och ini ringen gick Erik den rike. Alla i ringen sjöngo: Erik den rike, Erik den rike; varpå Erik sjöng: "Vi går Ni
här på golvet med Edra ben så vita?" Därpå tog Erik in en i ringen
och dansade med denna, varvid de övriga sjöngo:
"Vem skall Eder ära, vem skall Eder svika?

Erik den rike, han skall Eder svika."
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Vid "svika" försvann Erik ur ringen och därefter sjöngo de som
gingo i ringen:
"Fram, fram, du Erik, du är en gubbedåre!"
varefter Erik kom fram, tog en flicka och sjöng:
Jag är väl ingen dåre, fastän I mig så kalla,
Jag är väl en skön äkta man, ibland de jungfrur alla.
Ho segra och jag vann
ho segra och ja vann
en vacker skön jungfru
tar ja uti min hann.
Så följde flera verser, vars innehåll jag glömt bort men sedan påskyndades takten och ringen upplöstes och alla sjöngo:
Slink Erik, Slink Erik,
den samme i dag som i går,
han heter Sven Larsson
i år som i fjol.
När som vi segrade, då segra vi alla
En vacker skön jungfru, den tar ja uti min hand.
Uppt. anm.: troligen har förloppet varit så, att Erik tagit en i
sänder, och var och en som intagits i ringen, blev "Erik" nästa
gång. Först när ringen ej längre kunde hålla samman, kom versen Slink-Erik d. v. s. Erik den rike var bliven Slink-Erik och
därmed var leken slut.
ULMA 5848 s. 13, Häls. Loos sn, Imber Nordin-Grip 1932:
Erik den rike (ringlek).
Dom gick i ring och sjöng:
Vi gån I här på golvet med edra ben så vita?
Vem skall eder sakna, vem skall eder svika?
Då knuffade någon till den, som skulle föreställa Erik, så han geck
in och man sjöng:
Erik den rike, han skall eder svika...
varefter man sjöng:
Fram, fram, du Erik, du är en gubbedåre!
Då kom Erik fram och sjöng:
Jag är visst ingen dåre, fastän 1 mig så kallen.
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Jag är en gods och akta man,' ibland de gossar alla.
Jag segrade och jag vann (går och tager en flicka)
Den vackraste flickan jag tager i min famn.
Jag segrade och jag vann - - -:/:
Karin Persson f. 1867, Fågelsjö

ULMA 5848, Häls. Loos sn, uppt. I. Nordin-Grip, medd. Emma
Jonsson, f. 1869, Järpberget, S. 20. Lekar (från oppsittningarna).
Ringlek 1. (Sven Lasse, en pojke, går i ringen):
Jag heter Sven Lasse
som sam över å
rätt som jag sam
sam jag iland
tog min käraste (i hand?)
(N. D. anm.: Meddelarens tradition om lekens utförande var
kanske svag, eftersom detta icke omnämndes. Säkert har pojken
bjudit upp en flicka och dansat med henne i ringen, troligen en
polska, vars text hon mindes.)
ULMA Gst. Valbo, 10060 s. 31, F. Hedblom 1932:
I riksens rike, i Sällans rike
kom fram du Erik som äst en dåre.
Jag är väl ingen dåre, fastän I sägen så.
Jag är en som seglar i vår.
Och när som jag sam, sam jag iland;
en vacker skön jungfru tog jag i min famn.
Sagesmannen född i Bäck 1850
ULMA 2749:1 Jtl. Häggenås, s. 29. G. R ydstedt 1930:
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ULMA Äng. Resele. 68:4:23 s. 1. uppt. H. Geijer 1898:
Vi står du här på golvet med dina ben så vita?
Vem skall Eder vara(!) och vem skall Eder svika?
Erik den rika, han skall Eder svika,
Fram, fram du Erik, du är en gullbedåre.
Jag är väl ingen dåre fastän ni tycker så.
Jag är en stolt och äkta man ibland de gossar alla,
Jag segrar och jag vann,
Vackraste flickan den tar jag i min famn.
Meddelad av Oliva Cistlund, Sorte, Resele.
Dansleken beskrevs så: Nu går dom i ring allihop och sjunger
utom en som står utanför. Vid "Fram, fram du Erik" — stannar
ringen, och hon gom är utanför, går, tar Erik och går med honom under det dom sjunger det återstående. Sen bildas ett nytt
par, och så undan för undan tills det blivit en ny ring utanför och
den inre ringen är slut.
ULMA, Äng., Arnäs 1627, s. 2. Ella Odstedt 1928:
Erik den rike (Lek):
De lekande ställa sig i ring, två stå utanför, en på var sida om
ringen. Ringen rör sig medsols under det man sjunger:
"Varför går ni här på golvet med edra ben så vita,
vem skall eder sake och vem skall eder svike?
Erik den rike, han skall eder svike".
Ringen stannar nu, och de utanför stående gå, den ene med- och den
andre motsols, omkring den medan man sjunger:
"Fram, fram du Erik, du är en gubbe dåre!
Jag är fast ingen dåre fastän du mig så kallar,
jag är en gods och äkta man ibland de gossar alla,
jag seglar och jag vann,
jag seglar och jag vann,
den vackraste flickan så tar jag i min famn".
Vid de sista orden ta båda två var sin ur ringen och stanna på sina
förra platser. Leken upprepas därefter tills alla tagits ut ur ringen.
Leken upptecknad ur minnet. Härrör sig från Arnäs socken, Ångermanland, där den lektes ännu i början av 1900-talet.

.93
ULMA. Hrj. Hede, 1580 s. 59, Ella Granberg 1927:
"Varför går du här på golvet, du Erik eller vite?
Vem skall Eder ära, och vem skall Eder svike?
Jo, Erik den rike, han skall Eder svika!
Fram, fram, du Erik, som är en gubbe dåre.
Jag är visst ingen dåre, fast än ni mig så kalla!
Jag är en äkta man ibland de jungfrur alla!
Jag segrar och jag vann, jag segrar och jag vann,
den vackraste jungfrun jag tager i min hand".
ULMA, Vbt. Bygdeå, 8665 s. 16, 17, W. Palmblad. 1935.
Sånglek:
Dansa ni på golvet
med edra ben så vita
Vem skall eder taga
och vem skall eder svika.
Jo, Erik den rika,
han skall eder svika.
Fram, fram, du Erik
du är väl ingen dåre.
Du är en rik och stolter man
ibland de gossar alla.
:,: Han segrar och han vann, :,:
den vackraste flickan i hela vårt land.
(Enl. sagesm. lekte hon den i Gulltjärns och Akullsj öns skolor. Det
var en s. k. småbarnslek. Man ställde sig i ring, varannan pojke och
varannan flicka. "Erik" stod utanför ringen och väntade, tills man
sjöng orden: "Fram, fram, du Erik", då han gick runt ringen och valde
en flicka (om "Erik" var pojke; var det en flicka, valde hon en pojke), som han tyckte var den "vackraste". Sedan gingo han och flickan
tillbaks och stodo utanför ringen, tills man ånyo sjöng: "Fram, fram",
då flickan (event. pojken) gick för att välja. Den, som blir kvar i
ringen, blir vid omtagningen av leken "Erik".)
Sagesman: Ragny Norström (c:a 20 år).
ULMA.

Vbt. Norsjö. 7395 s. 48-50. W. Palmblad 1934:
Varför går ni här på golvet
med era ben så vita?
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Vem skall eder hava
och vem skall eder svika?
Jo, Erik den rike,
var finner du hans like.
Kom fram, du Erik,
du är väl ingen dåre,
fastän du så kallad var
i dina unga åre.
Han segrar och han vann,
han segrar och han vann,
Den vackraste flicka
så tager han i hand.
Deltagarna gingo i ring och sjöng och utanför stod en av dem, pojk
eller flicka. Vid orden: "Kom fram, du Erik", stannade ringen och
den, som var utanför började gå runt ringen och sjöng — ensam, hjälpte de andra till, men när det blev fler och fler utanför ringen, så
sjöngo dessa fortsättningen och de, som stodo i ringen, voro tysta. Vid
orden: "Den vackraste flickan (pojken)" tog pojken, om det var en sådan, som gick utanför, en flicka och en flicka en pojke — det blev
alltså varannan gång. Den, som blev tagen ur ringen, ställde sig då
hand i hand med den förre utanför ringen, som nu åter började röra
sig och man började från början av strofen. Så fortgick det, tills alla
voro "tagna" och kommit utanför ringen.
Den siste var det "ingen idé att ta" utan han blev som regel "vämmalsbult" (vadmalsbult). Denne tog den siste i kedjan utanför ringen i
hand, och sedan började de andra gå runt med den, som först stått
utanför ringen, som ledare. Vadmalsbulten stod stilla och de övriga
gingo så, att de lindade sig varv på varv utanpå honom i mitten, så
att alla liksom bildade en bult. Sedan skulle den siste, den yttersta
alltså, krypa först under sin egen arm och så under armen på varenda
en av de andra, i ordning; den andra i ordningen gjorde det samma
men började, så snart den förste krypit under den andres arm och
fortsatte samma väg, som den första — under det alla under tiden
höllo varandra fortfarande hand i hand; sen blev det den tredjes tur
o. s. v.; tills den siste och näst siste på en (gång) kröp under sin egen
arm. När man skulle passera under någons arm, höjde denne och den
näste sina händer, så att man lättare skulle kunna passera igenom den
på så sätt bildade porten. När turen kommit till den näst siste och
"bulten", så kröpo dessa samtidigt under var sin egen arm, som bildade
porten. Så var leken slut. —
Lektes ofta men endast en gång per gång. Sagesmannen f. 1912 i
Norsjö sn hade denna lektradition från mor och mormor.
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ULMA. Vbt. Burträsk 8661 s. 6 uppt. Palmblad; här, närmare
kusten, andra partiet av leken sålunda:
Fram, fram du Erik du är väl ingen dåre?
Du är ju blott en sjöman ibland de gossar alle
Han segrade och han vann
Den vackraste flickan den tar han i sin famn.
LAL 369 s. 9. Uppt. 1899 av Ebbe Tuneld under sommarvistelse i Osby hos barn å skollovskoloni från Malmö (blott text):
Hvarför går Ni här på golfvet
Igenom genom riket.
Hvem skall Eder ära
Och hvem skall Eder svike?
Erik den Rike. Han skall Eder svike
Fram, fram, fram!
:/: Ja jag säger dig avann (avant) :/:
Maka, din hustru, jag tager dig i famn.
Enda norska uppt. av denna lek:
NFK bd 15 (1929) s. 31, i Rickard Berges uppsats om Hindeleiken. Uppskr. fraa Solor av Olav Lommerud. — Gunnar
Mandt, Varden-boka (1925), s. 50-51:
Atter staar vi her paa galvi
me vaare bein saa vide.
Hvem skal eder have,
og hvem skal eder svike?
Erik den rike, han skar eder svike.
Fram, fram, du Erik — du er en gubbe-daare!
Jeg er ingen daare, forstaar du mei, saa kaller
du mej en ekte go-sj eman iblandt de gossar alle.
:/: Jag seglad og jag vandt :/:
den vakraste flikka, den tar jag i min haand.
I Klagsvig på Färöarna har H. Griiner Nielsen påträffat den:

Jeg gaar mig paa Gulvet / med alle mine Lige
jeg sejler og jeg sanker, / jeg bej ler og jeg banker!
Stat op skon Jomfru
og folg mig i Dansen!
(NK bd 24 s. 76)

5. Jag väl veet byar höglofte det stånder
D 317

Denna lek omnämnes med två begynnelserader i en dikt av
skalden Israel Holmström, Karl XII:s generalauditör, död 1708:
"En ny lustig och begärlig visa" (se Hanselli i Sam!. Vitterhetsarbeten, bd 6, s. 211). Raderna lyda:
"Jag väl veet hvar höglofte det stånder,
Der inne boor fager en möö;"
Så börjar alltså en svensk 1600-talslek, som aldrig beskrivits
hos oss. Två rader är icke mycket att starta en lekundersökning
med! Leken skulle nog aldrig ha kunnat utredas om icke begynnelseorden funnits i en norsk lek, upptecknad av M. B. Landstad
i Telemarken och publicerad 1853 i hans Norske Folkeviser, s.
789 f. (Stoylen nr 169).
Det är en giftermålslek. De gemensamma två raderna ha icke
för sig själva någon beviskraft för den med begynnelseord omnämnda svenska leken. Men därigenom att Richard Dybeck år 1869
upptecknade en annan, icke ovanlig bröllopslek, nämligen Skifta
makar, D 14, efter tradition hos en nämndemansmora i Helgarö
socken i Södermanland, kunde leken påvisas hos oss. Här ligger
en rätt stor del av denna leks text inbakad i Skifta makar, till vilken den alltså i Helgarö bifogats. Att flera lekar hopkopplas på
liknande sätt är icke alltför sällsynt. I detta fallet har en intressant gammal lek härigenom kunnat påvisas i vårt land. Men
nämndemansmoran erinrade sig icke den markanta första raden
om högloftet. Utan den norska leken hade man således icke kunnat veta att raderna från Helgarö tillhört Holmströms lek.
Här följer den norska "Hoppeleiken" med leksättet efter Landstad men dennes text med normaliserad stavning efter Stoylen.
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HoPpeleiken
Den lekes ungefär på samma sätt som Hindeleiken (Landstad
s. 786). En gosse ställes på en stabbe eller stol mitt på golvet och flickorna dansa i en ring. En av dem väljes att förestå
leken och sången. Hon kallas "Oldemoder". Hon sjunger:
Eg hev meg eit hogeloft aa standa,
der bur inn i so ven ein svein,
han N. N. den unge.
Honom byder Smerting,
Smerting og Smederland,
Kejsaren av Rome
skal koma
og kjosa sig ei dannemoy
og gj era sig till frume.

Gossen väljer nu en av flickorna och Oldemodern leder fram
henne och överlämnar henne till honom med sång:
Hesten giv me hoy og konn,
sveinen drikk av sylverhonn,
hesten giv me havre og kveite,
sidan skal dej unge tvo i hogelofte leike.

Vi jämföra nu med leken hos Kani Ersdotter i Åsby, Helgarö
socken i Södermanland.
Traditionen är på ett och annat ställe osäker, särskilt i två oförståeliga rader, vilka förresten även i den norska formen äro svårbegripliga med omnämnandet av Smerting och Smederland. Första raden om högloftet saknas som sagt här.
Efter Dybecks Folklore V, bl. 39, i KVHAA. (Den är dessutom
meddelad vid leken D 14, Skifta makar):
Der inne bor en vännemö (var.:? vän en mö 1. väner mö)
såsom (som) sköna jungfrun är
för henne bjuder redelag
sjutti persedelag
Sist bjuder hon Kejsaren (kejsarn) af Roma
så tager hon skön ungersven den fromma.
Hans hästar äter hö å korn
Sen dricker di ur silfverhorn
Hans hästar löpa lustiga å feta
de unga tu i höga lofte leka.
7

Deacker

så
jfr den norska texten:
Honom byder Smerting
Smerting og Smederland.
Texten synes bättre bevarad i den norska leken, där en gosse
är inne i ringen. Även om, som Landstad säger, den lektes omväxlande med en gosse eller en flicka i ringen, liksom i så många
andra lekar, torde texten ursprungligen gällt för en friare, dvs, en
manlig. Då blir det lättare att förstå den pompösa presentationen
av honom som Kejsare av Roma, en roll som friaren givetvis försökte spela med den bästa mimik och grandezza. Om man kan
avläsa detta i hästutfordringen, som först är hö och korn och sedan (på 1600-talet sällsyntare) havre och vete, som väl på den
tiden kunde kallas en kejserlig hästföda, skulle man låta vara
osagt.
Smerting och Smederland kunna här blott gissningsvis förklaras. Man kan kanske tänka sig att liksom Snerting betyder en
nätt och smidig karl kunde Smerting avse en inställsam, välpratande man (Ross: "smera" = tala sött el. dyl.) och Smederland
vara en skämtsam benämning på en som kan smida (medan järnet är varmt)?
Om dessa lösa förmodanden får gälla, skulle raderna:
Honom byder Smerting,
Smerting og Smederland,
tolkas som tvenne inbjudare av friaren, vilka — den ene talför,
den andre handlingskraftig — i sin väl avvägda kombination av
talanger skulle vara lämpliga att presentera honom som romersk
kejsare för de övriga lekande.
Här följer fortsättningen av den norska Hoppeleiken.
Nu skall paret dansa och under dansen skall flickan hoppa över
ett band, som utspännes för henne. Härvid uppstår mycket löje.
Om flickan klarar detta prov på raskhet och smidighet beror rätt
mycket på hur hon understödjes av pojken. Under denna dans
sjunger alla lekande:
So lett skal ho hoppa yver band,
som ho held kjxr sin festarmann.
Aa hej, so lett so dansar dei tvo,
som dej ha give kvarandre si tru.
Faradeli radeli ral la la!
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Med samma sång och leksätt tages leken om för en flicka; då
får gossen hoppa. Nu får hallingdansarna tillfälle att visa sin
skicklighet genom att slå en volt över bandet, som flickorna
sträcker högt opp.
Något bevis för att detta sista parti i den norska Hoppeleiken
funnits i vårt land kan tyvärr icke lämnas. Dock torde hoppandet
över band som tecken på kärlekens kvalitet vara ursprungligt i
leken. Utan det saknar leken något av sitt intresse för lekande
ungdom. Om dess betydelse kan också namnet antyda.
Även i Danmark förekommer hopp över band som bevis på
förälskelsen i kärlekslekar. I NK bd 24 s. 72, omnämner Griiner
Nielsen flera lekar såsom Systerleken (SvFo 3 nr 28) och andra,
vilkas motsvarighet hos oss saknar denna roliga avslutning. Förståeligt är att starka, tunga svenska bondpojkar icke kunde ha
haft samma lust för denna lekidrott som lette norske gutter med
hallingen i bena.

6. Geten (bocken) som du gav mig
D70

Egenartad för denna gamla sånglek är benämningen bock och
get för den lekande ynglingen, resp. flickan. Som vi skola se äro
dessa ord icke ursprungliga i leken. Denna torde ha inkommit från
Danmark och först då leken införts till vårt land ha dessa benämningar uppstått. Intressant är, att de saknas i den tidigaste
kända svenska uppteckningen, nämligen Erland Hofstens från
Värmland, vilken är tradition från senare delen eller slutet av
1600-talet. Den meddelas här efter H. Celander i FmFt, bd 20,
s. 11:
"Hwilken i wår hage skal beta,

han skal få thet bästa gimer feta;
Gimmerlamb gifwer iag tig;
tag thet bästa tu fick af mig,
tag Gimmarlamb."
Att denna lek haft en viss styrka i folktraditionen kan visas
genom en uppteckning 1932, VFF 710 fol., av en gammal man
från Kareby i Bohuslän. Mer än tvenne sekel skiljer de båda lekarna, som äro varandra ganska lika, men i den yngre har ordet
bock tillkommit:
'Vi skola gå åt hagen att leka
der skall vi finna Jemmerlam feta
Jemmerlam giver Jag dej
Säj så du fick utaf mej,
tag dej en bock.
Om man bortser från Hofsten är leken, så vitt man vet, icke
upptecknad förrän på 1810-talet. I dessa senare former är inledningsraden vanligen borta men den förekommer dock någon
gång:
"Geten går i hagen och letar" (prosten Ahlqvist, Uland, 1810talet) och
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"Vi ska gå åt skogen och leta" (Gust. Ericsson, Sdml. Iikers hd,
1870-talet).
Hur leken i övrigt förhållit sig i traditionen kan utläsas av nedan meddelade uppteckningar. Benämningen bock, resp. get, har
med få undantag kunnat bibehålla sig till våra dagar.
Det känsliga partiet i lektraditionen var ordet gimmerlamm,
som på en del håll, t. ex. i Jämtland, torde ha varit nära nog
okänt. I D. 0. Zetterholm, Nordiska ordgeografiska studier, (rörande husdjurens benämning), behandlas ordet gimmer i Jämtland blott i Tillägg: på s. 163 "Fale Burman har i en ordlista
från 1791, omnämnd på s. 71, en uppgift "Gimmer lamb". Det
är emellertid osäkert, om denna form är äkta jämtska på denna
tid; på s. 164 har Z. efter Ihre, Sw. dialex.: frua Jämt!. "Litet
gimmerlamb".
Ordet varieras i raden på följande sätt:
gimmerlamm så (giver jag dej):
(Det inom parentesen är lika i alla).
Engeln (giver jag dej)
Och ge mellan..
Jummelen
Ej mellan...
Jo, mellan...
getter och lamm...
himmel o jord...
ingen ann' . . .
ja men så
jämmer iland
silver och guld
gimmer och lamm
gymmerlam
gemmer å lamm
lummerilej
m. fl.

Vb. Umeå. Nord. Mus., E. U. 1900-t.
Jtl. Alsen, 1933.
Jtl. Myssjö ca. 1890-t.
Jtl. 1873.
Jtl. 0. Tiren, 1860-t?
Dal. 1817
Dal. Leksand 1818.
Dal., Garpenberg 1878.
Dal. Älvdalen ca. 1900.
Uppl. Möja, barn 1900-tal.
Uppl. Uppsala 1860-t.?
Uppl. Läby 1880-t.
Sdml. Länna, 1870-t.
Vgl. 1873
C$1. prosten Ahlqvist, ca. 1817.

översikten kan ha ett visst intresse även därför att man av den
kan se, att ett förvanskat parti i en lek icke förstör leken som
helhet. Den kan likväl fortleva i traditionen rätt bra.
Även i riktig och fullständig form är lektexten innerst inne
svår att förklara. Visserligen är leksättet enkelt liksom i vanliga
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kärlekslekar. När gossen bjuder upp till dans inom ringen börjar
sången med "Geten som du gav mig" och när flickan väljer en
gosse börjar sången med "Bocken". Men vad betyder "som du gav
mig"? Detta måste klarläggas för att man skall förstå leken. Vad
betyder: "Får du någon annan, så tar du" eller "Gimmerlamm så
giver jag dig, Säg, säg du fick'n utav mig"? Tydligen är det icke i
texten något fritt val av partner utan någon okänd som bestämmer. Men i leken är det icke fråga härom, ty de lekande bjuda
upp som de önska. Små danstexter äro ibland meningslösa, men
så är, trots en viss oklarhet, förhållandet icke här. Den som en
gång författade texten till denna lilla lek visste vad han skrev.
Detta framgår av lekens historiska bakgrund. Därför placera vi
icke denna lek bland kärlekslekar utan bifogar den till hopparningslekarna.

Lekens ursprung: Gadelam
Den ende som gjort något försök att förklara lektexten är den
förste upptecknaren Erland Hof sten, vilken tydligen icke var
främmande för Olof Rudbecks storslagna och fantastiska synpunkter på dylika ting. Man kan hysa aktning för Hofstens förklaring att leken införts sedan landet blev kristnat och att herdarna då uppsöker "det himliska lambet".
Men så kan det ju icke vara. Vi få här visa att lammet är det
danska "Gadelam". Även detta ger perspektiv på leken, vilket
otvetydigt framgår av följande hänvisning till en anteckning av
Peder Syv från slutet av 1600-talet i anslutning till ett ordboksarbete. (Se Griiner Nielsen i Sprog og Kultur 1939 s. 115, vari
meddelas några av Syv omnämnda lekar; se även Aug. Schmidt,
Fra Julestue tul Valborgsblus (Skanderborg 1940), s. 41 f.) Man
observerar att Syv icke nedskrivit hela lektexten utan just det,
som betydde något för honom som belysning till ordet Gadelam,
alltså de sista tre raderna. De sättas här i och för jämförelse tillsammans med Hofstens från samma tid jämte en modern från
Umeå.
Peder Syv (trol. fr. Sjx1land) 1600-t.:
Gadelam saa gir jeg dig,
tag du det, du fikst af mig
tag Lam, tag Lam.
Er en Juleleg eller ved sankt Hans-hd, deraf Det er hans Gadelam.
Gadelam: agnus domi educatus, delicatus.
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Hof sten, Vrml. 1600-t.:
Gimmerlamb gifwer iag tig;
tag thet bästa tu fick af mig,
tag Gimmarlamb.
Umeå 1900-t. (Nord. Mus. EU.):
Engeln giver jag dig
Tag en som du fick en av mig
Tag dig en stint.
Det skulle här föra för långt att redogöra för det danska Gadelam och hithörande äldre vårseder. Vi hänvisa därför till ovan
omnämnda översiktliga arbete av August F. Schmidt samt K. Rob.
V. Wikmans grundläggande avhandling "Die Einleitung der Ehe"
(Åbo 1937). Ordet Gadelam är omnämnt i Danmark redan på
1400-talet.
Vid festerna på Valborgsmässoafton valdes i bondbyarna (särskild bekant från östra Jylland, där seden höll sig längst) en av
ynglingarna, nu kallad Gadebasse, till ledare vid fester under ett
års tid. Denne bestämde vilka pojkar och flickor, som för denna
tid skulle utgöra par vid fester, lekar och danser. Flickorna kallas
då ynglingarnas Gadelam.
Ungdomarna fingo således icke själva då välja partner, alltså
samma förhållande som i äldre hopparningslekar såsom den norska Hindeleiken och den svenska Skifta makar: "Modern går på
golvet med sju döttrar sina". I dessa bestämde lekledarinnan (kallad "oldemoder", "moder" eller "svärmoder"), vilka som skulle
vara par.
Det är detta förhållande som förklarar lektexten: "Bocken som
du gav mig" och "Tag den du fick av mig". Den av Peder Syv
omnämnda julleken "tag Gadelam" är eljest aldrig omnämnd i
Danmark. Den torde tidigt ha bortlagts och saknas sålunda i Thyregods Danmarks Sanglege. Men i Sverige har den levat kvar i
snart tre århundraden sedan den tid Syv antecknade den men
med de lekande benämnda bock och get. Hos oss finns icke ordet Gadelam. Man kan jämföra med K. Rob. V. Wikman, a. a. s.
146 "kransa-pia" och "kransa-dräng" och Sigfrid Svensson, Kransagillet och den långa dansen, i Skånskt Bondeliv, Föreningen
Skånskt Folkminnesarkiv 1924, s. 39-52.
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Den svenska leken: Bock och get
Vi skola först undersöka de förut omnämnda begynnelseraderna, som Syv icke citerat, men vilka förklara leken och givetvis
från början tillhöra den även om de icke meddelades av Syv i
hans ordboksarbete. Hos oss försvann med tiden denna form av
inledning; denna förenklades eller "rationaliserades" till "Bocken (geten) som du gav mig" . . .
De gamla och ursprungliga inledningsorden finner man senast
hos Gustaf Ericsson, ca 1870-talet, från Länna socken, Sdml:
Vi ska gå åt skogen å letä,
Letä efter gymmerlamungar fetä
På 1810-talet påträffades orden av prosten Abraham Ahlqvist
på Uland sålunda:
Geten går i hagen och leter
efter det bästa och feta...
Betydelsen av dessa ord få vi klart för oss vid jämförelse med
inledningen till äldre hopparningslekar ss. Hindeleiken.
Hofsten, Vrml., 1600-t. slut:
Hwilken i wår hage skal beta,
han skal få thet bästa gimer feta;
Hindeleiken (Stoylen 170):
Hinder hev eg i min hage
... fagraste hindi giv eg deg.
Anslaget i G-adelamslegen är således av samma typ som i en
hopparningslek. Därför hänföres "Bocken (Geten) som du gav
mig" här till denna grupp även om den som dylik lek är outvecklad. Detta kan med ett visst intresse annoteras eftersom Gadelamseden icke funnits i det "gamla" Sverige, där hopparningslekar ha något ersatt denna danska vårsed. I vår lek omnämnes
icke att den leddes av en "moder" eller "svärmoder" men texten
antyder det. Man får förutsätta henne som sjungande orden:
'gimmerlamm giver jag dig" och "Tag den du fick av mig"!
Av Hofstens tidiga lek syns tydligt att det danska ordet Gadelam vid överföringen på svensk botten blivit till gimmerlam.
Även detta senare ord har varit svårförståeligt på många håll i
vårt land, vilket gett upphov till förvanskningarna. Huruvida
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denna obekantskap med ordet gimmerlam kan ha gett anledning
till omredigeringen av begynnelseorden i leken, vid vilken den
rätt egendomliga benämningen av den lekande ungdomen som
resp. bockar och getter kan ha uppkommit, är i brist på lekuppteckningar på 1700-talet omöjligt att säga.
I så gott som hela landet ha med få undantag dessa öknamnsliknande ord, bock och get, brukats i lektexten till vår tid. I stället för dem finnas dock orden pojk och stint antecknade från
Umeå på 1900-t. I de gamla danska landskapen Skåne och Blekinge samt Gotland är Bock- och getleken okänd, men en variant
med ordet vän finns upptecknad på 1880-t. någon gång i Skåne
och en dylik i Blekinge.
Från Halland och Småland, dvs. socknarna Fagered, Torup och
Gryteryd, föreligga 3 versioner med orden Bockalunsen (Bockalunsingen) och Getaknispan. Dessa ordsammanställningar, vilka
ha osympatisk och nedsättande karaktär, äro blott anträffade i
denna lek. Luns förekommer i sångleken D. 99 Stora lunsen (Ungersvennen) går i dansen. Ordet knispa (knispä) är ett fult ord:
Rietz, Ordb. "lättsinnig och näsvis ung flicka"; "elakt, snålt fruntimmer". Blott i sångleken äro dessa sammansatta ord påträffade,
i socknarna Fagered och Torup i Halland samt Gryteryd i Småland. Uppteckningarna tycks vara fragmentariska. Om de tillhöra
en gammal tradition är ovisst. Egendomligt kan det förefalla att
alla tre versionerna upptecknats i närheten av den gamla riksgränsen på 1600-talet mellan Halland och Västergötland (Fagered) — Småland (Torup, Gryteryd).
Hur man än söker efter en förklaring till förhållandet, att det
hos oss icke kända ordet gadelam i den danska leken, vilket i
Värmland på 1600-talet ersatts med ordet gimmerlamm (Hofsten), blivit till bock och get i den svenska leken, måste dessa f. n.
förbli odefinierade. Att de från början varit en slags öknamn är
kanske möjligt men problematiskt.1
Det kan vara möjligt att orden komma från Måns Stenbocks Visa "Kung
Fredrik i Danmark han satt på sin stol", vari "bockar" och "getter" omnämnas:

"I vänten mig", svarade Stenbock, "i dag;
Men getter så hafver jag inga;
För bockar så äro de alla som jag,
På din rygg så skola de springa."
(Afz, Folksharpan s. 94; jfr Nils Svanfeldt, Visbok, s. 11.)
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Melodierna
Somliga här förekommande tillhöra en form, som torde vara
lekens ursprungliga melodi, kanske redan på 1600-talet. Ehuru
den från Älvdalen avviker en del från de övriga torde den dock
ha utvecklat sig ur den ursprungliga.
Denna är en gammal polskmelodi vars försats utgöres av en
bisserad tretakt, som kan sägas vara karakteristisk i sin första
takt. Till rytmen med en förlängd fjärdedel efterföljd av 3 åttondelar är den pregnant och lätt att ihågkomma av de lekande. I
en uppstigande skala uppnår melodien dominanten, som börjar
och avslutar 2:dra takten. Mellan dessa toner sjungas ters- eller
sekundintervall. Slutfallet i takt 3 är som synes skiftande i de olika varianterna.
Andra reprisen består av trenne tvåtaktsfraser, vilka finnas i
andra gamla polskmelodier. I de två jämtländska äro de nära nog
identiska.
Melodierna äro vanligen i durtonart; blott två, den ena från
Älvdalen och den andra från Kvarnbo invid Uppsala gå i moll.
Samtliga melodier sluta, som vanligt, på tonikan. Ehuru de äro
enkla och rätt lika varandra kan det nog vara av ett visst intresse att jämföra dem i detaljer och med andra låtar.
Uppteckningar
Ur Erland Hofstens otr. Värmlandsbeskrivning i FmFt bd 20 s.
1 ff. Hilding Celander. Värmländska årsfester omkring år 1700:
s. 11: Hwilken i wår hage skal beta, han skal få thet bästa gimer
feta; Gimmerlamb gifwer iag tig; tag thet bästa tu fick af mig, tag
Gimmarlamb. Thenna leek är införd sedan landet blef christet och
betäknar at man then tiden skal med herderna upsöka thet himliska
lambet som nu förkunnas födt wara.
VFF 710 fol. Kareby, Bohuslän. Insänd 1922 av Olof Fröjd,
född 1838 i Kareby, s. 5:
Gammal Svensk folklek.
Vi skola gå åt hagen att leka
der skall vi finna Jemmerlam feta
Jemmerlam giver Jag dej
säj så du fick utaf mej,
tag dej en bock.
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andra [versen] :
Bocken den Jag hadde den har Jag
får jag någon annan så tar Jag
Jemmerlam jiver Jag dej
säj så du fick utav mej
tag dej en get.
och växelvis fortgår dansen med bock och get.
En nästan likalydande från Lycke, Bohuslän, finns i IFGH
1850,s. 5.
Arw Ms s. 109 f. Uppt. av J. Wallman, troligen efter Anna St.
Hallman eller Jungfru Rosengren, vilka båda omnämnas å närliggande sidor. (Båda voro på Landeryds prästgård).
SvFo. III. s. 342 (Arw. ant.: Tydligen publ. som nr 89 A)
Geta som jag gaf dej den har du
får du någon annan så tar du.
Mellan så gifver jag dej
Säj säj du feck'n utaf mej.
Ta dej en bock.
Bocken som jag gaf dej den har du
får du någon annan så tar du
Mellan så gifver jag dej
Säj säj du feck'n af mej
Ta dej en get. —
Ringdans. En flicka inuti, tager en gosse vid de orden Ta dej en
bock och dansar om; till de orden ta dej en get då flickan går ut i
ringen och gossen tar en annan flicka o. s. w.

Arw Ms s. 126. Uppt. av J. Wallman efter comminister Wallenberg. "Melodi efter Wlnbg upt. af Wxselius". (Arw. ant.): SvFo
III, s. 342 (Publ. som nr 89 b.)
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Geta som Du ga' mmej den har jag
Får jag någon annan så tar jag
Getter å lamm gifver jag dej.
Sej sej sen, du feck'n å mej.
Ta dej en Bock.
Bocken som Du ga' mej den har jag
m. m.

Ringdans. En ungerSven in i ringen tager sig en Jungfru och
dansar med henne till (Ta dej en Bock), då han går ut och flicken tager en UngerSven Och dansar med henne, o. s. v.
Arw Ms s. 189. Uppt. J. Wallman (efter dalfolk i Uppsala
1817). Förekommer i Ms bland lekar från Dalarna.
SvFo III, s. 342 (Arw, ant., ej publ.):
Geta som du ga mej så har du
får du någon annan så tar du
Getter och lamm så gifwer jag dej
tagen och säg du fått'en å mej
ta dig en ann get.
Arw Ms s. 284. Dalarna. Uppt. J. Wallman. (Å föreg. s. i ms
står överskriften:) "Jullekar m. m. uptecknade efter Tre Dalkarlar
från Leksand; i Stockholm d. 18 Jan. 1818."
SvFo III, s. 342 (Arw. ant., ej publ.):
En sittande
E1) 24
Geten den du ga' mej den har jag
får jag någon annan så tar jag.
himmel o jord så gifver jag dej
Ta den å sej du fick den af mej.
Ta dej en bock. (Ta dej en get.) —
(Intressant är J. W:s anteckning före lektexten ovan

"E') 24."

Den utvisar i Arw Ms att det är första gången han använder sig
av en lekkatalog han uppgjort. Katalogen finns nu på Nordiska
Museet. Denna anteckning visar att C.-H. Tillhagens förmodan,
att lekkatalogen tillkommit 1817, är riktig. Se Fataburen 1949,
s. 86.
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I lekkatalogen betyder E. gruppen "En inne uti Ringen, väljer
sig en make till omdansning" och nr 24 i gruppen är just "Geta
som jag ga dej, den har du". Se härom N. Dencker i Arv, vol. 12,
1956, s. 131, 155 f.)
Arw Ms s. 404. Öland. Uppt. Abraham Ahlqvist:
N. 22 Rd (=ringdans). Bocken och Geten.
Geten går i hagen och leter
efter det bästa och feta.
Lummerilej Det gifver jag dej
Ta säg du fick den af mej
Ta dej en bock.
Bocken du ga mej den har jag
Får jag någon annan så tar jag (ringen om hand)
Lummerilej giver jag dej;
Ta det du fick den af mej
Ta dej en get. —
Ett fruntimmer i Ringen... (bort då hon tar en karl. Andra versen
omdansning då karlen blir inne).

Arw Ms s. 485 f. Troligen från Ogl.:
No 5 Sällskapet tar i ring. Om en flicka är inuti så tar hon ur ringen
en Gosse och dansar med under följ. sång:
Bocken den ja hade den har ja,
Får jag någon annan så tar jag,
Gömme-lamm gifver ja dej.
Säj säj du feck det å mej,
Ta dej en Get!
Gossen sjunger, sedan han tagit en annan flicka:
Geten den ja hade etc.
Ta dej en Bock.
Arw Ms, s. 473 (Gunnar Backman, Rector Scholae, Frösö):
"4. Geta som je ga dej, den har du (egentl. ej visa). Mel. No 1"

LAL 163 B nr 25. Sk., Vemrnenhögs hd, Orsjö sn. Uppt. Anders Malm 1883:
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Den vännen ja hade, den har ja,
får ja en annen, den tar ja,
allri övergiver ja däj,
(var.: svik mi därföre då ej)!
se, du fick icke mäj!
Ta di en ann!
Blek. Listers hd. Kyrkhult sn. Uppt. på 1880-talet av Sven
Månsson:
Den vän du har fått, den har du,
Får du någon annan, den tar du,
:/: Säj säj, sen att du fick inte mäj :/:
VFF 448, Småland, Gryteryd:
Bockalunsen och getaknispan.
En ring bildas, och en är inne i ringen, bockalunsen (en gosse) eller
getaknispan (en flicka). Så tager han (hon) en i ringen, och man
sjunger:
"Getaknispan (bockalunsen) du tog dej, den har du.
får du någon annan, så tar du"
Polska: "För getter och bockar giver jag dej en bock (get)"! Sedan
växlar man om, så att den, som togs, stannar inne i ringen.
IFGH 869. Ha. Torup sn, Uppt. Ernst Nordgren:
Bockalunsen den du gav mej den har ja
Getaknispan den du gav mej den har ja
Tag dig en get
Tag dig en bock
Joh. Kalen och Aug. Ysenius, Svenska danslekar från Fagered.
(Sthm 1943) s. 38. N:r 66:

Bockalunsingen, du gav mig
Flickan sjunger. Dans.
Bockalunsingen, du gav mig, den har ja.
Får ja någon annan, så tar ja,
Annars övergiver ja dej.
Säj, säj, att du fått' en av mej!

1I1
Gossen:
Giv mej en get,
En get! (Stampar, två tag på "en get").
Gossen får sig en ny "get" och sjunger fortfarande:
Getagnispan, du gav nig, den har ja.
Får jag någon annan, så tar ja,
Annars övergiver ja dej.
Säj, säj, att du har fått a av mej!
Flickan:
Giv mig en bock, En bock!
(melodien, ganska modern, meddelas ej här)
Aug. Bondeson, Från julgille och lekstuga nr 19. Halland:
Geten som du gaf mig, den har jag.
Får jag någon annan, så tar jag.
Gimmer och lam gifver jag dig.
Säg sen, att du fick dem af mig!
Tag dig en bock!
ULMA, 25:55 s. 183, Vgl. Landsmålsför., J. W. E. Holmertz
1873:
Å bocken (geta), den ja hade,
Den har ja.
Får ja någon annan
så tar ja.
Gemmer å lam gifver ja dej;
Säj, säj, du feck'en å mej.
Ta dej en bock (e get)!
D:o, s. 193. Tranemo socken af Kind. Uppt. E. Nylander, (1883):
"Geten den du gaf mej, den har jag,
Får jag någon annan, så tar ja'n.
Getabocken gifver ja dej,
Tag den och säj, att du feck den å mej.
Tag dig en bock."
Sjunges till en polskmelodi. Just när man kommer till orden "tag dig
en bock!" tar gossarne hvar sin flicka och börja dansa.
IFGH 795:20. Vgl., V. Tunhem sn. Uppt. av 0. G. Svensson
1920:
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Flickan i ringen tager en gosse och följande sång följer i valstakt.
Bocken som jag hade den har jag
får jag någon annan så tar ja.
England giver jag dej.
Sej, sej du fick den av mej.
Tag dig en get.
Gossen som nu är i ringen tager nu en flicka och dansen fortsätter
som förut. Den ringleken tycks vara av gammalt datum.
Min mor som dog för 6 år sedan 83-årig hade hört den i sin ungdom. Jag har aldrig sett eller hört den mer än i Tunhem.
LUF 2171:50. Vgl. Kullings hd. Långared sn. Uppt. C.-M.
Bergstrand:
En jullek sjöng man till så här:
Bocken som ja' fick, den har ja:
Får ja nån annan så tar ja
Gimmer å lamm giver ja dej,
säj se'n att du fick'n av mej.
Ge mej en get!
YFF 724 Orust, Boh. Arnold Olsson 1923, s. 59:
"Bocken som jä hade ..." Deltagarna bilda ring, utom en gosse och
en flicka som stå inne i ringen. Så börjar ringen att sakta gå runt, under det att paret inne i den dansar och alla sjunger:
"Bocken som jä hade den har jä,
får jä en anner så tar jä.
Men gedder å lamm de gir jä dej.
hej hej säj att du ficken å mej.
Ta dej e gedd (= get)."
Nu går flickan ifrån gossen in i ringen, gossen tar en annan flicka
och dansar med under det ringen sakta går runt och alla sjunga:
"Gedda som jä hade den har jä,
får jä en annan så tar jä.
Men bockar å lamm de gir jä dej,
hej, hej, säj att du ficken å mej.
Ta dej en bock."
Nu går gossen ifrån flickan och in i ringen och hon tar en annan
gosse och dansar med osv, tills alla varit inne.
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VFF 1319 Olaus Olsson, Tjörn, Boh., 168. G. Å. 1927:
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Bocken, som du gav mig, den har jag
Får jag någon annan, så tar jag.
Getter och lamm giver jag dej;
säj, säj, säj, Vill du ha mej?
Tag dig en get.
IFGH 778. Dalsland. Or sn. Uppt. Ivan Markendal 1926. Berättat av Jakob Svensson:
Den geta den ja hadde den har ja,
får ja någon annan så tar ja
gymmer å lamm giver jag dej.
Säj, säj, du feck'en utå mej,
ta dej en bock!
Den bocken den ja hadde den har ja
får ja någon annan så tar ja
gymmer och lamm giver ja dej,
säj, säj, du feck'en utå mej,
ta dej en get!
(gymmer = tacka, som inte haft lamm.)
Nord. mus. Nr. 160. Värmland. Uppt. N. Keyland, 1899, enl.
anteckning af Riksdagsmannen Jan Magnusson, Granbäckstorp,
Gräsmarks sn:
En lek
De lekande formera en ring. En gosse eller flicka ställer sig inuti och
tager sig ur ringen en av motsatt kön, dansar med denne, som i sin
ordning tar sig en annan, osv.
Därunder sjunges:
"Geta, som jag gaf dej, den har du,
får du någon annan, så tar du,
ta dej en bock.
8

Dencker
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Bocken som jag gaf dej, den har du,
får du någon annan, så tar du,
ta dej en get o. s. v. (Dansen är en polska).
ULMA 91:35 s. 11, Cistgöta Landsmålsförening. F. P. Lindblom, 1875. (fon.):
Båkken, som du ga mäj,
den har ja.
Får ja någen annan så tar ja.
Jetter å lam dä jiver 'a däj.
Säj, säj at du fek dom (feket) utå mäj.
Ta däj e jet!
Jeta som du ga mäj dän har ja
o. S. V.
Ta däj en båk!
ULMA 347:60, s. 84. Sdm, G. Ericsson. (Länna sn ca 1870-t.):
Ring slutes. En går inuti och sankar medan ringen dansar sakta.
Sång begynner:
Vi ska gå åt skogen å letä
Letä efter gymmerlamungar fetä
Gymmerlam gifver jag dig
Tag den du fick utaf mig
Ta' dig en get! (Först här bock men överstruket, ND).
Som vanligen en gosse blir förste stöfvaren eller gångaren eller ståndaren som de om hvartannat kallas så rusar han åstad och tager sig en
flicka ur ringkedjan samt börjar dansa med henne då samma eller föregående sång kan upprepas några hvarf, men så inträder ett litet uppehåll. Sjunges nu:
Den geta som ja' gaf dej den har du
Får du någon mera så tar du
Då går den manliga individen ut och flickan är ensam. Sången fortfar
likväl oafbrutet."
Gymmerlam gifver jag dig
Tag den du fick utaf mig
Tag dig en bock!
Nu går flickan och tager sig en gosse ur cirkeln, såvida icke en är
henne själfmant till mötes, hvilket ofta händer.
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Rätteligen skulle efterföljande stanser sjungas efter här (ovan)
stående beteckning.*
Vi ska gå åt skogen å letä
Leta' efter gymmerlamungär fetä
för formens skull. Men detta faller sig icke så noga.
Länna.
ULMA 1308:2. Upp!. Möja sn. Uppt. John Westin 1927 (Korsö, Möja 25/12 1926) s. 2 f. Nedanstående sånglek har meddelats av fru Augusta Westin, Möja, född 23/2 1873, som bott hela
sitt liv på Möja:
Gymmer å lamm giver jag dig,
tag den du fick utav mig,
tag dig en get (bock).
Geten, den lilla, rara, den spar jag,
får jag någon annan, så tar jag
Gymmer å lamm giver jag dig
tag den du fick utav mig,
tag dig en bock (get).
Deltagarna bilda ring och gå långsamt runt under det de sjunga. En
(flera) gå åt motsatt håll inne i ringen. Då man kommer till: "Tag dig
en get (bock)" tager den (de) i ringen varande en av deltagarna ur
ringen och dansar sedan med denne tills man nästa gång hinner till:
"Tag dig en bock (get)", då den sist "intagne" tager sig en följeslagare
ur ringen. (Den som först var "inne" ställer sig då i ringen). Om det är
en flicka, som är inne i ringen, sjunger man: "Tag dig en bock", är
det en gosse sjunges: "Tag dig en get".
Denna lek säges ha varit allmän på Möja. Invånarna i byn Berg
hade öknamnet "bockar" och invånarna i byn Långvik kallades för
"getter". Det säges ha varit vanligt, att man med förkärlek tog någon
från dessa byar till resp. "bock" eller "get".
Leken lekes ännu i dag å Möja. Upptecknaren har lekt den som
barn, men hade begynnelseorden förändrade till: "Jämmer i land giver
jag dig" osv.
Betydelsen av orden "gymmer" (vilket Westin förklarar å s. 2 =
årsgammalt får (tacka), som ej blivit betäckt) hade glömts bort och
ersatts med "jämmer". Huruvida de gamla begynnelseorden "Gymmer
å lamm" användes ännu, har jag ej kunnat kontrollera.
V. Carlheim-Gyllenskiöld, Visor och melodier, SvLm VII. 7.
Uppt. ca 1880 efter en torpargumma, då ca 50 år, i Härrhagen,
Läby sn invid Uppsala:
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s. 125
Geten, som jag gaf dig, den har du;
får du någon annan, visst tar du.
Gimmer ock lam gifver jag dig,
säg sen, att du fick'en utaf mig.
Tag dig en bock!

Ruben Liljefors, Upländsk folkmusik, s. 90, nr 6 Danslek, uppt.
av Pontus Liljefors efter "Mor Lindros", ladugårdspiga på
Kvarnbo, Läby sn, invid Uppsala, född ca. 1820 i Jumkil:
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sil- ver och guld bju-der jag dig, tag det du fick ut- av mig, tag dig en ann'.

:/: Har du någon annan så tag den, :/:
silver och guld bjuder jag dig,
tag det du fick utav mig,
tag dig en ann.

Nils Andersson, Svenska Låtar, Dalarna, h. 2, s. 69 nr 492.
Gammal danslek. Uppt. av Lars Ähs, Älvdalen, efter Britt Lars
Kerstin från Blyberg, kallad "Mitjel Mor" (=Mikael Mor):
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"Bocken (geten), som du gav mig, så har jag.
Får jag någon annan, så tar jag.
Ja men så ger jag dig,

H7
tag den som du fick den av mig,
tag dig en get (bock)."
Leken som skall vara mycket gammal beskrevs av Ahs på följande
sätt: De lekande, gossar och flickor, bilda ring. En flicka går in i ringen,
då leken börjar. Hon väljer ut en gosse och dansar om med honom,
under det de andra sjunga som ovan. Flickan är geten, gossen bocken.
Efter omdansningen går flickan ur ringen, gossen bjuder opp en annan
flicka, och i stället börjar versen med: Geten som du gav mig, etc.,
och på slutet sjunges: tag dig en bock. Är ringen stor kunna samtidigt
flera par vara inne i ringen.
ULMA 90:47. A. Pettersson, Garpenberg, Dalarne 1878., s. 15
nr 12:
Ringdans; ett par går in i ringen, hvarefter alla svänga omkring,
under det de sjunga:
Geta, som jag gaf däj, den har du;
Får du någon annan, så tag däj,
Ingen ann' gifver jag däj.
Säj, säj att du fikk'a utaf mäj;
Ta dig en båkk.. .
R. Dybeck, Folklore V, ms i KVHAA. Uppt. 011e Tiren, Jämtland. s. 61. No 7:
Bock, bock går i hagen och leka.
Jo, mellan gifver jag dig,
Tag den, som du fick den af mig,
Tag dig en get!
D:o, s. 64:
Denna sång nyttjas vid en sällskapslek af gossar och flickor. De
samlas alla i en ring, som rörer sig rundt kring golfvet. I denna ring
dansar ett par under denna sång, till dess slut, då ynglingen öfvergifves
av sin flicka; och som "bock" här betecknar det samma som gosse,
och "get" detsamma som flicka; så följer af första versens slut, att
gossen, uppmanad att "ta sig en get", söker ut den flicka han behagar
och dansar med henne under följande ord i Sången: "Geten, som jag
gaf dig, den har du, Får du någon annan, så tag dig. Jo, mellan gifver
jag dej; tag den som du fick den af mej, Tag dig en bock". Sålunda
alterneras ad libitum. Leken är lika bekant i Jemtland, Medelpad och
Ångermanland.
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Norrlands Nations landsmålsför., ULMA 88:89 s. 1, ht 1873.
Uppt. 0. E. Arbman:
Ringdans (Från Jemtland).
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J JJ• r r

r

ha
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gav dej, si
an - n n, så
.P

gi - ver jag dig: tag en, som du fick

r

du,
ce El mellan

J j J

en av mig. Tag dig en bo/ile.

Å bokken, som ja' gav dej, så ha du,
Ha' du någon annan, så ta du!
Ej mellan giver jag dig:
Tag en, som du fikk en af mig!
Tag dig en bokk.
Å gejta, som ja gav dej, så ha du,
Ha du någa anna, så ta du;
Ej mellan giver jag dig,
Tag a som du fikk a av mig!
Tag dig e gejt.
Musikhist. mus., Erik Olsson (se N. A. Sv. låt. Jmtl. 1, s. 160
ff, Myssjö, Jmtl.):
Bocken och geten — sånglek.
Polsktakt — något långsamt.

J J
J
P.Z J.
r
r
r J r
.g:
cxi,r,som du gaf mig, den har jag. Får jag någon an-nan, si tar jag.
Js j
J
rr r
J å ) i
-

jumme - len gif- vet jag chg. Tag'en som du fick'en af mig! Tag dig en bget%

Bocken (geta), som du gaf mig, den har jag.
Får jag någon annan, så tar jag.
Jummelen gifver jag dig.
Tag'en som du fick'en af mig!
Tag dig en get (bock)!
ULMA 7347, s. 1448-1449, Jtl. Alsen, E. Granberg 1933:
Denna lilla geten (sånglek)
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Sång:
"Denna lilla geten, den haver jag fått,
och får jag mig en annan, så är det väl gott.
Och ge mellan giver jag dig,
säg, säg, att du fick den av mig
(Pojkarna sjunga) ta dig en get!
(Flickorna sjunga) ta dig en bock!
Deltagarna gjorde en ring, och de gingo i ringen runt på golvet. En
av de lekande var inne i ringen, och när man kom till orden "ta dig
en get" eller "ta dig en bock", så tog då pojken (flickan) en flicka
(pojke), och de fingo då vara inne och dansa, under det man på nytt
sjöng strofen, till dess man kom till orden "tag dig en get", då ett nytt
par inträdde.
Nord. Mus. E. U. 599-954-28. Vb. Umeå sn:
Och pojken som du tog den har du
får du någon annan så tar du.
Engeln giver jag dig
Tag en som du fick en av mig
Tag dig en stint!
Och stinten som du tog osv.

7. Jag fattig änka går och vandrar
D14

"Fattig Enka på golfvet går" är känd först från senare hälften
av 1700-talet i uppteckning av J. F. Carlström (Ms i Kungl. bibl.).
Hans "Ogifta dotter" föreligger i en bra version med ordentlig
beskrivning av leksättet. Karlarna sitter på stolar, säger han, och
kvinnfolken går i ring. Detta torde vara det äldsta leksättet, ty det
överensstämmer med äldre hopparningslekar. Dock kunna de varianter, som omnämna, att flickorna gå i rad efter den ledande
äldre kvinnan, även vara gamla. I SvFo finnas båda lektyperna,
nr 5 A från Finland med kvinnorna i rad, och i nr 13 med dem i
ring.
Den senare är en god uppteckning efter komminister Wallenberg i Landeryd med texten nedskriven av Wallman och melodien av Wesselius. På 1810-talet är den dessutom insamlad efter
dalfolk på besök i Uppsala och i Västerbotten av kapellpredikanten Linder i Norsjö. Från Uland finns den antecknad som nr 5
bland Långdansar av Abr. Ahlqvist.
Senare har Fattig änka insamlats av G. 0. Hylten-Cavallius
från Småland. Dybeck omnämner den från Jämtland, Medelpad
och Ångermanland. Gustaf Ericsson har tre utmärkta former från
Strängnästrakten. Från västra Svealand och Götaland finnas åtskilliga senare gjorda uppt. bl. a. i Västsvenska folkminnesarkivet
i Göteborg. Däremot tycks den icke ha funnits i de gamla danska
landskapen i söder. P. A. Säve har den icke från Gotland. I N.
Liljas skånska lekböcker, Violen (Lund 1841), och Julboken,
1865, meddelas leken icke och Eva Wigström har den inte heller
bland sina lekar. Fattig änka är tydligen en svensk lek, men den
kan sägas ha "gamla släktingar" i västerled.
Ankan är personifierad som en medelålders eller äldre kvinna.
Hon måste för att klara leken vara en god sångerska och helt behärska texten och leksättet för att kunna leda leken, i vilken vid
juletid eller eljest den lekande ungdomen skulle fördelas i par.
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Vid denna fördelning hade den lekande ungdomen ingenting att
säga till om. Ledaren bestämde helt vem som skulle ha vem till
partner. Dylika lekar kallas parningslekar och Fattig änka är alltså en sådan. Dessa gamla lekar voro omfattande och svåra att inlära och sjunga. Endast en erfaren kvinna kunde skickligt leda
dem. Härtill dugde alltså icke bra en ung "änka" och en sådan
skulle väl för övrigt bryta stilen.
Den i dessa parningslekar, av vilka de äldsta kan tänkas ha
medeltida ursprung, förekommande ledande kvinnan har olika
benämningar i de särskilda lekarna. Dessa lekar ha skiftande ålder och hemvist i de nordiska länderna, varav givetvis följt, att
ledaren fått olika benämningar. Blott i denna svenska lek kallas
hon änka. I Skifta makar är hon moder, moran, eller svärmoder, den senare i Dalsland biträdd av en svärfader. I den troligen
äldsta av nu kända parningslekar, den berömda norska bröllopsleken Hindeleiken, kallas hon oldemoder. I den gotländska Gymburlaiken moder, liksom i Skifta makar.
Författaren av Fattig änka måste ha utgått från någon äldre
parningslek men har skapat en ny och på sitt sätt originell text.
Från lekhistorisk synpunkt kan den dock sägas vara "nytt vin i
gamla läglar"

Leksättet
Detta, att flickorna gå i ring och gossarna sitta på stolar, varifrån de kallas upp av änkan för att få en flicka till partner, är
karakteristiskt för parningslekarna. Så är förhållandet i den norska Hindeleiken. I Gymburlaiken på Gotland placeras pojkarna i
ett intilliggande rum, där de få vänta.
Änkan börjar leken med att — i olikhet mot de andra parningslekarna — presentera sig själv och omnämna sin vanskliga
situation med de ogifta döttrarna. Varken oldemori eller modern
i den sjungna Skifta makar eller svärmodern i den dalsländska
"fria på narri" känna sig nedtryckta av sin uppgift. Om man får
döma av lekens tidigaste versioner kan dock texten från början
ha varit sådan den nu är:
J. F. Carlström, 1700-t. senare hälft:
Gud nåde mig fattiga enka,
Många döttrar men ingen måg
jag som andra.
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Komminister Wallenberg, 1810-t., rätt lik:
Herre Gud nå mej fattig Enka
Många döttrar men ingen Måg
Jag som andra.
Därefter går leken vidare med att en gosse framkallas och av
henne tilldelas en flicka. Därefter sjunger hon berömmande till
dottern och "mågen":
Efter Wallenberg:
Och se på dottren hon dansar lätt :/:
Nu har hon fått den hon håller bäst
hon som andra.
Och se på mågen som stussar bra. :/:
Och nu har han fått den han vill ha
han som andra.

Hon fortsätter nu att som kontrast sjunga om en olämplig måg:
Och se på dottren hon dansar tungt :/:
Nu har hon fått en gammal Munk
hon som andra.

Därefter sjunger hon om mågens hemgift, först "fem par oxar å
en liten gål", sedan "kopp å kar och hva vi har" och till sist en
löjlig kontraststrof:
Och hvad ska denna mågen ha i skänk :/:
femton kärngar uti en bänk
han som andra.

I slutet tvenne dansstrofer, till vilka paret dansar om i ringen.
Ingefäre å lagerbär :/:
Tvi vale dej om du falsker är
Du som andra.
Ingefära å Pepparot :/:
å ta din kärng å dra din kos
du som andra.

Så ser alltså en östgötsk variant ut! Lekens sång till dottern och
mågens prisande torde ha utförts direkt riktat till paren allt eftersom de blivit utsedda. Så är det också i de äldre lekarna, särskilt i Hindeleiken men även i Gymburlaiken.
Hur lektexten varierats i olika bygder framgår av nedan med-
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delade originaluppteckningar. Man kan med särskilt intresse taga
del av Gustaf Ericsson tre varianter från Strängnästrakten. I variant B. finns en egendomlig och unik visa, som ytterligare prisar
dottern som skicklig husmor. Detta kan jämföras med Hindeleiken
(Stoylen s. 119), vari framhålles att dottern i sitt nya hem gör
anspråk på samma standard som hemma:
Vel var ho heiman for,
den vene moy!
Hon tykkest oss alle so stolt og stor.
Det loyndar orde,
det giftarmaale
det skader ho ej.
Inkje so vii ho sitja,
den vene moy
anna en paa svaneduns kista.
Det loyndar orde
det giftarmaale
det skadar ho ej.
osv. i samma stil.
I den sörmländska variant B. framhålles i stroferna dotterns
skicklighet i att spinna lin, väva, baka osv. Dessa strofer ha icke
ursprungligen tillhört Fattig änka utan Skifta makar (SvFo nr
14, vari de dock saknas): "Modern går på golvet med sju döttrar
sina", D 15. De meddelas i nämnda leks beskrivning i denna bok,
varför vi hänvisa härtill.
Hela visan meddelas nedan, här blott två strofer:
Ho sitter fin å spinner lin
För nådevi
Å silke drar ho' hem till sin
För nåde vidä vänner.
Bättre kan ho väfva
För nådivi
Än du kan skjuta räfvar
För nådi vidä vänner.
Ytterligare fem strofer i liknande stil.
Detta sällsynta partis inplacering i Fattig änka belyser lekens
samband med äldre parningslekar men varifrån den blott i Södermanland bevarade visan kommit, har icke kunnat påvisas. Mycket rörande dessa lekars uppkomst ligger dolt för nutiden.
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Strof och melodi
Strofen i denna lek är egenartad med sina två rader förökade
med ett kortfattat och intetsägande omkväde: "kan ni tänka" eller "jag (ni, du, han, hon) som andra". Till sin obetydliga karaktär kan det jämföras med s. k. "eko", vilket påträffas i en och annan äldre dikt. I bröllopskväden har eko förekommit flera gånger
på 1680-talet, då det förefaller ha haft en viss popularitet. Vi
meddela här ett exempel från "Kyskhetens Kröning och Nöyets
Belöning" på ett bröllop i Södertälje den 13 jan. 1687 mellan bokhållaren på Stafsjö järnbruk Peter Wallenius och jungfru Maria
Brunswik (Verser till och över enskilda, KB A Fol nr 90):
Samtahl emellan Ogifftingen och Ny-gifftingen.
Snart foor wår Sommar fram
Igän kom Wintren gram
på Hösten
Hwar får man åter Trösten.
Swar:
En warm och liuflig Fampn
Ju blir då bästa Hampn
Moot Frösten.
Om man skulle våga förmoda att författaren till Fattig änka
fått iden till strofformen från ekodikter torde man kunna datera
lekens tillkomst till 1600-talets sista årtionden.
Man kunde också tänka sig att författaren utgått från en polskmelodi liknande dem med vilka Fattig änka upptecknats på 1800talet. För att bära upp texten erfordras en tretakt som avslutning
på melodien. Tretakter äro icke vanliga i polskor men några årtionden före och efter år 1700 påträffas dylika.
Uppteckningarna (till ca. 1930)
Arv 3 s. 47-96, Carl-Herman Tillhagen, Jonas Fredric Carlströms samling 1700-talslekar; KB Vs 15 s. 7:
Ogifta dotter. (ur J. F. Carlströms 75 lekar). Karlarna pläga merändels sitta på stolarna stilla, ibland brukas ock att dansa med qwinfolken
i ring; änkan dansar in uti ringen och sjunger:
Gud nåde mig fattige änka
Många döttrar men ingen måg;
men jag skall skaffa mig en måg i år
Jag som de andre.
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Derpå går hon till någon af karlarna, som hon will gifta med en af
sina döttrar, och alt sjunger:
Till Eder Monsieur, jag månde gå.
Jag ser I ären kommen till eder år
som de andre.
Där på tager hon honom wid handen och leder honom till sin dotter, som hon will gifva honom åt, och säger:
Tag min dotter i snö-hwit hand
och föd henne som en redelig man
du, som de andre.
Det unga paret skall då dansa in uti ringen, hwarunder änkan
si unger:
Hwad skall denna mågen ha
kopp och kar, och hwad wi ha,
Han, som de andre.
Se! min måg han dansar bra
För han fått, den han will ha,
han, som de andre.
Se! min måg han trippar nätt
För han fått, den håller af bäst
han, som de andre.
Till slut plägas ock siungas:
Se! min dotter hon dansar tungt
Hon har ej fått annat än en munk
Hon, som de andre.
Sedan giftar hon bort de andre sine döttrar, och för hwar och en
siunges, som nu sagt är.
Arw Ms s. 125. Efter Comm. Wallenberg. Melod. efter Wlnbrg
upt. af Wxselius (Texten uppt. av J. Wallman):
Herre Gud nå mej fattig Enka
Många döttrar och ingen Måg
Men jag skall skaffa mig måg i år
Jag som andra.
(1)
Till Eder Munsiör jag månde gå ://:
Jag sir i ä kumna te era år
1 som andra.
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(2)
Och ta min dotter i snöhvit hand ://:
Och statt å fria som en Redlig Man
I som andra.
Och se på dottren hon dansar lätt ://:
Nu har hon fått den hon håller bäst
hon som andra.
Och se på Mågen som stussar bra ://:
Och nu har han fått den han vill ha
han som andra.
Och se på dottren hon dansar tungt ://:
Nu har hon fått en gammal Munk
hon som andra.
Och hvad skall denna Mågen ha i skål ://:
fem par oxar å en liten gål
han som andra.
Och hvad skall denne Mågen ha ://:
och kopp å kar och hva vi har
han som andra.
Och hvad ska denna mågen ha i skänk ://:
femton kärnga uti en bänk
han som andra.
Ingefäre å lagerbär ://:
Tvi vale dej om du falsker är
(Gud sinne dej så söt du är)
Du som andra.
Ingefäre å Pepparrot ://:
å ta din kärng å dra din kos
du som andra.
En hustru går omkring och samlar upp alla flickor till en ringdans,
dansar med dem omkring till (1) — Då går hon till en Ungkarl och
tager upp honom och gifver honom den flickan henne näst är. Det paret dansar då inni ringen hela leken ut går sedan bort och sätter sej.
Dermed fortfares till dess alla flickorna fått maka, dansat om, och
gått bort och satt sig. Sluteligen tager sig Enkan en Man sjelf och
sjunger:
Herre Gud nåd mig fattig Enka
Många döttrar å ingen Man.
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Men jag skall skaffa mig Man i år
Jag som andra.
Till Eder munsiör jag månde gå
Jag sir I e kumn te edra år
I som andra
m. m. sås. (2).
(Arw. ant.:) SvFo 3 s. 199.
Arw Ms s. 132. (Uppt. av J. Wallman efter hustru Naterberg):
Och villen I min dotter ha ://:
Stånden opp och svar mig ja ://:
Ni som andra.
(Arw. ant.) Se SvFo. 3, s. 172.
Arw Ms s. 421. Sånglekar och Ringdansar. Uppt. av pastor Linder i Norsjö kapellförsamling, Vb. (Arw. ant.:) Avtr. i SvFo 3,
s. 172. Enkan och Hennes Döttrar, se melod. Nr 3 (melodien finns
icke i Ms):
Ett fruntimmer som föreställer Enkan dansar omkring golf vet åtföljd af flickor, sjungande:
En fattig Enka går och vandrar etc. (Se orden under musiken) och
vid det hon sjunger:
Viljen I min Dotter ha,
så adresserar hon sig till en af de närvarande Cavalliererna, hvilken
derefter upstiger och väljer sin moitie bland hennes svite — Hvarefter
Enkan förnyar sin promenad, och på lika sätt adresserar sig till en annan Cavallier — och så vidare, till dess hon blir af med alla flickorna, hvarefter Leken plägar sluta med dans.
Arw Ms s. 191. Melod. upt. af W(xnne)rb(e)rg. Texten af J.
Wallman. Efter dalkarlar från Leksand, Dalarna, på besök i
Uppsala 1817:
En Fattig Enka går och vankar ://:
med många döttrar och ingen måg faleralei ://:
villen ni min dotter ha ://:
så stånder upp och ger'na goda falerallei ://:
Arw Ms s. 195, Uppt. av J. Wallman i Uppsala, tro!. 1817:
Jag fattig Enka går och vandrar
med många döttrar och ingen måg jag som andra.
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å villen ni min dotter ha ://:
så kom och ge henne goda svar såsom andra.
Hylten-Cavallius, G. 0. 8c Stephens, G., Sv. Folkvisor, Ms i
KB, Vs 3:5 b s 329-333 Danslekar, /1840-talet (?)/, nr 27: En
fattig Enka, går och vandrar:
A
Från Småland
1
En fattig Enka går och vandrar (bis)
Med många döttrar och ingen måg
Hon som andra.
2
Till eder, ungersven, jag månde gå. (his)
En måg, en måg jag önska' få.
Jag som andra.
3
Har du penningar i pungen din (bis)
Så kan du få kära dottren min —
Du som andra.
Vill ungersvennen hafva hennes dotter, tar modern och svänger om
med honom, sjungandes: —
Peppar, ingefära, lagerblad (bis)
Gud signe dig, så söt du är,
Du som andra.
Sedan modern fått ungersven åt alla sina döttrar, går hon omkring
för att fråga huru de befinna sig. Berömmer någon sin man, tager hon
denne och dansar om med honom, sjungande som förut: —
Peppar, ingefära, lagerbär (bis)
Gud signe dig, så söt du är,
Du som andra.
Än klagar någon, t. ex. att "han är så snål, han räknar ärterna i
grytan" tar modern sin knutna näsduk, och jagar den brottslige omkring, tills han lofvar bättring.
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B
En annan Småländsk uppteckning börjar och slutar:
1
Jag fattig enka går och vandrar
Med många barn och ingen man
Jag som andra.
2
Vilj en I min dotter ha,
Så stig mans upp och ge 'na svar
Ni som andra.
5
Nu har jag sålt min lille häst,
Köpt brudgummen en nyer väst,
Jag som andra.
6
Nu har jag sålt min lilla so,
Och köpt brudgummen nya skor,
Jag som andra.
KVHAA, R. Dybeck, Folklore V bl. 63. Nr 8:
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Mång- a
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J

dött - rar och ing - en måg jag $om and - ra.

jgg fattig enka går och vandra
Många döttrar och ingen måg
jag som andra.

Denna Sång är äfven en sällskapslek; flickorna samlas i en file.
Den främsta representerar en Enka, hvilken är moder till alla de öfriga.
Hon går omkring till hvarje av de sittande ynglingarne och sjunger
den första förut anförda versen; derpå den 2dra så lydande:
Ack ville ni min dotter ha,
Så stig straxt upp och ge redligt svar,
Ni som andra.
Härtill svaras antingen ja eller nej, alltefter som den flickan hvilken
följer henne efterst behagar honom, som erhåller anbudet.
9

Dencker
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På svaret ja sjunger hon:
Tag henne i sin hvita hand,
Stå henne för som en redlig man,
Ni som andra.
Leken afväxlas med muntert skämt, hvarunder modren besöker mågarna och underrättar sej om deras välbefinnande med deras hustrur,
och huru de befinna dem.
Leken är gängse i Jemtland, Medelpad och Ångermanland.
Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria, h. VI, s. 44-45:
Danslek (ca 1880):
Första versen.
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De övriga Verserna.
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ingen måg, Hon som and-ra.
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vandrar.

J J' )

Men jag skal/ ska(- fa mig måg i år,

J J1
En fa-ger anger-sven med guldgult hår, jag som and- ra.

1
En fattig enka går och vandrar
Med många döttrar och ingen måg,
Hon som andra.
2
Men jag skall skaffa mig måg i år,
En fager ungersven med guldgult hår,
Jag som andra.
3
Till eder, ungersven, jag månde gå,
Ty ni är kommen till edra år.
Ni som andra.
4
Och vill ni nu min skön dotter ha,
Så stig då upp och ge henne ja,
Ni som andra.
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5
Och tag min dotter i snöhvit hand
Och drag med henne till annat land,
Ni som andra.
6
Och se på dotter min Tripp-Annett,
Nu har hon fått den, hon älskar mest,
Hon som andra.
7
Och se på mågen min, han dansar bra,
Nu har han fått den, som han vill ha,
Han som andra.
8
Och ingefära och pepparot!
Tag nu din gumma och far din kos,
Du som andra.
Denna danslek med melodi är upptecknad i Kila socken af fröken
Amelie Ringstrand
ULMA 347:61. Gustaf Ericsson, Sdm. Åkers hd. (ca. 1870-t.),
s. 193:

Enkan och hennes Döttrar
Variant A
Gossarna sätta sig på ena sidan af rummet afskilda från flickorna.
Någon skall gå på golfvet och föreställa enka och om detta är en äldre
kvinna så får leken mera allvar. Emedlertid så bör hon vara god
sångerska. Och i den tiden då lekar allmännare öfvades så var alltid
någon som var sånganförare; de gamla hafva en gång varit unga. Då
nu enkan går på golfvet helt gravitetiskt så hänga flickorna fast vid
henne och föreställes att vara hennes döttrar.
Nu sjunger enkan:
Ja' fatti enka går å vandrär :/:
Har många dötträr å ingen måg
Ja' som andrä.
Å vilj en ni min dotter ha :/:
Så ståndär opp å gif henne ja
Ni som andrä.
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Si stån - der upp och 9e hen-ne ja, ni som end-ra.

Därvid reser sig en gosse, och därvid går hon till denne och sjunger:
Tag min dotter i snöhvitan hand :/:
Och statt med henne som en redlig man
Du som andrä.
Därvid tager denne en flicka till sig. Och på detta vis fortfar hon
till alla flickorna äro sammanparade med hvar sin gosse. Så dansar
hvarje par hvar för sig dock ett i sender. Enkan sjunger:
För den första:
Denna mågen han dansar bra :/:
Nu har han fått den som han vill ha,
Han som andrä.
För den andra:
Denne mågen han dansär bäst :/:
För han har guldsadel på sin häst
Han som andrä.
För den tredje:
Denne mågen han dansär snedt :/:
På sina ben han står så bredt
Han som andrä.
För den fjärde:
Denne mågen dansär som e' ko :/:
För han har svinklöfvar i sin' skor
Ingä andrä.
osv.
Sången kan omväxla efter hvars och ens fyndighet. Ingen fastställd
regelbunden text förefinnes. Hvarje rote har alltid sina anförare för
skilda lekar efter omständigheterna och därföre har också mången omväxling fritt spelrum.
Denna lek då den utföres med anständighet och ordning är ganska
treflig, häldst om enkan är god sångerska och af naturen munter —
och inga andra antages heller.
Ofvades förr i Härad och Länna men nu på minst 30 år har den
icke utförts i sin helhet utan blott delvis sjungits. De gamle kunde den
ännu för 10 år sedan — Nu slut!
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Anmärkas här att melodien till första värsen är olika med de efterföljande.
Variant B

Sedan flickor och gossar blifvit sammanparade så går enkan till hvar
och en och frågar:
Hur mår du med din make? Sv: Bra — yllä.
Enkan: Hvem ä bättre? — Om det svarats: Yllä så begäres en viss
utsedd att byta — Somliga äro nöjda (se vidare: leken Skifta makar).
Eller också:
Enkan: God da min måg! Hur mår du? Då kan man ha skäl att
klandra sina makar utan rättighet därföre att byta — svepskäl! — Då
sjunger enkan för att försvara sina döttrar för mågarnas klander:
med detta omkväde så sjunges repriserna a) och b) blott en gång
— Omkvädet likaså — Melodien är aldeles olika mot föregående och
efterföljande varianter.
Ja gekk mej ut å vettja (vittja)
För nådivi!
Å be mi doter sittä (sittja)
För nådi vidä vänner.
Ho sitter fin å spinner lin
För nådivi
A silke drar ho' hem till sin
För nådi vidä vänner.
Bättre kan ho väfva
, För nådi vi
Än du kan skjuta räfvar
För nådi vidä vänner.
Bättre kan hon baka — För nådi vi
Än du kan brödet smaka — För nådi vidä vänner.
Bättre kan hon brygga — För nådi vi
Än du kan veden hugga — För nådi vidä vänner.
Bättre kan hon nysta — För nådi vi
Än du kan henne kyssa — För nådi vidä vänner.
Bättre kan hon nysta garn — För nådi vi
Än du kan vagga barn — För nådi vidä vänner.
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Nu äro de förlikta och dansen börjar parvis. Hon sjunger:
Se på min måg han stussär bra —
För nådi vi
Han sätter hatten så högt som ja —
För nådi vidä vänner.
Se på min måg han stussär bäst.
Han super bränvin å äter fläsk.
Uppbäddad säng det skall han få
med svandunsdynä å bolstrar två (blå)
(Eller: men granris under å mossa på (el. omvändt)
Oxar och plog det skall han få
harf å vält om de gäller på.
(omkvädet: Ni som andrä kan nyttjas till sednare sången)

En variant hvarvid ljuset släckes och makarna tagas i mörkret. När
parning skett och ljuset blifvit tändt så skola de kyssa hvarandra, hur
de än passa för hvarandra. Enkan sjunger då:
Han kysste 'na bak i nacken
För nådi vi
Så kärleken damp i backen
För nådi vidä vänner.
Han kysste 'na bakom örä'
So ho fekk inte' hörä.
Han kysste 'na på rödan kind
Så kärleken for i hjärtat in.
Och sedan dansas i enlighet med föregående. Men sången är mera
skämtsam.
Vansö sn, Barva sn.
ULMA 347:61 s. 197:

Variant C
När nu enkan går på golfvet och har sina giftaslystna döttrar omkring sig så sjunger hon:
1
Jag fatti enkä ja går å vandrär
Har mångä döttrar men ingen måg
Kan ni tänkä.
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Melodien till denna är olika med de följande.
Omkvädet är växlande emellan 1-6 och 7-14.
2
Men ja' ska skaffä mej måg i år :/:
En riker ungersven med knollrigt hår
Kan ni tänkä.
3
Ja' vill väl hafva de mågär sju :/:
Men inte kan ja' få allä nu
Kan nån tänkä.

4
Ja' har ej mindre än döttrar sju :/:
Men den äldstä vill ja ha först till brud.
Kan ni tänkä.
5
Ja' ser på eder ungersvenner här :/:
Att ni alla ogifta är
Kan ja tänkä.
6
Den som nu vill min dotter ha ://:
Den ståndar upp och säger ja
Kan ni tänkä.
En gosse reser sig och säger ja. Till den går hon:
7
Tag min dotter i snöhvitan hand :/:
Och statt med henne som en redlig man
Du som andrä.
Nu tager gossen flickan om hand och enkan sjunger hvarvid paret
dansar:
8
Denne mågen han dansar bra :/:
För han har fått den som han vill ha.
Han som andrä.
9
Ja hus och hemman det skall ni få :/
Uppbäddad säng med bolstrar på
Ni som andrä.
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10
Kor och oxar det skall ni få :/:
harf å plog om de' gäller på.
Ni som andrä.
11
Efter som du nu ä min måg :/:
Så skall du också få säd att så.
Du som andrä.
12
Har ni sitt sådant vackert par? :/:
Di passär riktigt som mor och far
Di som andrä.
13
Ni ska väl ha lite i ert kök :/:
Lite' myntä och lite lök
Ni som andrä.
14
Så, ingefärä och pepparrot :/:
Tag nu din gummä å far din kos
Du som andrä.
Nu affärdas dessa eller detta paret och så friar hon på nytt för en
andra, tredje, fjärde, eller så länge några finnes eller man orkar, ty
är antalet stort så går en dryg tid åt — Hon sjunger icke så för alla
ty de mindre aktade få blott mindre antal värser och mera skämt —
Är det en vand och munter kvinna så har hon ock ett gott förråd av
kvickheter.
Har öfvats i Vester Rekarne. Sången sjunges ännu.
Ej leken öfvas.
Nord. museet. E.U. 3054 s. 905 f. Vml, Overtjurbo hd, Kila sn.
Uppt. Nils Nygren:

Änkeleken
I leken satt alla pojkar på säten, som efter gammalt stod runt väggarna i stugan. Ledaren av leken var en flicka som hade bra sångröst,
hon fick ensam sjunga, och var den som kallades änkan. Änkan går
runt rummet med alla flickorna efter sig samt sjunger:
En fattig änka går och vandrar
många döttrar och ingen måg,
hon som andra.

137
Och viljen i min dotter ha
stigen upp och jiven henne goda svar
ni som andra.
Och ta min dotter i sin vitan hand
och far med henne som en redlig man
ni som andra.
Nu stannade änkan framför en pojke, denne steg upp och tog flickan i sin vitan hand, sedan fick flickan sitta hos pojken. När änkan
fått slut på alla sina döttrar stannade hon framför en av pojkarna och
sjöng:
Vad får jag för den vackra flickan du har fått
och för den långa vägen jag har gått.
Om mågen inte var vidare nöjd med den flicka som han hade fått,
kunde han bjuda änkan en spark i ändan, för det var det sämsta som
han kunde ha fått, vid ett sådant tillfälle kunde änkan bli ond samt ge
pojken en örfil. Andra mågarna voro mera nöjda med sina flickor och
betalade ganska frikostligt, både ko och häst. När alla mågarna gett
svärmor var sin gåva togo vi alla i ring och dansade runt samt sjöng:
Nu har ja fått den jag vill ha
och nu är jag så hjärtans glad.
Så hurrade vi och klappade i händerna.
IFGH 3996:24. Vgl. örsås sn, uppt. 1937 av C. M. Bergstrand
efter Axel L. Larsson, f. 1862 i Ursås:
"En fattig änka jag måste gå
med många döttrar och ingen måg
jag som andra.
och därför måste jag själv gå åstad och fria".
Så stannade hon framför en av pojkarna och sade:
"Och viljen I min dotter ha,
så ställ dej upp och svara ja,
du som andra!"
Då ställde han sej upp och svarade ja. Sen fick han sätta sej med
den första flickan i knät. Så kunde änkan säga:
Ja, gull å silver det skall du få,
å därtill en skattegård.
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För det andra kunde hon säga:
Och denna dotteren hon är rik,
hon har ett stenhus i Västervik,
hon som andra.
Var det en pojk, som hon inte tyckte om, blev det sämre. När hon
hade friat bort allihop, sa' hon:
"Statt nu upp du min förste måg
å dansa på din egen gård,
du som andra.
Då reste sej den förste mågen upp och svängde om lite med
sin fästmö. Sedan sjöng änkan:
Å denna dottern hon dansar bra
ty hon har fått sig en hederskarl,
hon som andra.
Eller:
Å denna dottern hon dansar rätt
ty hon har fått sig en riktig sprätt,
hon som andra.
Eller:
Å denna dottern hon dansar tungt,
Ty hon har fått sig en gammal munk,
hon som andra.
IFGH 795/24. Vgl., Västra Tunhems sn, uppt. av 0. G. Svensson 1920:
Här en lek av mycket gammalt datum.
Gossar skulle sitta på soffor och stolar längs rummets väggar. Den
äldsta av flickorna gick nu omkring med de övriga flickorna i släp efter sig. Hållande varandra i kläderna. Så börja Änkan följande sång
vid den gosse som satt längst ned vid dörren.
Fattig änka jag måste gå
Fattig änka etc.
Många döttrar och ingen måg jag som andra.
Många döttrar etc.
Till Eder junker jag fria må
Till Eder etc.
Många döttrar och ingen måg (jag som andra).
Och villen I min doter ha
Och villen 1 min etc.
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Så står 1 upp och svarar ja, I som andra
Så står I upp etc. (merendels svarar gossen ja).
Sedan sjöng änkan:
När jag kommer tillbaka igen. Skall femton brudar gå i säng för
Guri, för Gun i och för Märta. Proceduren fortsattes till änkan ingen
dotter hade kvar. Möjligen var det mera som tillhörde denna lek men
som jag glömt.
(Liknande uppt. från Mölndal i IFGH 975).
VFF 13919 Olaus Olsson, Tjörn, Boh.:
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IFGH 4460: 33, 34: Lysekil; uppt. 1940 av Bertil Westergren
efter Anna Wallin f. 1859 i Lysekil:
Bröllopslek

På bröllop brukade man leka en lek, som kallades "En sorgsen Änka
gifte bort sina döttrar".
"En sorgsen änka med många barn och ingen man,
hon ger sig ut till att vandra.
Viljen ni min dotter ha
så stånden upp och svaren ja,
ni som andra.
Så sa en av bröllopsgästerna och gick omkring under en paus i dansen
med en rad unga flickor efter sig. Så gick man fram till en av pojkar-
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na eller gubbarna och frågade honom, om han ville ha en av flickorna.
"Ni kan tro, att hon år rar,
hon har en klänning utav bolstervar,
hon som andra".
"En sorgsen änka med många barn och ingen man,
hon ger sig ut till att vandra.
Viljen ni etc.
Ni kan tro, att hon är fin,
hon har en krage utav musselin.
hon som andra.
"En sorgsen änka osv."
Ni kan tro, att hon är skön,
hon promenera på ängen grön,
hon som andra.
ULMA 90:47, Västm.-Dala lmför. Uppt. A. Pettersson 1878:
Folklekar från Garpenberg i Dal., s. 24 nr 32:
De lekande dela sig i två afdelningar, den ena bestående af gossar,
den andra af flickor. Gossarne sätta sig. Flickorna utse en ibland sig
till enka, som går i spetsen, och de öfriga som äro hennes döttrar följa efter i en rad så, att den efterföljande har sina händer på den förutgåendes axlar. På detta sätt gå de omkring under det de sjunga:
Fatti' äntja går å vandrar,
Många döttrar å ingen måg.
Ville du min doter ha,
Stig då upp å ge henne ja,
Du som andra
Ä ville du min doter ha
Stig då upp å ge henne ja.
Du som andra.
Här tager den tilltalade gossen den af flickorna som går sist i raden,
hvarefter enkan fortfar att sjunga på samma sätt, till dess hon utdelat
alla sina döttrar. Sedan sjunger hon:
Min doter är visst inte mykket rik
Hon har sju gårdar i Ustervik
Hon som andra.
Min doter är visst inte mycket grann
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Hon har sju gullringar på sin hand
Hon som andra.
Därpå säger enkan: "go' dag, mågen min, älskar du makan din?"
Svarar han nej, får han byta till sig en af de öfriga flickorna, men
svarar han ja, säger enkan "få si, om du tyckerl om anä", "håll då
ikring anä", "klapp om anä", "kyss anä' osv. Sedan enkan på detta
sätt öfvertygat sig om att ömsesidig belåtenhet finnes hos hvarje par,
ger hon gossarne namn såsom gulltuppen, "silfvervispen" osv., hvarpå hon sjunger:
Kom fram du, gulltuppen, må di fru,
Å låt oss si, att du kan dansa så bra som vi osv.
Här uppräknas allesamman par efter par, hvilka på enkans uppmaning framträda och dansa.
ULMA 3076:1 Vml. Ervalla, uppt. av Hulda Hammarbäck år
1930 efter Maria Matilda Olsson f. 1859 i Ervalla:
Fattig änka går och vandrar
med sju döttrar och ingen måg
ho som andra.
•
Viljen I mi doter ha
så stånden upp och sägen ja
I som andra.
Om utförandet kunde sagesmannen ej lämna några bestämda uppgifter. Hon mindes bara helt dunkelt att "man tog ihop i en ring. Några gick inne i ringen, under det de sjöng".
Flera sagesmän ha utfrågats om denna lek. Endast en fru Maria
Karlsson f. 1862, hade hört och lekt den i sin barndom. Inte heller
hon kunde dra sig till minnes, hur den lektes.
ULMA 3357:5 Vrml. Jösse hd, Köla sn 1931, uppt. Gertrud
Eriksson efter Lotta Persson, Lässerud, född 1871, s. 3:

Lek
En fattig änka jag på golvet går :/:
med många döttrar och ingen måg
jag som andra.
Och viljen I min dotter ha
så stånden upp och sägen ja
I som andra.
MS har lycker
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Och räck min dotter i sin vita hand
och hörer henne som en re(d)li man
I som andra.
Lika många pojkar som flickor. Ankan går omkring på golvet med
alla döttrarna i en rad efter sig. Pojkarna sitta runt om i rummet och
nappa till sig den de vilja ha.
ULMA 2065:1, Häls. Skog. Uppt. I. Nordin-Grip 1928, s. 6 nr
7:

En fattig änka gick och vandra
Man bildade en ring, vari änkan med döttrarna gick medan de lekande sjöngo:
En fattig änka gick och vandra :/:
många döttrar men ingen måg.
hon som andra :/:
Ankan tog en dotter och gick fram till en av dem, som gingo i ringen
samt sjöng:
Säg vill du min dotter ha :/:
stig upp och giv goda svar,
du som andra :/:
Sade den tillfrågade ja, bildade han och dottern ett par.
ULMA 2002:3, Äng. Anundsjö, uppt. Ella Odstedt 1928, s.
39:

Fattig änka
"Fattig änka jag går å vandrar,
döttrar har jag men ingen måg,
jag som andra.
Min dotter är så fin,
hon har en mössa utav vita band,
hon som andra.
Min dotter hon är så rik,
hon har ett slott i Ostersund,
hon som andra.
Den leken minns jag inte hur den lektes.
K. H. (bondhustrun Kristina Hedberg i Solberg, Anundsjö, född
där 1875).
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ULMA 2252:3. Äng. Själevad, uppt. Rode Sjölund 1929, s. 10:
En fattig änka gick och vandra (Fragment)
En fattig änka gick och vandra'
med sju döttrar och hade ingen måg.
Ringlek. En, som skulle föreställa 'moran', gick inne i ringen. Mer
minns jag inte.
J. S-m (Fru Johanna Sandström, Hörnett, född i Usterbillsjö 1858.)

8. På stolen sitter herr Bollerman
D27

Tidigast är denna publicerad i SvFo nr 27 Åldermansleken.
Dess text är här ungefär som i andra versioner men leksättet är
helt annorlunda och förvånande. I alla andra har "åldermannen"
stigit upp på stolen vid lekens slut, i sista strofen, för att härifrån
springa ner och taga en flicka i ringen. I SvFo ryckes stolen undan
för at få en härom ovetande att falla. Vid publiceringen tillägger
Arwidsson: "Leken är sålunda ett något grofkornigt skämt, för den
som ej känner slutet deraf".
Dybeck har infört leken i Runa 1845 efter en uppteckning från
Dalsl. Denna är i ursprungligare form. Även Dybeck är kritisk
mot Cistgötaleken, vilken han omnämner med orden: "kan väl
anses som en mycket ny förvrängning av denna lek."
Emellertid får man beakta, att det är Wallman, som upptecknat texten och kantor Wesselius i Landeryd melodien samt att
detta skett efter hustru Naterberg i Slaka. Någon tvekan om att
leken meddelats och upptecknats riktigt efter dess tradition, kan
icke hysas.
Sverker Ek har berättat om meddelarens personliga förhållanden och hennes tradition i FmFt, bd 23, årg. 1936, "En traditionsbärerska från 1800-talets början", (s. 3 f).
Leken var tydligen på upphällningen i Östergötland, ty Wallman erhöll icke någon annan därifrån. Ej heller från Uppland,
varest han i Uppsala efter en god meddelare därstädes, madam
Enroth, blott antecknade en rad. Överskriften var: Åldermans
visa. Leken hade där nått sitt slut som lek och blivit till "visa"!
I själva verket är leken en gammal intressant sammanparningslek. Härom kunde hustru Naterberg icke veta någonting, ty denna
formen torde ha varit okänd i hela Östergötland. Det egendomligaste i hennes version är att flickor icke omnämndes. Leken utfördes på en gräsplan. Den östgötska Åldermansleken i SvFo kan
sägas vara en mystifikation — innan den blir uppklarad.
Traditionsbärerskans man var livgrenadiären Peter (Hansson)
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Naterberg. Han var soldat för nr 46 i Naterstad, Slaka socken. Det
unika, befängda leksättet kan förstås om leken härstammar från
en lägerplats. Där funnos nog pojkar, som kunde luras och överraskas, då stolen plötsligt drogs undan. Flickor saknades där. Åldermansleken har hustru Naterberg fått från sin man; det är den
förklaring, som här kan ges.
Den på stolen placerade huvudpersonen, som beklädes och prydes av sin "dräng", och här kallas Ålderman, har olikartade benämningar. En sen uppteckning från Årdala socken i Södermanland, från år 1898, har dock däri samma beteckning, förmodligen
på grund av influens från SvFo. Eljest förekommer det riktigare
"Herr Bollerman" (Vgl. 1932: Båleman). Från Gotland, där leken
varit bäst bevarad, omnämnes han som "Bålderman" eller "Valdemar". Detta överensstämmer något med den danska traditionen, Thyregod nr 164 "Kong Voldemar. — Oldermansleg". Waldemar (på Gotland) kan ha kommit in i leken på grund av ljudlikhet — understödd av kong Valdemars förekomst i traditionen?
I Norge är benämningen olderman (Stoylen nr 167) eller ollerman (t. ex. Sophus Bugge, NFK 16 s. 130 f och Rikard Berge,
Norsk Visefugg, s. 221).
I kommentaren till P. A. Säves Gotländska lekar, s. 236, nr 199,
har Herbert Gustavson meddelat tvenne viktiga uppgifter om leken från 1700-talets förra hälft:
Uti L. Neogards Ms Gautau-Minning (UUB, Ihre 181) står:
"Bold: stor, stark, skiön, modig. Bolder man siter pa stol." I ett
Ms från börj. av 1700-t. i Linnean Society i London (fotogr. kop.
i ULMA, acc. 10217) står "Bold, skiön, stark, såsom siungas i en
Gothlands juhlelek: Bolderman stande pa stol, krusadt guhlt har
8c c."
Med detta kan jämföras ett lika intressant citat ur Danmarks
Sanglege (Thyregod s. 379):
I sine "Forbedringer tul Kong Woldemar Christoffersons Historie" (Kobenhavnske Selskabs Skr. III (1750) S. 115, Note) skriver den kendte Historiker Hans Gram:
"Denne Herres Nafn har haft en besynderlig Skixbne, at blifve ofte bruget til Jule-Stue-Viser. Jeg erindrer at hafve i min
Barndom hort ogsaa een, som begyndte saaledes:
Her sidder I, store Kong Woldemar,
i Skarlagens Klaeder, med krusede Haar,
I tage den skionnest, i Dantzen gaar."
10 Denckcr
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— Der findes desvxrre hverken Legebeskrivelse eller Melodi tul dette Vers, og Fortszettelse af Teksten mangler. —
SAOB har på ordet båld 1 (i balladstil): rask, behjärtad, djärv,
dristig, m. m.
Lekens förekomst i vårt land utanför Gotland i äldre tider är
icke känd. Före 1800 vet vi den blott omnämnd i ett vistryck från
Stockholm, "En Ny och wacker Juhle-Wijsa, För år 1772":
"Här leker herr Bollerman, Bollermans dräng". Denna visa kan
tyda på att leken då förekommit i Stockholmstrakten. Av nedan meddelade uppteckningar från 1800-talet synes, att leken
funnits i Dalsland, Södermanland och på Gotland.
I Danmark upphörde leken tidigt som man kan se av Danmarks
Sanglege, Thyregod nr 164.
I Norge har den levat kvar i Telemarken, där Sophus Bugge
antecknade den 1857 i Kvitseid. Det säregna med denna lek, som
saknar prydningen och påklädningen av huvudpersonen på stolen,
är att denne, "sveinkallen" (dvs, ynglingen), tillsjunges av gjenterne i första strofen, medan det är tvärt om i den eljest alldeles
likadana andra strofen, då en kvinna står på stolen.
Vi citera här strof 1 (NFK, bd 16 s. 130):
Paa stålen saa stende skjon ollerman,
på stölen saa stende skjon ollerman sjav.
For du hev trulova (eller: forlova) el jomfrå.
Du teke deg el aa inkje fleir,
du teke den finaste, i dansen du ser!
For du hev trulova el jomfrti.
I andra strofen utbytes ollerman mot ollermör och jomfru
mot sveinkall.
Liksom i den gotländska formen av leken gömma sig flickorna efteråt. Kan gossen inte finna dem, får han ge pant.
En annan uppteckning av Bugge från Nissedal är olikartad.
Här är leken tillkopplad den hos oss ej sällsynta SvFo nr 28
"Syster, syster ädla min" i en lek, som kallas Lindarleikjen, vilken Rikard Berge i sin uppsats om Hindeleiken meddelar i NFK,
bd 11, s. 221. Jämför även med Berges Norsk Visefugg, s. 221
"Stande paa stolen". Nissedalsvarianten är rätt så olik vår lek och,
från vår synpunkt sett, hoprörd med annan lek. Aven i denna
gömmes flickan: "Gutterne skjule Gjenten". En norsk form, mycket lik vår, har Stoylen nr 167, s. 117.
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Från Finland föreligger Bullermans- (el. Buldermans) leken i
ett flertal uppteckningar, senare än de norska men flera med
melodi. Med sådan och en bra lekbeskrivning är en variant upptecknad från Sjundeå i Nyland av V. E. V. W(essman) 1906
(SLS 117, 167 och 239). En annan form från Åb. Hitis påträffades av G(reta) S.-D(ahlström) år 1924. (SLS 367, 1132). Denna
har i slutet, rätt intressant, en strof från Skifta makar (s. SvFo
3. s. 204):
Sällan, sällan, gingo de
Vackra flickor fingo de
som gå i våra ringar
Skåda snart, skåda snart,
annars får du ingen.
En text i 5 strofer är T. Sundmans uppt. 1899 från Nyland
(u. m.), rätt lik de svenska (SLS 72, 84). I de finländska texterna kan man se, hur vår lek kunnat bevaras i en tradition, som
torde ha funnits i flera led.

Leksättet
Herr Bollerman (Bålderman, Waldemar) är en friare och leken,
som Gustaf Ericsson säger om den sörmländska, en parningslek.
Herr Bollerman väljer här själv sin maka i motsats till vad som
är fallet i dylika lekar, då paren utses av lekledaren (svärmodern,
modern, oldemor). I den av Sophus Bugge i Nissedal påträffade
Lindarleikjen, i vilken 011ermansleken utgör slutpartiet, sjunges
leken av en ledare, som kallas "Kjegemester".
Ingen annan hopparningslek har "friaren" sittande på en stol i
ringen, vilken i en dansk variation till och med kallas "tron",
och där huvudpersonen blivit en munk:
Munken sidder paa Tronen
og reder sit Haar,
trackker Stovler paa.
Så tager han een af Flokken,
af dem, han helst vii danse med.
Varifrån Bollermanslekens författare kan ha tagit sin ide är
icke lätt att säkert påvisa. Man kan förmoda att han fått den från
någon lek, i vilken centralgestalten sitter på en stol inne i ringen.
Det ligger då närmast till att peka på "Ge vår bonde gumma", D
213, en över stora delar av Europa spridd gammal lek, som även
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förekommit på Gotland och publicerats hos P. A. Säve som nr 213,
"Låt den bonden stå". Sällskapet står i ring, dansar sakta och
sjunger leken. "Bonden" släppes in, får en stol och sätter sig. I
varje ny strof får han först hustru, sedan barn, amma, piga,
dräng och kreatur m. m. I följande strofer tages allt från honom
i omvänd ordning och till sist får han stryk. Stroferna äro enkla.
Vi meddela en som ex.:
Giv den Bonden hustru :1:
Giv den Bonden vacker hustru,
Och giv den Bonden hustru.
I en dansk variant, Thyregod nr 7 B, Den arme bonde, gör han
toalett:
Bonden vasker sit Ansigt osv.
Bonden reder sit Haar.
Bonden borster sin Troje
7. Bonden ta'r sin Kone
Vidare Barn, Barnepige, Stuepige osv.
Det skulle föra för långt att här ingå på de kontinentala formerna, som äro i samma stil. Vi nöja oss med att hänvisa till
Thyregod, Danmarks Sanglege s. 25 ff. På kontinenten äro de
numera huvudsakligen barnlekar. Där benämnes leken "Der Kirmesbauer" (Böhme, Kdl, s. 673) och liknande, i Sverige har den
benämnts "marknadsgåvan". Såsom av namnet framgår, har det
varit en rolig och festlig lek, som kunnat fresta en lekförfattare
till imitation i ny form.
I de goda uppteckningarna är texten tämligen likartad och föga varierad. I sammanparnings- och friarelekar brukar huvudpersonen, friaren, bli ståtligt presenterad som en framstående, fin
person. Detta kan antyda, att leken tillkommit i förnäma högreståndskretsar men kan också vara en avsiktligt roande överdrift
inför de i leken deltagande flickornas lekfullt kritiska granskning
av karlen i friareärende.
Redan av namnet, det må vara Herr Bollerman eller (kung)
Waldemar, få de klart besked om, vilken framstående man friaren är. Hans upphöjda placering på en stol ("tron") utvisar
också tydligt, att han får anses vara en önskvärd man. Detta poängteras till sist då han ogenerat och överlägset rusar ned i flickhopen och tager den han finner skönast.
Då har han också förut blivit prydd på bästa sätt av sin be-
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tjänt ("Herr Bollermans dräng"). Hans fagergula hår är krusat,
stöflorna pådragna, halsduken knuten, västen knäppt och rocken
påtagen. Till sist sättes hatten på hans huvud. Friaren är färdig!
Hur den gotländska något fragmentariska varianten från Tofta, med avdragning i stället för påklädning, uppstått, är icke
gott att säga. Möjligen kan en svag hågkomst av den förut omnämnda leken "Marknadsbonden", i vars sista parti bonden fråntages allt, vad han förut fått, ha påverkat Bollermansleken här.
Sista strofen:
Han skådar en, han skådar de två
Han skådar den likaste i dansen månd' gå;
Tag fort, annars får du ingen! (Dalsland)
finns också i uppteckningarna från Södermanland och Gotland
i rätt snarlik form.
I Norge (Stoylen 167) slutar leken med att "gjenterne synger":
Tak deg ej, tak deg tvei (tvo),
tak den veneste i dansen!
Även i den gamla norska Hindeleiken sjunger oldimori, lekledarinnan, liknande till "gutterne" (Stoylen nr 170 s. 119):
"Tak ho, tak ho med du far,
det bydst ikkje betre ei onnor helg".
I den svenska motsvarigheten Skifta makar (SvFo 3, s. 203)
förekommer samma parti:
Han skådar en, han skådar två,
Han skådar den liksta i dansen-går.
Tag fort, tag fort, eljest får du ingen!
Gemensamheten i denna slutstrof kan antyda Bollermanslekens
påverkan av äldre hopparningslekar, med vilka den kan anses vara
besläktad på långt håll.
Herr Bollerman är emellertid en säregen lek. Detta visar sig
icke blott i lektexten utan även i dess senare parti, då gossarna
gingo in i ett mörkt rum, till vilket sedan flickorna en och en
fick inträda för att söka rätt på sin pojke i mörkret. När detta
var utfört gick flickhopen in i samma rum och gossarna fingo
sedan en i sänder söka rätt på sin flicka. Leken leddes härvid av
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en "dörrvaktare", vilken kan betraktas som en lekledare för denna
detalj. Han kan dock icke jämföras med de äldre hopparningslekarnas betydelsefulla och skickliga ledare, vilka voro äldre kvinnor.
Ett liknande slutparti omnämnes.från Norge och Finland bland
deras former av Bollermansleken. Flickorna gömmas, men det säges icke, att det sker i mörker. När sista strofen sjunges i Sophus
Bugges lek från Nissedal "staa Gutten og Gjente stille indenfor
ringen. Saa skal de se til at slippe igjennem. Gutterne skjule
Gjenten; hendes Gut faar Tamp, til han finder hende, naar han
har fundet hende, skal de kyssas"... Även i hans lek från
Kvitseid 1857 skola flickorna gömmas och uppsökas: "Saa vxlge
Gjenterne efter Tur hver sin Gut. Endelig skjule Gjenterne sig
og saa skal hver Gut finde sin Gjente; kan han ikke det, giver
han Pant".
I Bullermansleken från Sjundeå 1906 meddelas, att sedan alla
blivit par "gå gossarna ut, och flickorna gömma sig. Den som är
"huvudman" släpper så gossarna en i sänder in, bultar om honom
med en "pamp" och ropar: "sök maka!" Sedan gömmer gossarna
sig osv. Lekslutets spridda, vidsträckta förekomst i de nordiska
länderna berättigar till antagandet att det är ursprungligt och
tillhört leken allt ifrån dess tillkomst.
Var Bollermansleken författats och arrangerats kan icke bestämmas av dess förekomst på 1800-talet, men sannolikt torde det
ha varit på Gotland eller i Danmark. Som framgår av de nedan
framlagda uppteckningarna har leken blivit bäst bevarad på Gotland, varifrån den redan ca. 1700 omämnts. Det kan i detta sammanhang påpekas att den icke kan ha något, annat än möjligen
namnet Waldemar, gemensamt med den gamla av Strelow 1633
antecknade gotländska leken "Udskreid Waldemar med varum
Luff", SvFo 3, s. 374. Det kan likväl finnas skäl för ett antagande,
att lekens ursprung är gotlänskt.
Vid jämförelser av det gotländska materialet och det norska i
Telemarken vid 1800-talets mitt bevarade, vilket är fragmentariskt och rätt olikt, kan betänksamhet uppstå. Av dem ligger det
nära till hands att förmoda, att både de norska och de gotländska
Bollermanslekarna kommit från Danmark. Att leken där tidigt
försvunnit, liksom vissa andra danska lekar, kan förklaras av det
ihärdiga, kraftfulla och även hänsynslösa anfall det danska prästerskapet genomförde under flera sekler mot det danska folkets
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gamla "Julestuer". Härom har Griiner Nielsen ingående redogjort
i "Sprog og Kultur" 1933 i sin uppsats "Julestuer og Julestuelege
i Danmark paa Holbergs tid", till vilken här hänvisas. Hårdast
åtgångna av lekarna blevo nog sammanparningslekar, friarlekar
och andra kärlekslekar. Fullständigt okända danska lekar, en gång
omnämnda av Peder Syv, ha återfunnits kvarlevande senare i
Sverige, så att deras leksätt kan klarläggas. Vi äro benägna att
tillskriva den danska leken "Kong Voldemar-Oldermansleg"
(Thyregod s. 163) prioritet: dvs. att Bollermansleken författats
i Danmark.

Melodien
Tre dylika föreligga. Den i SvFo nr 27 från Slaka och Landeryd (i 3/4, E moll) är en tilltufsad variant av dalvisans melodi
(Om sommaren sköna). De två andra gå i 2/4 takt, den dalsländska i Runa 1845 i C moll och den gotländska, som är upptecknad av folkskolläraren i Hogrän J. P. Enderberg (f. 1828,
Tofta), i G dur. De båda senare kunna möjligen ha utvecklat sig
ur en ursprungligare melodi tillhörig leken, men härom är intet
känt.
Melodien till den finlänska från Sjundeå har 6/8, A dur, den
från Hitis går i 4/4, G moll.
Någon melodi från Danmark eller Norge är icke upptecknad.
Uppteckningar
Arw Ms s. 132. Melod. upt. af Wxselius (Arwidsons ant.):
Aftr. SvFo 3, s. 245. (s. 130: Hustru Naterbergs Lekar), uppt. av
Johan Wallman:
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Ringdans. En sitter midt i ringen på en stol, och en står för att
kläda på denne, och ac(c)ompanjerar sången med lämpliga åtbörder.
Då ålderman är upstigen på stolen ryckes densamma undan, att han
faller till marken.
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1
Sitt ner på stolen Herr Ålderman
på stolen sitter Herr Ålderman sjelf
För han har lofvat en Jungfru.
2
Dra stöflorna på Herr Ålderman
och stöflorna drager väl Ålderman sj elf
För han har lofvat en Jungfru.
3
Klä halsduken på Herr Ålderman
och halsduken kläder väl ålderman sjelf
För han har lofvat en Jungfru.
4
Klä Rocken på Herr Ålderman
och rocken kläder väl Ålderman sjelf
För - - 5
Sätt hatten på Herr Ålderman
och hatten sätter väl Ålderman sjelf
6
Stånder opp på stolen Herr Ålderman
på stolen stånder väl Ålderman sjelf
———
Arw Ms s. 182, uppt. efter Madam Enroth i Uppsala, född i Håtuna nära Sigtuna (ant. av J. Wallman):
105. Äldermans visa
för honom så ståndar skön jungfru.
——
R. Dybeck, Runa 1845 s. 29 f. (Folklekar, norra Dalsland):
(Enligt hvad hittills bekant är, endast bruklig i Dalsland. Kallas der
Herr Bollerman. Nr 27, hos Arwidsson, Åldermansleken, kan väl anses
såsom en mycket ny förvrängning af denna lek).
Flickorna bilda en ring och dansa. "Herr Bollerman" sitter på en stol
inom ringen, och en annan föreställande hans dräng, bredvid, företeende åtbörder i enlighet med sångens innehåll. De dansande sjunga:

153

4 ht“

c 5 ; C
På sto- len sit - ter Herr Bol- ler- man på,

r ; ; C G c

.r4
På sto - len sit - ter Herr

; G ; 5 r r,

Bol - ler - man sjelf; Får h0 - nom var lof - vad

en _lung - fru.

1
På stolen sitter Herr Bollerman,
På stolen sitter Herr Bollerman sjelf;
För honom var lofvad en jungfru.
2
På håret krusar Herr Bollerman,
På håret krusar Herr Bollermans dräng.
3
På halsduken knyter Herr Bollerman
På halsduken knyter Herr Bollermans dräng.
4
På västen knäpper Herr Bollerman,
På västen knäpper Herr Bollermans dräng.
5
På stöflorna drager Herr Bollerman,
På stöflorna drager Herr Bollermans dräng.
6
På stolen ståndar Herr Bollerman, (ställer sig upp)
På stolen ståndar Herr Bollerman sj elf.
7
Han skådar en, han skådar de två
Han skådar den likaste i dansen månd' gå;
Tag fort, annars får du ingen!
Vid sista versens slut springer Herr Bollerman af stolen och söker
fasttaga någon af flickorna; men för att försvåra detta, dansa nu flickorna mycket fort. Då han sluteligen bemägtigat sig en ur ringen, dansar han omkring med henne, hvarefter båda aflägsna sig från leken.
Nu sätter sig den föreställde drängen på stolen, och blifver Herr Bollerman; äfvensom en annan gosse inkallas i ringen, för att öfvertaga
drängakallet. Härmed fortfares, till dess alla gossarna på samma sätt
fått sig makar, då panter affordras.
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P. A. Säve, Gotländska lekar, s. 124 ff.:
199. Waldemars- (Båldermans-)leken
Flickorna taga i ring och dansa omkring: midt i ringen står en stol
omkring hvilken ett lika antal gossar ställa sig. Flickorna sjunga:
"Waldemar (Bålderman)! statt uppå stol;
Ty stolen är satter för Waldemars fötter,
Att han skall hafva en Jungfru skön,
Som uti dansen går."
Eller:
"Stolen är satter, för Konungens fötter:
Kung Waldemar!
Han skådar en, han skådar två,
Han skådar dem alla, i dansen månd' gå:
Skåd' snart eljest får du ingen!"
En gosse stiger nu upp på stolen, och flickorna fortfara att sjunga:
"Han skådar sig en, han skådar sig två,
Han skådar sig den bästa i dansen månd' gå,
Skåd' snart annars får du ingen!"
Gossen hoppar därefter ned från stolen, och lägger händerna på
axlarna af den flicka han behagar. Sedan han sålunda valt sig en maka,
blir han qvar hos henne i ringen. Och de andra flickorna dansa åter
omkring och sjunga:
"Waldemar statt upp —"
alla derefter:
"Han skådar sig en —"
då en annan gosse stiger upp på stolen och väljer sig en flicka i
ringen; hvilket fortfar tills alla gossarna fått hvar sin maka. — Då gå
alla gossarna in i ett närgränsande mörkt rum, vid hvars dörr ställes en
dörrvaktare, försedd med en ihopvecklad duk, på hvilken knut är slagen. En i sender af flickorna går nu in till gossarna, hvilka hålla sig
tysta i mörkret. Hon utväljer den, hon tror vara sin make, och kommer
så ut med honom. Har hon valt rätt, får hon behålla honom, och en annan flicka går in att välja, tills hvar fått sin make. Den flicka (gosse),
som ej valt rätt, straffas af dörrvaktaren med duken, och måste välja
om igen, tills hon (han) fått den rätta. — Sedan alla flickorna sålunda
fått igen sin make, gå de in i det mörka rummet, och gossarna skola nu
på samma sätt leta rätt hvardera på sin maka; då leken är slut. — A.
Snöbom. — Bålldar-mans-läiken (L. 0. Kalbjärga, Fårö).
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I vänstra marg:en på sid. 2 hos Säve står följande: (I Tofta:)
Gossar och flickor om hvarandra dansa i en ring; midt uti står en
stol på (hvilken) Bålldeman sitter, och hans dräng står ijemte. — Flickorna och gossarna gå omkring och sjunga långsamt:
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"Och Båldeman han sitter på en stol
Och stolen är satter för Båldeman
Att han skall hafva skön Jungfru. —
"Och Båldermans dräng han krusar gult hår
För Bålderman, för Bålderman
Att han skall hafva skön Jungfru.
"Och Båldermans dräng! Knäpp västen upp
För Bålderman, för Bålderman
Att han skall hafva skön Jungfru.
Och Båldermans dräng! drag stöflorna af
För Bålderman, för Bålderman.
Att han skall hafva skön Jungfru.
"Och Bålderman han ståndari på stol
Ty stolen är satter för Bålderman
Att han skall hafva skön Jungfru.
(Nu står Bålderman och skådar sig omkring efter en flicka: dessa
dansa nu mycket fort och sjunga i hastig takt:)
"Han skådar sig en, han skådar sig två
Han skådar den bästa i dansen månd gå:
Skåd' snart! annars får du ingen!"
(Nu hoppar Bålderman ner af stolen och tar sig en flicka och går
med henne ur leken; och nu blir Båldermans dräng sjelf Bålderman
och väljer sig en dräng. Och så fortfar leken tills alla fått sina rnakar.) —
Nu gå t. ex. flickorna först ut i ett annat rum, då flickorna2 utanföre i takt bulta på dörren och sjunga:
1 Härvid
2

stiger Bålderman opp och står på stolen.
Ändrat från: pojkarna.

-
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"Jag friar, jag friar till konungens son
Af Engeland, af Engeland.
I fjol hade jag en duktig man
Som kunde göra båd byttor och spann"
(eller: i fjol hade jag en later stock)
I år har jag fatl ... eller tvärtom, allt som man vill behålla eller
bli af med sin fästeman. — Sedan alla flickor så sjungit och slutat med
orden:
"Jag kallar dig ut
Bakom en knut
Lars Pehrson Bringes!"
Då gömma de sig på en hög i det mörka rummet, då gossarna skola
rusa ut och välja sin rätta maka uti mörkret; lyckas han ej. får han
ingen.
Sedan gå gossarna ut, sjunga, trumma och väljas på samma sätt. —
J. P. Enderberg. — (I Hogrän:) dansa allenast flickor omkring i ringen
från början. — J. P. Enderberg.
ULMA 347: 60 s. 87. Gustaf Ericsson, Sdm., Åkers och Rekarne
hd. (I 347:66 s. 138 med samma uppt. har G. E. satt som rubrik:
"Ta sej Julgummer. Kallskålsdansen". I slutet där nämnes: Denna lek är en förberedelse till att "ta opp spelpengär".):
Flickorna ställa sig i ring och tvenne gossar träda inuti och hvaraf
den ena sitter på en stol och den andra är stående bredvid honom. Den
som sitter på stolen kallas Bollerman och den stående är Bollermans
dräng. Flickorna sjunga och dansa:
Ni sitter på stol Härr Bollerman
På stolen sitter väl Bollerman sj älf
För honom är lofvat en jungfru.
(Stundom sjunga Gossarne):
"I fjol hade jag ett förbannadt ska'n
Som bara gick i stugor att skaffa sig barn;
I år har jag fått en dygdiger ros,
Den kan hvar man sofva hos!" — J. P. E.
I margen s. 2 står följande:
Stundom sjunga flickorna:
Han ligger och vrider sig som en råveds-stock
När jag vill i säng, så stiger han opp.
Ack, ack! om han snart vill dö,
Ville jag ge de fattiga bröd:
Det skulle vara mitt största nöje
Om någon ville störta honom i en "bröja."
J. P. E.
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Krusa håret på Bollerman
Håret krusar väl Bollermans dräng
För honom är lofvat en jungfru.
Drag västen uppå, råcken med på Bollerman
Råcken och västen drar Bollermans dräng
För honom är lofvat en jungfru.
Drag stöflor uppå, sporrar också på Bollerman
Stöflor och sporrar drar Bollermans dräng
För honom är lofvat en jungfru.
På stolen ståndar Herr Bollerman
På stolen ståndar väl Bollerman sj älf
För honom är lofvat en jungfru.
Ni skådar nu en, ni skådar nu två
Ni tar den bästa i dansen går
Ta' fort, ta fort, eller ock får ni ingen!
Tager sig nu maka och så sätter bollermans dräng sig och blir Bollerman. Är blott en parningslek.
ULMA 347:59. Sdm. Gustaf Ericsson, Dansnöjen och Allmogedansar inom Åkers Härad 1830, s. 36:
Det var icke nog att man dansade och förplägade sig, man skulle ock
tänka på spelmannen att han för sin lärdom, sin fiol, stråke och
strängar skulle hafva någon ärsättning. Denna ärsättning uppbars under namn af spelpenningar. Billigheten och artigheten fordrade att
gossarna skulle betala för flickorna och då blef vid gifvet tecken att
allmän sammanparning skulle ske och att hvar och en skulle hafva s. k.
julgumma. Just nu visade sig många gånger värkligheten af de intimare förhållanden emellan ungdom af olika kön hvilka man kanske
länge anat eller aldrig kunde ana. Längre tillbaka så stod denna sammanparning under ett mera formligt mekaniskt tvång hvilket snart
skall visas, men sednare eller omkring 1840 så gick denna sammanparning mera fritt tillväga. Den första eller mera mekaniska metoden
skedde medelst den s. k. Bollermansleken hvilken bestod däruti att alla
flickor ställde sig i ring hållande hvarandra i händerna. Tvenne de
mäst anseddaste af gossarna inträdde i ringen och benämndes Bollerman och Bollermans dräng, hvarvid Bollerman satte sig eller ställde sig
på en i ringen varande stol och Bollermans dräng var stående på
golfvet därbredvid. Nu börja flickorna sjunga: (här följer sedan stroferna som förut äro meddelade här enligt 347:60 s. 87). —
Vid sista repriserna ökas takt och rörelse till vildaste fart och då får
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Bollerman taga sig en flicka med hvilken han utträder ur ringen och
Bollermans dräng sätter eller ställer sig på stolen samt en annan gosse inträder i ringen att bli dräng och så undan för undan tills gossar
och flickor parat sig så långt som könen å båda sidor motsvara hvarandra och skulle icke j emn könsparning kunna ske så får återstoden
para sig med hvarandra hur de kunna ty det är vanligen då sådana
hvarmed man icke kinkär så mycket ty de tillhöra då vanligen gräsänklings eller gräsänkeståndet.
(I fortsättning meddelas om "Skifta makar. Modren går på
golfvet", insamling av spelmanspängar m. m.).
ULMA 41: 79, Årdala sn, Sdm., Uppt. T. Arne 1898, efter Fru
Bergkvist i Stenstugan, s. 54, (delvis fonetisk):

Åldermansleken
I sitten på stolen, herr ålderman,
På stolen så sitter herr ålderman själv,
För honom är låvad en jungfru.
I dragen på stöveln, herr ålderman,
På stöveln så drager herr ålderman själv
För honom är låvad en jungfru.
I dragen på rocken, herr ålderman,
På rocken så drager herr ålderman själv
För honom etc.
I dragen på västen, etc.
På västen etc.
För honom etc.
I pudren nu håret, herr ålderman,
0 håret det pudrar herr åldermans dräng
För honom är låvad en jungfru.
I skåden nu en, I skåden nu två,
I skåden den bästa i dansen som går,
Ta fort, annars får ni ingen.
ULMA 4544, Vgl. Kinnarumma sn. Henriksson, A. 1932, s. 2:
— En lek hette visst "Bålemans dräng". Någon bestämdes att sitta
på en stol, de övriga gingo i ring däromkring sjungande (delvis fon.
uppt.):
"Krusa nu håret på Bålemans dräng.
Håret då. krusar la Båleman själv
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För hönom har lövat en jungfru.
Skåda en,
Skåda två,
Skåda den vackraste flickan (gossen) i valsen gå.
Ungdomen i ringen strök i förbigåendet den sittande i håret. Denne
slog till någon i ringen, som sedan fick sitta på stolen.

Addenda
KVHAA, Borgström, Ludv., Folkvisor uppt. i Wermland och
Dalsland 1845, s. 107 Efterskrifna 26 folklekar äro upptecknade
af Stud. E. H. Segersteen i Kättilstads sn, eigl., sommaren 1844;
(nr) 18:
(En gosse sitter på en stol midt i ringen, som dansar omkring under
följande sång:)
"På stolen sitter vår kung Kaleman
Se väl uppå de jungfrur, som här rida fram".
(en flicka går ur ringen och sätter sig bredvid gossen.)
Och ungersven och jungfrun de sutto bredvid
När de suttit lite, så talas de vid:
"Will du bli min lilla, min likaste ros?"
Och nämner du sådant, då springer jag min kos.1
(Flickan springer utom ringen)
Och spring du min lilla jag hinner nog dej!
Och hinner jag dej inte förr, så hinner jag dej i qväll.
(Gossen springer utur ringen och sätter sig vid flickan. Leken fortfar
på samma vis tills alla paren har kommit ur ringen.)

1 Jfr med SvFo 3, s. 243 ff. Munken och Nunnan.

9. Ers excellens och reverens . . . Riddareleken
D 229

Leken är sällsynt, blott upptecknad av G. 0. Hylten-Cavallius
i Östergötland, Gustaf Ericsson i Åkers hd i Sdml samt Eva Wigström i Rönnebergs hd i Skåne. Blott en gång är den publicerad,
nämligen av N. Lilja i Julboken (1865) med förklaringen: "antik,
mig obekant". Av upptecknarna i början av 1800-talet, såsom
L. F. Rääf, Johan Wallman, Abr. Ahlqvist m. fl. omnämnes leken
icke. Av nu tillgängliga uppgifter kan beträffande lekens ålder
blott sägas, att den funnits i Östergötland och Södermanland något före 1800-talets mitt samt att den upptecknats i Asmundtorps socken i Skåne ca. 1880. Var Lilja fått leken ifrån kan man
icke veta. Han lämnade Lund 1843, då han blev klockare i Billinge. Leken torde således varit okänd i dessa orter på den tiden.

Texten
I den bästa lekbeskrivningen, Gustaf Ericssons från Vansö
socken invid Strängnäs, förekommer blott en strof:
Ers excellens och reverens
Vi för eder månde buga
Vi äro allesammans riddare
Som nu för tiden kallas friare
Flicka vill jag af eder hafva
Gif mig som eder behagar!
Hylten-Cavallius har ytterligare en treradig strof från Östergötland (lek nr 54):
1
Hans Excellens och Grefve Spens
Jag vågar be och besvära
Vi äro allestans riddare,
Som nu för tiden kallas friare
Och våga supplicera.
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2
Vi skolom nu kring landet gå
Att oss en trogen maka få
och söka äkta bandet.
Ifylten-Cavallius har dessutom meddelat melodien och denna
utvisar, att andra strofen, den treradiga texten, sjungits till en
gammaldags enkel polskmelodi om 6 takter, varav de fyra första
utgöres av en bisserad tvåtakt. Strof 2 har tydligen utförts av paren — sedan "excellensen" utsett dem då första strofen sjöngs —
under det att de därefter dansat i ring kring honom, såsom Gustaf Ericsson berättar från Vansö. Att den senare icke meddelar
någon andra strof kan bero på, att ringdansen kanske utfördes
utan sång, på grund av det efterföljande skämtsamma uppträdet
därstädes med klagomål över den erhållna partnern.
Både Julboken och Eva Wigström ha även de två strofer men
hos den senare är ordningsföljden dem emellan omkastad. För
övrigt är den så lik Julbokens att den kan vara påverkad av denna
Liljas äldre publikation.

Leksättet
Blott Gustaf Ericsson ger från Vansö socken, Sdm, en så tydlig beskrivning att man förstår lekens utförande. Ledaren, den
s. k. excellensen, sätter sig på en stol och försöker se ut som en
greve. De lekande placera sig var det passar i rummet men gossarna och flickorna, som skola vara till lika antal, dock var för sig.
Leken börjar med att gossarna, den ene efter den andre, liksom i
en rad, gå fram till excellensen och buga sig för denne under det
att första strofen sjunges. Denne tilldelar honom genast en flicka
ur hopen, vilket EW beskriver med orden: "Excellensen vinkade åt en att sluta sig till raden". Paren fortsätta, allt eftersom de
utsetts, i en rad, som till sist bildar en ring kring lekledaren på
stolen. De dansa nu någon slags ringdans, t. ex. som Gustaf Ericsson säger "släppolsk eller gångdans". Då torde i ringen andra
strofen sjungits. Eller också sjöngs i stället en i orten populär
dansstrof. Denna ringdans har kanske också ibland utförts utan
sång, vilket kan ha varit fallet i Vansö socken, eftersom den
skicklige upptecknaren icke meddelat någon andra strof eller någon förklaring rörande denna sak.
De därifrån omnämnda tokerierna i lekens avslutning med klagomål på den tilldelade makan (maken) förekomma även i andra
Il

Dencker
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dylika parlekar. Se härom t. ex. SvFo, 3, s. 203 och s. 440 (beträffande leken Skifta makar).

Lekens karaktär
Den kan ju sägas vara en friarelek. I båda stroferna talas om en
friande riddare. Men det gäller icke alls ett fritt val av make, ty
det är "excellensen" som bestämmer. Alltså är det en lek, vari de
lekande hopparas, en sammanparningslek. Därigenom blir "Riddareleken" en länk i en gammal förnämlig kedja av dylika såsom
Hindeleiken och Giftarleiken i Norge samt Skifta makar och
Gymburlaiken hos oss. Men Riddareleken är ringa och obetydlig.
Visserligen kan någon väl finna lekledarens rang hög liksom friarnas börd — dock obetydlig jämfört med de kejsare och kungar,
som ibland besöka sånglekarnas lilla värld. Emellertid är texten
på sitt sätt ovanlig och därför intressant.
I detta sammanhang kan man möjligen tänka sig att "Excellensen" tillkommit på en herrgård vid något tillfälle, då ett arrangemang i par skolat ske till en lek och en lämplig textförfattare funnits att tillgå. Detta kan lekens ringa spridning antyda.
Om ordet "referens" ersatts med "greve Spens" i östgötaleken efter någon viss person har det väl skett med tanke på någon av
grevarna Spens på Grensholmen i Vånga socken.
Melodien
Blott den av Hylten-Cavallius från Östergötland erhållna är
känd. Denna polska får sin karaktär av entaktsmotivet i början,
vilket genomlöper nästan hela låten. Genom den förlängda fjärdedelen får den en kraftig rytm, som påminner om niglekens melodier. Varianter av denna melodi äro just icke ovanliga. Beträffande Östergötland kan man t. ex. hänvisa till Svenska låtars
östgötaband, 2, nr 501 och 502. Någon särskild belysning av lekens historia kan den icke ge.
Uppteckningarna
Hylten-Cavallius, G. 0. och Stephens, G., Sv. folkvisor, ms i
KB, Vs 3:5 (b) Danslekar s. 329 ff:
54. Från Ostergötland
En person går före med en rad efter sig, till en af motsatt kön, och
sjunger första versen. De niga derunder. Den tillnigade följer efter.
Så till en ny liksom vid nigleken, och bilda en lång rad eller kedja,
hvilken föres sedan i nya krokar.
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1
Hans Excellens och Grefve Spens
Jag vågar be och besvära.
Wi äro allestans riddare,
Som nu för tiden kallas friare
Och våga supplicera.
2
Wi skolom nu kring landet gå :/:
Att oss en trogen maka få
Och söka äkta bandet.
N. Lilja, Julboken, 1865, nr 50:

Riddareleken
Ers excellens och reverens
Låt eder väl behaga,
Vi äro stolta riddare
Som äfven kallas friare
Gif oss hvad eder behagar.
Kom riddare, kom friare
Låt oss till hofvet fara
Och söka oss en vän så kär
Och lefva efter hans begär
I alla våra lifsdagar.
(Antik, mig obekant.)
ULMA 347:60, Sdm., Gustaf Ericsson, Folklekar från Åkers
och Rekarne hdr, s. 162:

Excellensen
Ungdomen placerar sig hur som helst i rummet men att flickor och
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gossar böra vara åtskilda. Anföraren sätter sig på. en stol midt på
golfvet och antager en gravitetisk min, kallande sig för excellens.
Nu går gossarna en efter annan till honom och bugar sig och frågar
sjungande i släpgångstakt:
Ers excellens och reverens
Vi för eder månde buga
Vi äro allesamman riddare
Som nu för tiden kallas friare
Flicka vill jag af Eder hafva
Gif mig som eder behagar!
Anföraren nämner då en flicka till hvar så som han för godt finner
och par efter par så sluta de sig i ring som går omkring anföraren.
Sålunda fortfares tills alla äro sammanparade. Så dansas några slag
ringdans endera i släppolsk eller gångdans. Men nu kan hända att de
bli missbelåtna med sina makar och gå par efter par till anföraren för
att erhålla skiljsmessa och kan anföraren alltid efter hvar och ens framlagda skäl fälla det utslag som han tycker bäst passa. Och som hufvudsaken är att väcka nöje och munterhet så tillåtes här alla möjliga friheter, höfviskheten ej alltid så noga iakttagen.
Vansö.
Nord. museet, Manuskript 9, Eva Wigström, Ringdansar; 1880-t.
49. Sk. Rönnebergs hd, Asmundtorps sn.:
Kom riddare, kom friare,
låt oss till hofvet fara
och söka oss en vän så kär
och lefva efter hans begär
i alla våra lifsdagar!
Ers excellens och ers excellens (bugning)
vi månde eder behaga!
Vi äro stolte riddare (de göra ett hopp)
som äfven kallas friare
och månde eder behaga! (bugning)
(Excellensen vinkade åt en att sluta sig till raden.)

10. Hanen sitter på bjälken. Göken sitter på kyrkotak
D 5'5

Ingenting tycks vara känt om denna leks förekomst i vårt land
före 1810-t. då den först upptecknades. Dess karaktär kan i största
korthet uttryckas med rubriken på Carl Maria von Webers välkända opus 65, (Dresden 1815), Ronde brillant för piano: "Aufforderung zum Tanz"! I lekens tvenne första rader omnämnes visserligen en fågel — göken eller i sydligaste Sverige hanen (tuppen) men i fortsättningen rör sig texten om inbjudan till lek.
Kanske dock Olof von Dalin känt till någon version av den?
Det ser nästan så ut av hans omtyckta imitation av en folkdikt
med dansstrofer, som icke ha något inre textsammanhang. De två
första stroferna ha tillkommit som fri parodi på en barnsång,
"Skatan satt på lagårdstak" el. dyl., den andra kan uppfattas som
hans reflexion till den första, därefter följa de "lösa" stroferna:
Skatan sitter på kyrkotorn
och gåsen läggs i en gryta;
och den som har sitt hjertekorn,
behöfver därmed ej skryta.
Lilla vän, kom tag mig i ring
och dansa golfvet i splitter
gör inte narr af hjärtesting:
jag känner bäst hvar det sitter.
Det är faktiskt just som i vår lek. I första "ronden" fågel och
sedan "kom tag mig i ring och dansa". Det är ungefär vad flickorna tänker, då de ser på den i leken omnämnde "Jöns Anderson".
"Göken sitter" är sällan påträffad hos oss. Den i SvFo 3, s. 265
f. publicerade, är upptecknad av J. Wallman på 1810-t. efter
komminister Wallenberg i Landeryd invid Linköping. Senare är
denna uppt. inskriven med fullständigare melodi i L. Chr. Wiedes Ms "Svenska Folkvisor", nr 264 (KVHAA). Eljest är blott
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ytterligare en svensk version av "Göken sitter" känd. Denna är
från By socken i Dalarna (början av 1900-t.) och meddelas av
Carl Larsson i By i hans hembygdsbok, En dalasockens historia II
(1939), s. 216 f.
I södra Sverige är leken, vars begynnelseord här äro "Hanen
han satt på bjelken", "Tocken han satt på valen" el. liknande,
insamlad blott 3 gånger i Skåne ca. 1880, men en tidigare finns
publicerad i N. Liljas lekbok Julboken. Från Uland ca. 1810-t.
är en liknande uppt. av Abr. Ahlqvist.
I Danmark och Norge heter fågeln "Hanen" men från Finland har Lagus nr 319 en från Helsinge med begynnelseorden
"Göken han sitter i björken".
Lekens ringa förekomst hos oss kan bero på dess karaktär av
introduktion. Den svenska ungdomen ansåg förmodligen att en
sådan icke behövdes, då de satte i gång ringleken direkt.
Lektextert
De två första raderna ha sin särskilda typ, som tycks vara utan
märkbart sammanhang med fortsättningen. De äro som en slags
atmosfär kring den följande inbjudningen till pojkarna eller ett
motto, som dess författare en gång för längesedan ansett vara
belysande. Men den lekande ungdomen har icke reflekterat häröver.
I Landeryd, 1810-t., lyda orden:
Göken sitter uppå kyrkotak
Han orkar så litet gala :/:
By sn, Dal., början av 1900-t.:
Och göken satt uppå stabben och gal,
han hade så underligt lätä.
Lagus 319. Finl., Helsinge

SLS nr 78, s. 30, uppt. Sundman):

Göken han sitter i björken och galar,
Han har ett så underligt läte.
Göken
Allt sedan antikens tid har göken spelat en roll för människorna och blivit en symbol för vissa drag i folktron. Hans karakteristiska läte har avlyssnats. Genom gökropens antal har man
trott sig kunna få veta det antal år, som återstå av en människas
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levnad och hur lång tid det kunde dröja för en ungdom att bli
gift. Väderstrecket, från vilket gökens rop kommer, vittnar om
framtiden — om den blir ljus eller mörk. Av de otaliga barnvisorna om göken lämna vi ett par exempel ur Böhme, Kdl. s. 149
f. Kuckukslieder, samt en välkänd svensk.
696
Kuckuk, Kuckuk,
Beckenknecht,
Sag' mir recht,
Wieviel Jahre wohl
Ich noch leben soll. (Usterrike).
727. Kuckuks Weiber
Kuckuk ist ein braver Mann
Der sieben Frauen halten kann (- - -) (Pommerellen).
Gök, gök, sitt på quist
säg mig vist,
hur många år
jag ogift går.1
I de tyska bröllopsvisorna är göken ofta förekommande och
denna typ av visor är omtyckt (Erk-Böhme II, 272 f.)
Symbolism
Tydligt är att de i lekens första hälft omnämnda fåglarna och
deras läte torde ha någon särskild betydelse, vara symboliska. Det
är av vikt att denna fråga löses av en etnolog. Här kunna vi
blott hänvisa till sådan litteratur, som närmast kan vara av intresse från leksynpunkt att lära känna.
Mannhardt har i Zeitschrift f. deutsche Mythologie III, s. 209
ff. behandlat många frågor om gökens symboliska betydelse och
rikligt belyst dem. Göken tillskrives i traditionen förmågan att
kunna "dåra" människor. Härom hänvisa vi till Asa Nymans
uppsats "Dårfåglar" (Arv 9, 1953), som innehåller talrika exempel på gökens farlighet från olika länder.
Hanen, som sitter på bjälken och gal, kan i leken betraktas som
en västlig parallell till vår gök och därför från symbolisk synpunkt behandlas i samband med göken. Här be vi närmast få
hänvisa till Karin Danvers uppsats i Folkkultur 1941, s. 125-144:
"Ordet hanrej belyst med hjälp av folktraditionen", varifrån vi sär1 Jfr

bl. a. E. Modin, Gamla Tåsjö, 2 uppl. (1938) s. 348.
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skilt påpeka å s. 128 benämningen cucu/us och å s. 130 omnämnda
Kukerispiele.

Hanen och göken
I de sydsvenska texterna från Skåne och Uland, liksom i de
danska och norska, saknas göken. Här är det i stället "Hanen"
(tuppen) som omnämnes:
Hanen han sitter på bjelken och gal,
Han orkar ej längre att äta (Uland, 1810-t.)
Tocken han satt på valen och gol
han gal ej alltid af kättja.
(Luggude. Sk., c. 1880)
Hanen sidder paa Bjxlkehoved
han ger ej andet en kedes.
(Nestvedtrakten, Thyregod s. 33)
Hanen sat paa bjelken
og sa det var so godt eit sxte.
(Stoylen nr 168).
Hur den svenska formen med göken uppkommit är på grund av
det fåtaliga materialet svårt att förklara men signifikativt är det
med en bröllopsfågel i lekens början. Komminister Wallenbergs
lek överensstämmer eljest rätt så bra med det sydligare materialet. Representanten för det manliga inslaget i leken, Jöns Andersson, verkar genom sitt förnamn vara kommen söderifrån och släkting till den danska lekens Jens Hansen (Thyregod s. 32). Den
enda svenska "gökleken" känd före år 1900 verkar vara tillkommen i högreståndskretsar. Kanske kan den vara en avsiktlig omredigering av den sydliga leken "Hanen satt". Wallenberg blev
student i Uppsala 1800 och fortsatte studierna i Greifswald 1805,
där han blev magister 1806. Möjligen kan han själv ha kommit på
den goda iden med göken i leken från de många tyska Kuckukslieder?

Synpunkter på lektexten
Denna har tvenne till synes icke sammanhörande delar. Först
fågeln ropande och därefter det, som kunde räcka till förklaring
av lekens skeende. Vad som skall hända är nämligen att "Jöns
Andersson" skall upp och dansa och att om han inte vill det så
skall lekens kvinnor dra upp honom i håret till dans. Rent besked
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alltså. En viss likhet med den bekanta 1800-talsleken "Opp och
hoppa, ligg ej och dra dej" men den senare har ju ingen historisk
bakgrund och har inte som "Göken sitter" varit en speciell inledningslek.
Om försök skola göras till förklaring av lekförfattarens textkonstruktion med begynnelseradernas galande fågel, synes lekforskningen icke ha mycket att andraga förutom frågan om symbolism.
Att författaren var en bildad man kan man ju icke hysa något
tvivel om. Han kan ha haft kännedom om någon visa om göken,
som slutar med uppgift om dans, och därifrån fått en impuls. En
dansk kunde ha känt till en sådan här visa från Ditmarschen
(Erk-Böhme, Deutscher Liederhort, nr 880 b):
1
De Kuckuk op dem Tune sat,
Dar regent en Schur und he werd nat.
2
Do keem de blyde Sunnenschien,
Do ward der Kuckuck häbsch und fien.
3
De Kuckuk breed sin Feddern ut
und flog wol awert Goldschmeds Hus.
4
"Guten Tag, guten Tag, lieber Goldsmied mein,
Schmied meinem Schätz ein Ringelein!
5
Schmied meinem Schatz einen Rosenkranz,
Einem Rosenkranz zum Abentanz!
En annan möjlighet till förklaring av lektexten kunde vara att
författaren fått iden från gamla nordiska lektexter liknande de
norska gammelsteven, innehållande först en "naturinledning" och
därefter "erotiskt innehåll" (Se Steffen, SvLm XVI. 1, 1898).
En sådan ide skulle kunnat ge först fågelrop och sedan inbjudan
till dans. Man har dock svårt att tro på dylika förklaringar.
Texten är gammal. Fågeln i leken kan vara symbolism. Detta
har icke de lekande vetat, om inte möjligen under författarens
livstid. Särskilt andra textraden, som skall söka förklara, varför
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Hanen sitter och galer på bjälken eller hönspinnen (valen), har
blivit varierad i tvenne århundradens tradition.
Hanen:
i Danmark:
han galer ikke, uden han kvxder
han pr det ej af Glaecle
det gen- den ej af Lede
han gjor ej andet end kedes

(Thyregod 9 A)
(Thyregod 9 B)
(Thyregod 9 C)
(Thyregod s. 33)

från Uland och Skåne:
han orkar ej längre äta
han gal av allt sitt läte
han gol av hela sin käke
han galer säj åw sädded
han gal så höjt po keddje
han gal så hjärteli keddje
han gal ej alltid av kättja

(Uland, 1810-t.)
(Lund, 1840 t.?)
(Skåne ca 1880)
(Sk, Vemmenhögs hd, 1880-t.)
( Sk, Vemmenhögs hd, 1880-t.)
(Sk, Oxie hd, 18804.)
(Sk, Luggude hd, 1880-t.)

Det sista viktiga ordet, som skall ge förklaring till galandet, har
i samtliga fall ä- eller e-ljud. Det riktiga — förklarande symbolismen — som författaren torde använt sig av är förmodligen
det från Luggude: kättja eller det danska kede (skånska keddje).
Som förut omnämnts är leken en introduktion till andra viktigare lekar. I den tidigaste danska beskrivningen av leksättet
från Fyn 1825 (Thyregod s. 33) kallas den "Indgang tu l Leg".
Tyvärr omnämnes sällan i de fåtaliga kända versionerna någon
uppgift om att "Hanen sidder" förekommit som inledningslek.
Blott i två fåll är den för förståelsen betydelsefulla efterföljande leken meddelad från Danmark, nämligen från Sjx1land och
Skåne. I dessa bygder torde författaren böra sökas.
Den själländska är från Ronnebxk vid Nestved (se Griiner
Nielsen, a. a. Julestuer s. 28 f, och Thyregod s. 33 f.). Här lektes
en mycket lång lek (eg. svit av lekar) kallad Pige- og Karlelegen. Två "Piger" ledde leken. De började:
Hanen sidder paa Bjxlkehoved,
han dor ej andet end kedes,
Pigerne sidder i Skraekkeland,
1 Observera

dock att den norska formen av leken slutar med hopp över band.
Detta kan möjligen antyda att den norska Hanen sat paa b jelken fordom utgjort inledning till Hoppeleiken (se Staylen nr 168 och 169). Båda dessa lekar
ha av Rickard Berge inrymts i Hindeleiken.
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de jager vore Karle af Sade.
Og vii de ikke med oss gaae,
Skal vi dennem baade stode og slaae
og dem i Haaret drave (drage)
og det skal vare paa Love.
Karlarna voro icke svåra att få upp:
Derefter dandsede Karlene rundt med Pigerne, som sang:
Pigerne ride i Sandet,
alt saa trostelig,
hold paa mig,
jeg slaar paa dig.
Hold paa mig saa trostelig,
til min Hue falder af.
Derved holdt Karlene paa Pigernes Huer. Dette vers gjentog Pigerne flere Gange, men anden Gang sang de i sidste Linje: "Til mit
Torklade falder af", naste Gang: "Til min Bulle falder af", derefter: "Til mit Skolt falder af", saa: "Til mine Sko falder af" och tul
sidst: "Til mine Stromper falder af", og hver Gang holdt Karlene paa
det Kladningsstykke, de navnte.
Sedan fortsattes Pige- og Karle-legen med andra lekar och dans.
Den andra uppteckningen av "Hanen sidder" såsom inledningslek är gjord av Eva Wigström ca. 1880 i Hälsingborg, efter inflyttade, lekande barn från landsbygden däromkring. Den kan sägas
vara en makalös och sensationell uppteckning, ett "fynd" trots
dess enkelhet, ty genom de lekande barnens tradition kunde en
utom namnet okänd gammal dansk lek, Sankt Bentes Gilde, vilken omnämnts av Peder Syv i hans Ordsprog, klarläggas (ULMA
förvarar ms till en uppsats om denna lek av Nils Dencker).

Gröner Nielsen omnämner den i a. a. Julestu'er å s. 60:
3. Sankt Bentes Gilde "er en Juleleg" iflg. Peder Syvs Ordsprog II
(1688) S. 270. Al:doms af Syv under Talemaaden "Bag efter kommer
tyndt 01" og sammen med et Citat af Skamtevisen Graaben og
Hovmand v. 7: Graaben, du komst alt for silde tu l Sankt Bentes Gilde
(Gröner Nielsen: Skamteviser Nr XXXV). Legens Udförelse er
ukendt".
Av Eva Wigströms version, som helt meddelas nedan i uppteckningarna, är strof 1 inledningsleken "Hanen han satt på bjelken och gol" men strof 2 är den anknutna leken — här Sant
Bentes Gilde:
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Nu ha vi vatt i gamla Bengtas gille,
det gick till som gamla Bengta ville!
somma (somliga) te och somma frå.
hugga rumpan å.
Det "makalösa" är beskrivningen av leksättet, den enda existerande av den gamla danska leken. Visserligen kallade hälsingborgsbarnen på 1880-talet den helige Benedictus för "gamla
Bengta" men det betyder här ingenting. Saknande det betydelsefulla leksättet men med god text har Anders Malm leken från
Ursjö socken i Vemmenhög 1883 med en annan inledningslek, som
här icke behöver meddelas, nr 62.
LAL 163 B i I. Ingers tolkning av den fonetiska texten:
Ja dro mäj ti Sante Benj tes gille,
de va rätt som Karna, Marna ville;
me nål å me trå, somma ti, somma frå,
hugg Pär (el. Laws, Injar e. d.) mitt åw i ännen.
Som synes av beskrivningen efter de lekande barnen, utförde
dessa leken som "Bro, bro, breda", och "Syster, syster, ädla min"
med de lekande gående i rad under en "bro" eller "båge," som
bildades av två stående med uppsträckta armar och hopfattade
händer. Det kan man också se av lektexten i slutet. Den som
"hugges ändan av" är lekraden, då den siste i raden fångas i
"bågen". Sankt Bentes Gilde är en kärlekslek, det framgår av
Syvs hänvisning till visan om "Graaben" (bonden) och Hovmand
(soldaten). Det är när bonden, som länge uppvaktat en jungfru
med gåvor, vid besök hos henne en morgon finner soldaten hos
henne efter ett nattligt besök. Den danske översättaren av den
tyska visan, som är 'originalet till den danska, har här inryckt i
texten något som icke finns i det tyska originalet:
Graaben, du komst alt for silde,
hid tu l sanct Bentes Gilde
Den tyska visan, en ofin renaissansvisa, är troligen diktad i
studentkretsar (men i den tyska är det icke en soldat utan en
student som figurerar). Den meddelas i Erk-Böhme 158 b samt i
Des Knaben Wunderhorn: Es bat ein Bauer.
Vad man icke vet något om är den fråga, som riktades till den
fångne i leken Sant Bentes Gilde, men man kan ju ana att den
gällde mera expressiv älskog av renaissanskaraktär än frågan om
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vem som är den älskade i "Syster, syster, ädla min", den svenska
leken med samma leksätt.
Syv nämnde leken till ordspråket "Bag efter kommer tyndt
Man observerar i några bättre av de sydliga versionerna av
"Hanen sidder" att fågeln omtalas som fångande de lekande i en
silkesnodd i rad 3-4:
Så slyngade han sin silkesnor,
så drog han N. N. ur säte.
(Eva Wigström, Luggude hd)
Så slynjar (slinjar) han säj en siltjesnor
så ryttjar han Pär (el. Karolina, Celia) åw sädded.
(Anders Malm, Wemmenhögs hd)
saa fletter den sig en Silketraad
og drager den Pige af Sade.
(Thyregod 9 B)

Slutsats
De fyra första raderna torde vara ursprungliga och härstamma
från författaren. Han är i dem en symbolist: Hanen sjunger (ej?)
av kättja, tvinnar en silkesnodd och fångar de lekande. Genom
dem har han velat skapa en "atmosfär" åt leken.
Med ovanstående får vår lek "Göken sitter på kyrkotak" anses vara tillräckligt belyst för kommande speciella undersökningar.
Uppteckningarna
Arw Ms s. 124: Comm. Wallenberg. Melod. efter Wlbrg upt. af
Wxselius. (Texten av Johan Wallman). Aftr. SvFo 3, s. 265:

Gö- ken alt-ter på kyrko- tak, Och or-kar
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Göken sitter uppå kyrketak
Han orkar så litet gala :H:
lyster UngerSven (jungfrun) i dansen gå(1, 3)
Så ska' vi honom i handen ta
Och rycka honom å sätet
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"Guds fred"(2)
Gud signe Jöns Andersson!
Och ska vi nu mista (4)
vår ärliga Man Jöns Andersson ://:
Så faren nu väl Jöns Andersson.
Med pick och med pack
Och med falskhet och med snack
Så faren nu väl Jöns Andersson.
En gosse och flicka dansa om och sjunga (1) sedan går gossen som
sedan är förstyrare för leken bort till en annan gosse, då det sjunges
såsom (2) och bjuder honom till dans, han tar då i flickans hand, då
dansar di tu om, och sjunger (3); tager så en ny jungfru som tager den
sednast ankomnas hand, och så förfares till dess alla är uppbjudna.
Men förstyraren bjuder alltid opp och släpper då bort hand som är på
vänstra sida om honom (eller den sist ankomna) och han får taga den
hand som uppbjuds - - - Sedan då alla äro inbjudna dansa de om.
Derefter sjunges (4) och då öppnar sig ringen till en rad eller cirkel;
och första paret går då till de första två [och] fattar hvar sin motståendes hand, de stampa emot hvarandra och sjunga
Så faren nu väl Jöns Andersson.
Sedan lägger hvar sin motståendes hand i sin hand och slår till de
andra då "faren nu väl Jöns Andersson" sjunges. Sedan flytta de sig
så att den förste af de tvänne kommer till en ny, och den andre till
den som den förste nyss stått före. Sedan de båda ännu avancerat längre
fram till en, så begynner den som först emot den andra af de två, att
på beskrifna sätt ställa sig framför den honom är näst; Sluteligen när
den förste hunnit raden ut går han ifrån o. s. v.
Avskedstagandet torde lättare förstås i SvFo:s redigering å s. 265. (ND anm.)

Wiede 264, från Landeryd, Ogl:
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Ms s. 401: 12 Lgd (=Långdans). Se SvFo 3, s. 266. Uppt.
Abr. Ahlqvist, Uland:
Hanen han sitter på bjelken och gal
Han orkar ej längre att äta
Vill icke Jöns Andersson med oss gå
Så skall vi honom i håret få
Och draga honom af sätet.
I varen välkomen Jöns Andersson
I hafver stort tack Jöns Andersson
Med pick och med pack och med fagert godt snack.
N. Lilja, Julboken, 1865, från Lund, nr 30:
Hanen han sitter på bjelken och gal
Han gal af allt sitt läte,
Så binda vi oss en silkesnor
Och draga flickan (gossen) af säte
Och vill du inte med oss gå,
Så skall jag dig om armen få
Och draga dig af säte.
(En person som sitter bjudes opp vid 4:de raden).
Nord. Museet, Hammarstedtska arkivet, Manuskript 9, s. 157.
Eva Wigström, 1880-t., Sk. (trol. Luggude hd):

Ringdans
Tocken han satt på valen och gol,
han gal ej alltid af kättja.
Anna, Sven Anders dotter, i dansen går,
så skola vi henne i handen ta
och rycka'na ur sitt säte.
Välkommen Sven Andersson
med pick och med pack
och allt ditt snack,
ty här ha vi funnit en trogen vän,
Sven Andersson.
I morgon är det boddarne ska vanka,
en halter tocke och en ranker katt,
en ekeskrönta och en skranka.
Nord. Museet, Manuskript 9, s. 147, Eva Wigström, 1880-t.,
Sk.:
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Ringdans
Hanen han satt på bjelken och gol,
han gol af hele sin käke,
så slyngade han sin silkesnor,
så drog han N. N. ur säte.
Vill icke N. N. med oss gå,
så ska vi honom båd' banka och slå,
Han kommer, han kommer så gerna.
Nu ha vi vatt i gamla Bengtas gille,
det gick till som gamla Bengta ville!
somma (somliga) te och somma frå,
hugga rumpan å.
(Denna gamla barnvisa dansas — i Helsingborgs förstäder af från
landet inflyttade barn — som ringdans, då först två stå i ringen, sedan
vid orden "somma te" kommer en tredje in, de två släppes ut ur
ringen, för den tredje fälles de upplyftade armarna, så att hon "hugges å").
LAL 163. Uppt. i Cirsjö, Vemmenhögs hd, Sk., av Anders Malm
(1883). Här efter 163 B av I. Ingers efter den fonetiska uppteckningen:
Hanen sidder po bjeltjen å gal
han galer säj åw sädded.
Så slynjar han säg en siltjesnor
så ryttjer han Pär åw sädded,
vill du med mig i dansen gå
eller ska ja dig i håred klå
så tar ja mäj en annan
så gir ja däj po pannan.
Anm. av I. I-s: Sädded = sätet.
Enda motstycke som är funnet, är följ. fragment, uppt. i Tygelsjö, Oxie hd, Sk.:
Hanen sad po bjilken å gal,
han gal så hjärteli keddje(!)
Avskrift ur LAL acc. nr 2969, en samling barnrim och ramsor
fr. Cistra Vemmenhög, Vemmenhögs hd. uppt. av Anders Malm
på 1880-talet:
Hanen hann siddor po bjeltj en å gal,
hann galer säj åw sädded,
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så slinjar han säj en silltj e-snor,
så ryddjar hann Pärl åw sädded,
vill hann innte me våss i dansen gå
så ska vi hann i håred få,
de ska ble trolåwad.

Efter uppteckningen är inom parentes tillfogat (mor). Moderns namn var Kacka Jönsdotter och hon var född i Ö. Vemmenhög omkr. 1830 (I. Ingers).
Avskrift av Ingemar Ingers i februari 1957.
Carl Larsson i By, En dalasockens historia II, s. 216 f. Dal.,
Folkare hd, By sn, uppt. 0. Östlund, (ca 1930-t):
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Och göken han satt uppå stabben och gal,
han hade så underligt lätä.
Och vill int' Jöns Anders va mä öss i dag,
sa dra vi väl hönöm åv sätä.
I varen välkommen Jöns Anders far,
i varen välkommen Jöns Anders mor.

Addenda (från Norge)
NFK, årg. 16 (1930), s. 129: Uppt. av Sophus Bugge (Orig. i
NFS, Sophus Bugge 3, s. 46; Nesland 1857, Telemarken):
3. Hanen sat paa bjelken
Alle sidde i en Rxkke undtagen to, som gaa omkring og synge, medens de holde hver i sin Ende af et Baand:
Hanen sat paa bjelken2
ha' so gott eit sxti
blandt musker, blandt tusker,
1
2

Eller annat namn (Karolina, Cella).
bj olkanne.

12

Dencker
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blandt naalir, blandt skaldri,
/aa den som vi' kje i dansen gaa'
/den sko mes baade hata aa slaa.
Saa maa den, for hvem de have sunget dette, reise sig og folge
med. Da synge de:
Nu er han tu l os kommen,
de har eg fornommen,
mm pik aa med pak aa med saadant godt snakk.
Dansen sko' vara denne heile lange natts.
Saa holde de paa tu l alle de siddende have reist sig og folge med. —
Saa saette de sig igjen, de to gaa omkring og synge:
Hanen sat paa bjelkjen
ha' so gott eit sxti
blandt musker, blandt tusker,
blandt naalir, blandt skaldri.
Vi' no (Gunnar) hava 'a (Sign) te sin allerkjxraste ven
maash aa troa so lett overs dette band.
Vil Gutten da have den nxvnte Gjente, hopper han over Baandet.
Men vil han ikke have hende, saa "slögar han uncle" og drager
Baandet med sig. — Derefter synge de:
Gudskelov so gott han forstö seg te drikke av de oli som rann
Utav rost. — Saa synger da gjerne hver nogle Stev for sin Udkaarne.

vi' kje Ölav i dansen gaa.
sko me haanom.
3 Hertil folgende Brudstykke fra Larviks Fogderi:
Velkommen Peder Jensen med pik og med pak,
den dansen skal vare al ganske den nat.
4 eller: som diltar so lett ivi.

1

2 SO

11. Klara solen på blåa himmelen lyser
D58

Knappast någon svensk sånglek har varit så omtyckt av vår
ungdom sedan långt tillbaka som denna. I ett och ett halft sekel
har den varit känd i stora delar av vårt land. I generation efter
generation ha pojkar och flickor lagt sig på knä inne i ringen invid varandra och blivit "vigda". Alltid någon gång har väl pojken varit "präst", stående framför det knäböjande paret, högtidligt höjt sina händer och nederlagt dem på de knäböjandes huvud sjungande: "du ska heta far och du ska heta mor" och — tagande en flicka ur ringen — "du vår lilla nätta piga". Även flickan, som föreställde pigan, hade roligt, när hon dansade om med
"prästen", särskilt om denne var trevlig och vacker. De i ringen
dansande fann det nöjsamt att se på det rara skådespel, som försiggick på innerscenen. — "Ack ja! Det var en lek!" sade de gamla vid hågkomsten.
När den "klara solen" lyste över författaren till denna soliga
lek, vet man inte. Tidigast publicerades den i Svenska Fornsånger som nr 64, där det uppgives att den förekommer i Uster- och
Västergötland, Småland och Uppland. Då lekböckerna för ungdom under senare delen av 1800-talet tillkommo publicerades
den där, blev något normaliserad och fick ännu större spridning
än förr.
Nedan meddelas först de äldsta samlarna av leken på 1810-talet och deras uppteckningar. Johan Wallman erhöll den i sitt eget
hem, prästgården i Landeryd, efter mamsell Anna Stina Hallman, en dåtida god kännare av lekar. Från ungefär samma tid
finns en variant ur "Tit. Afzelii Samling". Den torde vara upptecknad av A. A. Afzelius under något besök i Slaka eller Landeryd söder om Linköping. P. A. Reuterswärd har den från Ydre
härad. År 1817 meddelade Sven Cnattingius den från Regna socken. Denna variant har i slutet en tillagd strof, som tillhör en
annan lek.
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Leken synes ha funnits i hela 0stergötland på denna tid. Den i
SvFo nr 64 publicerade är tagen från Reuterswärds lekar nr 4 och
Erik Drake har upptecknat melodien. Slutet i denna är en lös
dansstrof:
5
"Det är så roligt om sommaren till att räfsa;
Ty far och mor de gå på ängen och käxa."
Den förekommer även i andra lekar, såsom i "Hans Kaspar och
hans gesäller". Man kan jämföra i SvFo, 3, med s. 354:
6
"Det är så roligt om sommaren till att räfsa,
Far och mor de gå på ängen Och käfsa!
Käfs, käfs, käfs, käfs, käfseri, käfsa."
och varianten:
Far och mor sitta hemma i spisen och käxa!
Käx, käx, käx, käxeri, käxa.
Den i Arw Ms å sida 315 befintliga varianten från Dalarna
torde ha meddelats av G. 0. Hylten- Cavallius.
Efter 1800-talets mitt blir insamlingen mera omfattande. Något
tidigare insamlad (1823-1835) men publicerad 1876 är A. G.
Rosenbergs uppteckning från bygden mellan Flen och Katrineholm. Här är texten i början något säregen:
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Klar sol uppå blå himmelen lyser :/:
Månen tittar så trind å' röd,
Kalla vattnet, som Herran böd,
I Friska källorna fryser.
Från Julita i Södermanland finns en god uppteckning av Gustaf Ericsson med den vanliga texten. År 1865 publicerar N. Lilja
den skånska formen i leksamlingen Julboken, tryckt i Stockholm.
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Här är begynnelseraden: Stjernor små på himlen blå di lyser.
Som nedan följande uppteckningar av Eva Wigström ca. 1880
och av Ebbe Tuneld tjugo år senare visa, bibehåller sig denna typ
i Skåne. LUF har den från Småland och Västsvenska folkminnesarkivet från Västergötland. Eva Wigström har en till denna lek•
bifogad lek "Aldrig hade jag så roligt än, D 69", till vars beskrivning här blott hänvisas. Leken torde icke före 1800-talets
mitt kommit så långt söderut som till Skåne, om man får döma
därav att den saknas både hos Barfod och i Liljas "Violen", båda
från ca. 1840.
Även långt upp i norr (Västerbotten) har liknande begynnelseord påträffats: "I stjärnor små på himlen blå de lysa" (ULMA.
Vbt. Degerfors, 8653, s. 11. Uppt. W. Palmblad). Hur den kommit dit söderifrån är icke lätt att säga. I Thyregods Da Sanglege,
nr 98 Bryllup omnämnes att leken överförts dit från Sverige. Begynnelseorden i leken likna de sydsvenska, i vilka månen omnämnes:
Naar Maanen paa Himmelen lyser
frisk Vand i Kilderne fryser.
Kom, kom, min lille Ven! Skal vi danse? (etc.)
Jfr: ULMA. Små!. V. Torsås. 18568, s. 5-6. A. Nilsson:
Klara månen på himmelen den lyser
Friska vattnet i vattukällan bortfryser. (etc.)
På Gotland återfinnes stjärnan (Fredin 209):
Klara stjärnan på himlavalvet hon lyser.
Friska vattnet i vattukällan fortfryser. (etc.)
Från Finland meddelar Lagus 367 leken i mellansvensk form,
lik SvFo 64 med även en avvikande variant från Pyttis i Nyland:
"Röda rosor på blåa himmelen lysa". Det låter som ett järtecken
men hos oss har vi "Röda solen på klara himmelen den lyser"
(ULMA, Vsml, Gunnilbo, E. Lagergren). Röd sol på klar himmel kan ju föreställa en aftonlek men lättast förklaras den röda
färgen genom hänvisning till strof 2 i lekarna från 1810-talet
(SvFo 64):
Röda rosor pryda busken den gröna,
Röda kinder pryda unga flickan den sköna.
Förklaringen till de sydsvenska lekarnas natthimmel med stjärnor och klara månen torde hänga på klimatologiska förhållanden.
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Det friska vattnet i källan har svårare att frysa där, när klara
solen på himmelen lyser. Variation i folktraditionen är ju också
fritt löpande, t. ex.: "Det friska vattnet i Skara källa det fryser"
(I. Dahlberg, ULMA, Vgl. Ova), "varma vattnet uti kalla källan
det fryser" (ULMA, Gst. Valbo) o. dyl.
Begynnelseordens olika beskaffenhet i leken har icke något särskilt intresse men ha meddelats därför att de kanske i vissa fall
kunna antyda, var en lekvariant hör hemma.
Av leken finnas ganska många uppteckningar. Svenskt Visarkivs sångleksregistrant innehåller ett hundratal registerkort. Här
kan givetvis blott ett fåtal av originaluppteckningarna meddelas.
Variationen hos dem är tämligen obetydlig.
Melodien

Den i SvFo publicerade ser egendomlig ut med sin taktväxling
i 3/4 och 2/4, vilken man får tillskriva den okände leksångaren.
Det kan icke vara något tal om att den skulle vara oriktigt upptecknad; det är nämligen Erik Drake, som skrivit den. Texten
är efter P. A. Reuterswärds nr 4 och melodien är troligen också
efter hans sagesman. Reuterswärd och Erik Drake voro ungdomsvänner och R. hade själv ombett Drake att notera hans melodier
till lekarna. Detta framgår tydligt av ett brev från honom till
L. F. Rääf (UUB, Rääfska brevsaml. nr 32552), daterat Ekäng
den 8 maj 1814: "För resten börjar jag nu hafva en hel hop Jullekar och Gåtor, de förrige nästan alla med sina melodier. I anseende till desse önskade jag högeligen få träffa E. Drake". R. har
förmodligen samlat sina fleste lekar i närheten av sin gård Ekäng i Asby socken, Ydre härad. Emellertid uppger han tyvärr
icke sina sagesmän, eljest hade man vetat mera härom.
Vem som författat leken och när detta skedde, vet man icke.
Ingen gammal sånglek har känd författare, och tillkomsttiden kan
osäkert framkonstrueras genom olika vanskliga metoder. Eftersom
den icke påträffats omnämnd före 1800-talet kan man våga förmoda, att den tillkommit i slutet av 1700-talet. Emellertid är melodien, en polska, betydligt äldre, kanske från århundradets början eller där omkring. Då leken författades var den allmänt känd.
Man kan utgå från att "Klar sol" skrivits till denna gamla låt.
Man igenkänner den lätt i ett par andra lekar i SvFo, väl först
och främst i den bekanta efterdansen till friareleken "Simon i
Sälle" med orden "Här dansar skräddaren och hans fru", eller
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liknande. Som självständig lek kallas dessa former Hantverksleken, D 234 "Här dansar sotaren". Intressant är att även leken
"Hans Kasper och hans gesäller", SvFo nr 96, D 77, har samma
melodi. Dessa voro ju också hantverkare. Det finns dock icke här
anledning att forska efter orsakerna till de två senast omnämndas melodisamhörighet.
Vi skola i stället visa varför melodien kommit att tillhöra "Klar
sol". Då skall slutstrofen i denna och "Hans Kasper" jämföras.
Denna är en lös dansstrof, som lämpar sig för omdansningen av
paret i ringen vid dansens slut. En sådan dansstrofs text hör icke
ihop med lekens egen.
Klar sol, SvFo 3, s. 313:
(strof) 5
Det är så roligt om sommaren till att räfsa;
Ty far och mor de gå på ängen och käxa.
Hans Kasper, SvFo 3, s. 354:
6
Det är så roligt om sommaren,
Till att räfsa,
Far och mor de gå på ängen
Och käfsa!
Käfs, käfs, käfs, käfs, käfseri, käfsa.
Sammanhanget blir särskilt tydligt genom en polska, som är
skriven av kantorn F. Salling i Svärdsjö, Dalarne, i en intressant
notbok ca 1770. (K.-E. Forsslund, Med Dalälven III, 2. Bilaga s.
257). Nr 48 Pollonesse. "Det är så lustigt om somaren til at
räfsa":
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Det är just denna melodi, som sedan använts till "Klar sol"
och "Hans Kasper". Allt fortfarande sjunges melodien av lekande
ungdom i våra dagar efter Ringlekar på Skansen och Svenska
Ungdomsringens lekbokz
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En äldre form av denna låt, fast icke möjlig att säkert datera
beträffande noteringen, finns i Arw Ms s. 765: "Svenska Polskor",
innehållande 25 gamla polskmelodier, vilka alla förefalla vara
från 1700-talets förra hälft. Samlingen har lämnats av L. F. Rääf.
De härstamma från någon notbok, men tyvärr finns ingen anteckning om proveniensen. I den notboken kan man tyvärr icke
lyckas med att göra försök till noggrannare tidsbestämning genom att undersöka alla melodierna i inbördes sammanställning
samt jämföra dem med andra äldre notböckers polskor. Sådana
handskrifter äro emellertid mycket sällsynta och värdefulla.
Eftersom melodien genom sin ålder kan särskilt intressera, meddelas här i och för studier 8 st. från skilda tider. En av de yngsta,
från 1870-talet ungefär, efter den sörmländske traditionsinsamlaren Gustaf Ericsson och upptecknad av musikkännaren Julius
Bagge (Nordiska museets samlingar) visar — jämte här icke
meddelade från andra landskap såsom Uppland, Västergötland
(genom Lampas lekpublikation) och den gotländska formen hos
Fredin från samma tid och senare — att melodien då blivit sliten
och slätstruken — Men i de lekböcker, vilka förut omnämnts. är
den i gammal god form.
Angående variationerna vill vi blott peka på A. G. Rosenbergs
från västra Sörmland ca. 1830, en rätt vacker mollmelodi, vars
fragmentariska och icke till melodien anpassade text är rätt så
originell.
Den gamla polskmelodien gick i dur liksom 1800-talets hithörande versioner.

Uppteckningarna
Arw Ms s. 98. Efter Anna Stina Hallman, Landeryds prästgård, eigl. Uppt. av J. Wallman. (1810-talet.) N. 14:
SvFo. 3, s. 313.
Klara solen på blå himmelen lyser ://:
Kalla vattnet i friska källan fryser ://:
Klara solen på blå himmelen värkar ://:
Kalla vattnet i friska källa stärkar ://:

185
Kom låt oss alla ta ihop och nappa ://:
://: efter kommer Prästen efter kommer Prästen
med sin långe svarte kappa ://:
Han vill oss alla ihopa viga :/: etc.
(Röda rosor etc. vore här uteslutna.)
Arw Ms s. 262. Nr 4 efter Tit. Afzelii Samling, SvFo 3, s. 313:
(ND: uppt. vid besök i Landeryds prästgård?)
Klar sol på blå himmelen lyser
Och kalla wattnet i friska källan fryser
Och kalla wattnet i friska källan det rinner
Och röda rosor pryda busken den gröna
Och snälla händer de pryda flickan den sköna
Och röda rosor de pryda flickan den sköna
Och rättnu kommer prästen med sin svarta kappa
Han skall wäl oss ihopawiga
Å du ska heta Far, och jag ska heta Mor
Å så den lilla nätta Piga.
Det är så roligt om sommaren till att räfsa
För Far och Mor de gå på ängen och käksa.
Arw Ms s. 240, Cigl. Ydre hd. Uppt. av P. A. Reuterswärd.
1810-t. (Nr 4):
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Klar sol på blå himmelen lyser ://:
Kalla vattnet uti klara (friska) källan det fryser :/:
2
Röda rosor pryda busken den gröna ://:
Kärleksbandet (Röda kinder) pryder unga flickan den
sköna ://:
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3
Kom låt oss ta ihopa å nappa!
Efter kommer Presten (Till dess Presten kommer) med
sin långa svarta kappa ://:
4
Han skall oss båda ihopawiga ://:
Du skall heta far och jag skall heta Mor
å dertill lilla snälla Piga.
(Vid sidan är omskrivet:
Han skall oss båda sammanpara
Du skall heta far och jag skall heta mor
Så länge brannastaken varar.)
Wid 3dje versens afsjungande börja ett par af olika kön Dansa om
inuti Ringen.
Arw Ms s. 315. SvFo 3,313:

Ringdans: en inuti
Klara sola på blåa himlen lyser
Och friska vattnet i kalla källan fryser
Röda rosor pryda busken den gröna
och röda kinder pryda jungfrun den sköna.
Kom tag mej uti handen och klappa (tar en make)
och efter kommer presten med sin långa svarta kappa
Han kan oss båda begge hoppara
du skall heta mor och jag skall heta far
min (?) aldra täcka och sköna :/:
Arw Ms s. 346 (Jul-lek efter "flickan fr. Ullstämma") Landeryd, OgI, 1810-t.:
"Klar sol på blå himmel lyser"
Wiede 267, uppt. av Grewilli i Hanekind, Ugl:
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Arw Ms s. 377 f. Regna, tigl.; Uppt. Sven Cnattingius 1817:
Klar sol på blå himmelen lyser,
Gröna vallar kalla källorna hyser,
Röda rosor, pryder busken gröna,
Så gör dygden lilla täcka flickan sköna.
Skar ihop låt kol och elden nappas
Låt Presten komma med sin långa svarta kappa
Att han oss tillsammans månde viga
Du får heta mor du lilla täcka vackra piga.
En Guldring En guldring dertill ett armband
Har jag låfvat dig ett trolofnings band.
Ja men jag vill inte ha dig
För många dukater
Hvarföre? jo derföre —
Du är så långer och så later.I
N. Lilja, Julboken (Sthlm 1865). Ringlekar 22:
Stjernor små på himlen blå di lyser :/:
Och friska vattnet uti kalla källorna det fryser :/:
Och nappa, nappa hvem dig behagar att nappa :/:
För efter kommer presten med sin långa svarta kappa :/:
Och han skall eder båda två sammanviga :/:
Och han skall heta far och hon skall heta mor den sköna :/:
(Damen tages vid 2:dra versen).
Nord. Museet, Manuskript 9, Eva Wigström, Ringdanser, Luggude hd, Sk. 1880-t.:
:1: Alla stjernor små uppå himlen blå, de lysa :/:
:/: liksom vattnen uti kalla källorna de frysa :/:
:/: Och nappa du den du behagar att nappa :/:
:/: ty sedan kommer presten med sin långa svarta kappa :/:
:/: Han skall oss tillsammanviga båda :/:
:/: och du skall heta far och jag skall heta mor den sköna :/:
Aldrig hade jag så roligt än,
som varje gång jag har friat
i (ND anm.: De sista sex raderna tillhöra en annan lek, som kanske tillfälligt
bifogats i Regna).
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men kunde jag den vännen få
som jag så länge har biat (bidat).
Tag, tag den rara
och låt så alla andra fara;
i morgon resa vi till Skara,
der presten han skall viga oss ihop
och klockaren skall sjunga amen,
och kyrkostöten skall ge ett rop,
att vi ä'koirma tillsamman.1
LAL 369:11. Uppt. 1902 av Ebbe Tuneld, efter barn från Malmö, Sk.:
Stjärnor små uppå himlen blå de att lysa
Ja, stjärnor små etc.
:/: Och friska vattnet uti kalla källaren de frysa :/:
:/: Ja nappa du den du behagar att nappa :/:
:/: och efter kommer presten med sin långa svarta kappa :/:
:/: Ja, han skall viga, ja, han skall viga dem tillsammans :/:
:/: Och du skall heta far och du skall heta mor den rara :/:
:/: Det är så roligt om sommaren till att dansa :/:
:/: Och far och mor de svänga om med hvarandra :/:
ULMA 92:27. Småländska landsmålsför. J. E. Andrén. Nr 39.
Danslekar. ml. d. 29 okt. 1881:
Stjemor små på himlen blå de lysa,
friska vattnet i klara källan de' fryser,
nappa på den du behagar att nappa,
efter kommer presten med sin långa svarta kappa,
han ska er tesammans viga
du ska heta far o jag ska heta mor
så vår lilla nätta pia.
(ingen lekbeskrivning)
Säve, P. A. Gotländska lekar nr 334 "Klar sol på himmelen
lyser" (jfr Fredin Gotlandstoner nr 207, som har en yngre melodivariant). Leken kommer från L. N. Enderbergs Ms. Enderberg
jämför med Svenska Fornsånger och meddelar blott följande förändring till text och musik:

6*

J

J

c
1 Den

J

SJ

p

J

J

senare leken (Aldrig hade jag) är bifogad. Hör eljest icke till denna lek.
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"Sista versen vet jag mig ej hafva hört. De öfriga har jag hört såsom de i boken (dvs. SvFo) finnes intagne. - - Är tro!. icke allmän
här på Gottl. (Jag har ej hört den mer än en gång i Tofta under min
barndom.)
ULMA 347: 60 s. 85. Sdm. Julita. Uppt. Gustaf Ericsson:
Ringkrets bildas och en gosse ställer sig inuti ringen. Ringen dansar
och sång begynner:
Hon:
Klar sol uppå blå himmelen lyser :/:
Klara vattnet i friska källan det fryser :/:
Kom låtom oss ta' ihop till att nappas! :/:
Härvid tager den uti ringen varande sig en make, och dans och sång
fortfar eller fortsättes:
Efter kommer prästen med si svartä kappä :/:
Nu framkommer någon som varit undangömd och hafvande en bok i
handen inträder han i ringen. Något litet uppehåll göres med dansen
så att den s. k. prästen hinner göra några hokus pokus. Sång och dans
fortfara ändå:
Hon:
Du skall heta far och
Jag skall heta mor
Han:
Och du min lillä snällä pigä!
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Och hvilka kunna vexelvis sjungas flera och många gånger så att
slutet icke må bli allt för snöpligt.
Ombyte kan ske, men för den äktenskaplige skiljsmässan så skulle
det vara en värklig messa, några sångord, men dessa äro här icke kända. — Torde göra leken mera intressant.
Julita socken
ULMA 90:46:14. Folklekar från Irsta sn, Siende hd, Vml. Uppt.
Joh. Aug. Magnusson, Västm.-Dala lmf. Uppsala 1883, s. 75 nr
9 (fon. stavningen moderniserad här):
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"Klara solen på blåa himmelen lyser".
Detta är en ringdans, som dansas liksom Nr 8 (= Höga berg och
djupa dalar: deltagarna, ett par i ringen dansar) men efter följande
sång:
Klara solen på blåa himmelen lyser,
friska vattnet i kalla källorna fryser.
Gula rosor pryder ängarna gröna,
röa kinder pryder flickorna sköna.
Kom du å ja min lilla vän å låt oss nappa.
Ätter kommer prästen me sin långa svarta kappa.
Han ska oss båa hopviga.
Du ska heta far, å ja ska heta mor,
å du min lilla täcka piga".
ULMA, 88:5. Norrlands landskaps Landsmåls- o. Fornminnesförening. Diskussionsprotokoll 1874 f. Med., Indal, s. 97 (ur protokoll den 30 nov. 1882) "Klara sol" etc.:
Klara sol (-en) på himmelen blå lyser (repris)
Friska vattnet uti klara källan det fryser.
Vi ska' supa och vi ska' hålla oss glada (repris)
Vi ska dricka öl och vi ska supa utur glasa (rep.)
Skjut ut dina ankar och tag igen dina tankar
Kom in du lilla vän till att snappa
Snart så kommer presten med sin långa svarta kappa.
Drake, S 163 nr 101. Upl.
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ULMA 303:934, s. 39-40. Upl. Nora. Uppt. Fridolf Martinell
1896; efter fiskaren Eriksson samt barn, (fon.):
Röda rosor på törnebusken den gröna
och röda kinder de pryder flickan sköna
och lilla vännen tar mig i handen och nappa
och efter kommer prästen med sin långa svarta kappa,
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prästen skall oss båda hopviga
och du skall heta mor och jag skall heta far
och lilla dottern Katrina
och klara solen på blåa himmelen lyser
och friska vattne i klara källone fryser.
ULMA 303: 946, s. 32. En variant från Harbo, Upl. Algot
Martinelle 1898:
Kom kom sköna ungersven Å låt oss nappa
Atter kommer prästen Med sin långa svarta kappa,
som ska oss tillsammans viga.
Och du ska heta far och jag ska heta mor
och lilla dottern Sofia.

II. Friarlekar
12. God afton God afton kär svärmoder min
D9

I denna gamla friarelek voro de lekande uppställda i två mot
varandra vända rader liksom i "Simon i Sälle" och "Fru Inger".
Den förefaller ha varit sällsyntare än dessa och är blott upptecknad i Ostergötland och Värmland i början av 1800-talet. Formen
synes ha varit obeständig.
Om benämningen svärmoder i lekar berättar Borgström från
Värmland (efter upplagan Karlstad 1915 s. 144):
"Vid alla dessa Giftare lekars anställande iagttages det bruk, att en
s. k. Svärmoder utväljes bland de gifta qvinnorna och en dito Svärfader bland gubbarna".
Arw Ms s. 123: "Efter Comm. Wallenbergs tradition. Melod.
efter W(allen)b(e)rg upt. af Weselius". Leken är upptecknad
av Johan Wallman och med några ändringar publicerad som nr
8 i SvFo III, s. 184 f. Vid sidan av komminister W:s text är antecknat hustru Naterbergs något avvikande ordalag:
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Långdans. Gossar och flickor i särskilda rader; Gossarne dansar
först emot jungfrurne och sjunga första strophen. Derefter dansa
jungfrurne sjungande andra strophen, och så immerfort, tills sista
strophen då det sista paret dansar om med hvarandra och går från
leken, som ånyo begynnes.
Var. efter h(ustru) Naterberg:
Guds fre och God Dag kär Svärmoder Min ://:
Och får jag nu fria till dotter(e)n din
för roser för liljer för de gro väl.
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"Min dotter hon är så temmelig rik ://:
Hon ser ingen Ungkarl vara sej lik."1
för roser- - - Och kan jag nu inte kär dotteren få2 ://:
Så vill jag slå neder hvar stafver som står
för roser- - - "Min dotter hon bodde vid brusande ö ://:
der skänker hon vin åt jungfrur mö"3
för roser- - Jag vånne hon bodde vid Romareport ://:
Jag sadlar min gångare, och rider helt fort
för roser för lilj.
"A. ta då min dotter i snöhvitan hand ://:
Och stat henne före som en redlig Man"
för roser för lilj(er för de gro väl.)
Och här dansar det paret som nygifta var ://:
Så när som den kärngen som skinpälsar bär
som ingen vill ha.4
För att belysa hur noggrant Arwidsson gick till väga vid publiceringen må här meddelas en mycket lik variant till föregående. Uppteckningen är gjord av Leonhard Rääf, då han jämte
några andra, däribland troligen P. A. Reuterswärd besökte Wallman i Landeryds prästgård. Det var onekligen ett minnesvärt
tillfälle att de två främsta pioniärerna för insamlandet av våra
gamla folkvisor och lekar här mötte upp bland goda traditionsbärare. Bland de senare voro en flicka från grannbyn Ullstämrna, kallad i anteckningarna "Flickan från Ullstämma", "Gamla
demoiselle Follin från Hageby", en granngård, samt hustru Naterberg från Slaka socken (av Rääf kallad "Naterbergskan"); se
Ms s. 341 ff. Om flickan, som lämnade minst 5 sånglekar anmärker Rääf (MS s. 345) hur hon var generad över de många närvarande herremännen. Den här nedan meddelade är från hustru
Naterberg, vilket framgår vid jämförelse med den föregående variantens tillägg.
som är sin gelik
och kan jag inte er dotter med äran få
3 min dotter hon bor i nu så långt upp i land Dit intet skön Ungersven dit
komma kan
4 efter Wallenbergs sednare reminiscens.
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MS s. 346 "Friare-lek":
(Flickorne stå i en rad midt emot dem stå gåssarne uppstälde i en
rad):
God afton! God afton! kär Svärmoder min
Och får jag nu fria till dotteren din
För rosor och liljor å de gro wäl
(En af flickome som föreställer Svärmodern sjunger då):
Min Dotter hon är så temlig rik
Hon ser ingen Ungkarl som är sin gel(ik)
För rosor och liljor och de gro så väl.
Gåss(ama):
Å kan jag ej Eder dotter med äran få
Så skall jag slå neder hvar stafver som står
för rosor etc.
Sv(är)m(odern):
Min Dotter hon bor så långt opp i land
Där ingen skön unger Sven dit komma kan
för rosor och wiol. etc.
Gåss.:
Jag vånde hon vore vid Romareport
Jag sadlar min gångare jag rider väl fort.
för ros. etc.
Sv(är)m(odern):
Och tag nu min Dotter i snöhvit hand
och för henne som en redlig man
(De unga tu taga ihop och dansa)
Här dansar det paret som nygifta ä
så när som den kärnga som skinpälsen bar
(På samma sätt friar hela raden ut)
SvFo har som nr 9 B följande variant, vilken blott har de två
första stroferna gemensamma med föregående. I fortsättningen,
str 3-6, har införlivats ett parti om jungfrun, som var borta i
två, tre, fem och sju dagar (år), vilket t. ex. förekommer i "Ungersven växer", D 16, och "Jungfrun hon går i dansen med röda
gullband", D 125. I slutet av denna variant äro 3 lösa dansstrof er bifogade.
Varianten tillhör Reuterswärds lek nr 41. Vid nr 40 står an-
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tecknat att den är "upt. efter Tradition från Slaka och Landeryd
socknar". Detta gäller hans tre sista lekar, vilka kunna vara
upptecknade vid samma tillfälle i Landeryds prästgård, som de
närmast föregående här. Melodi saknas.
Ms s. 273 (troligen uppt. av P. A. Reuterswärd):

Friare-Lek
Arwidssons ant.: Aftr. SvFo III, s. 184 (skall vara s. 186).
Jungfrurna stå i en rad, och gent [emot] stå Ungerswennerna
också opställde i en rad. UngerSwennerne sjunga.
God afton, god afton kär Swärmoder min
Ä får jag nu fria till Dottren Din?
För rosor och liljor å de gro så wäl.
Cifwerst på Jungfruarnas rad står nu en person som föreställer modren, hon svarar då:
Min Dotter (hon) är så tämligen rik
Hon ser ingen Ungkarl som är henne gelik
För rosor och liljor etc.
(jungfruerna fly till Dörren)
Emedlertid ta unger Svennerne i ring å dansa, under dansen sjunges:
Ä jungfrun war borta i dagarne twå
Ä inte will hon te kärestan gå
För rosor och liljor etc.
Ä jungfrun war borta i dagarna tre
Ä intet wille hon kärestan se
För rosor (och liljor) etc.
Ä jungfrun war borta i dagarna fem
Ä inte wille hon till kärestan än
För rosor (och liljor) etc.
Ä jungfrun war borta i dagarna sju
Ä will du mig något så har du mig nu.
För rosor och liljor etc.
(Nu ta de hwar sin jungfru och dansa.)
Guds lån för i afton stor tack för i går
Ä får jag fars Dotter, så blir jag fars måg
För rosor och liljor etc.
(refrängen ej publicerad här)
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Å nu ta wi till wårt gamla tal
Å önska wårt Brudfolk det bästa wi ha
En wagga på golfwet hela året omkring
En liten i waggan å femton omkring.
(publicerad som två 2-radiga strofer; den sista med refrängen tillagd.)
MS s. 393 (mel. å s. 177) finns ytterligare en variant, av vilken blott melodien och första strofen publicerats i SvFo utan angivande av hemort. Dess upptecknare framgår av utgivarens anteckning: "Prof. E. G. Geijers hand. A. I. A-n." På melodien
står antecknat att leken är från Värmland. Orsaken till att denna
variant icke blivit tryckt kan vara dess till synes sammansatta
karaktär. Av den i SvFo nr 8 A förekommande formen kvarstår
blott de två första stroferna. Sedan följer ett parti om en resa till
främmande land, därefter två strofer med svartsjuka och två med
sorg över den älskades bortvaro samt sista strofen med glädje
över hennes återkomst.
Leken är ett konglomerat, vari till stor del ingår en annan lek,
D 174 God dag mina damer, stora och små. Att en friarelek består av olika delar, som kunna återfinnas i andra lekar, tyder
icke alltid på en försvagning av tradition. Det kan bero på att
lekledaren och hans sällskap önskat omväxling i en lek, som de
ansett tråkig eller enformig. Partiet med bortresa, springande åt
skogen o. dyl. återfinnes i andra friarevisor hos oss och på kontinenten och torde ytterst vara betingat av lektekniska skäl. Leken blir mera dramatisk och underhållande därigenom.
Den värmländska varianten meddelas här tillsammans med
strofer ur en skånsk (?) och en sörmländsk form av "God dag mina damer", D 174.

MS s. 393 (E. G. Geijer):

God

44s#

dag God

!'

J
dag

.1N

4i - nä) mod - ren min,

.1‘
I
fir jag fri - a till dot- ren din,

Y

J' 2 J J

i - bland de jungfrur

Visa till en gammal jullek.
1
God dag god dag kär moderen min
får jag fria till jungfruen din
ibland de jungfrur alla.

såg

al -

/a.
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2
Min dotter håller jag ganska kär
Stor omsorg jag för bägge bär
ibland de jungfrur alla.
3
Ni tar min dotter i snöhvit hand
Och förer henne i främmand land
ibland de jungfrur alla.
4
Hvad skall hon göra i främmand' land?
spinna och väfva och klä sin man
ibland m. m.
5
Hvad skall hon göra då med man:
Han skall vara hennes högra hand
ibland m. m.
6
Min högra hand jag bruka kan
fast om jag aldrig hade man
ibland m. m.
7
Han dansar med sin lilla ros
Han fruktar hon sofver en annan hos
ibland m. m.
8
Om munsiör gifver mig ett sådant ord
Adjö, farväl jag går till min mor
ibland m. m.
9
Sörja nu med mig qvinna och man
så snart den jungfrun ifrån mig svann
ibland m. m.
10
Och sörja månde jag lika vist
lika som fogeln på liljeqvist
ibland m. m.
11
Ack hjertans vän lefver du än
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Du äst min vän kom snart igen
ibland m. m.
Skånsk variant av D 174, N. Lilja, Julboken 1865:
str 3:

Så tar han kärestan i hand://:
Och gångar sig uti främmande land
Kom fallalalallalala.

str 4:

Och hvad ska vi uti främmand land?
Köpa lin och hampa och väfva grant etc.
... Kläda dig och din fästeman
Hvad skall jag med en fästeman? :/:
Han ska vara din högra hand
Kom etc.
Högra handen hafver jag sj älf :/:
Och får jag man, så är det väl.
Kom etc.

ULMA 347:60, s. 65, Sdm., till jämförelse med Geijers strofer)
str 7:

Här dansar jag med min lilla ros
Jag är så rädd hon sofver en annan hos
Hej dansa med Mali!
Gifver du mig sådan' ord
Adjö, godnatt, jag far åt min ort!
Hej dansa etc.
Sörja måste jag denna vän
Sen min flicka ifrån mig sprang
Hej dansa etc.
Sörja månde jag lika visst
Som ensam fogel uppå kvist
Hej dansa etc.
Se nu hafver du mig här!
Fast du har gått så sur och tvär
Hej dansa med Mali!

ULMA 347:61. Sdm. Folklekar öfvade i Åkers och Rekarne
Härader ännu åren 1830-40 (dat. 25.5. 1881), s. 201:
Ungersvens frieri (Variant E till Fattig Enka)
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Ungdomen uppställer sig på tvenne rader midt emot hvarandra och
bland flickorna är någon äldre eller allvarsam kvinna om så finnes, i
annat fall kan en flicka antaga rollen af Svärmoder.
Gossarna gå nu i sakta takt och med korta steg emot flickorna under
det de sjunga:
God dag, god dag kära svärmoder min
I dag vill jag fria till dotteren din
Medan rosor och liljor de blomstra.
Då svarar svärmodren eller flickorna gemensamt:
Om mina dötträr vill giftä sej
Så inte vill ja just säga nej
Medan rosor och liljor de blomstra.
Min äldsta dotter ä' sig alltid lik
Hon tål ingen ungkarl på femton mil
Medan rosor och liljor de blomstra.
Gossarna sjunger nu:
Och kan jag ej er dotter med godo få
Att vänta jag icke länge står
Ty rosor och liljor de blomstra.
Svärmodern sjunger:
Min dotter är icke hemma nu
Ej tänkte hon så fort att få bli fru
Om rosor och liljor de blomstra.
Gossarna sjunga:
Ja vånde hon vore i Västerås
Jag sadlar min gångare och rider dit
När rosor och liljor de blomstra.
Svärmodern sjunger:
Tag nu min dotter i snöhvitan hand
Stå henne före som en redlig man
Medan rosor och liljor de blomstra.
Nu tager den förste gossen i raden den första flickan i deras rad
och dansar med henne utefter raden utföre och uppåt ett eller två
hvarf.
Svärmodern sjunger:
Här dansar nu de unga tu
En riddare och hans unga brud
Medan rosor och liljor de blomstra.
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Här dansar nu en riddare så båld
Och vapensven har han i sin sold
Ty rosor och liljor de blomstra.
Med tolf guldringar haver jag eder fäst
Och tvenne (fyra) fålar skall ni få härnäst
Ty rosor och liljor de blomstra.
Detta paret afträder nu om de finna för godt, men de kunna ock
ställa sig på nedre ändan af raderna så att icke raderna minskas; ock
så för ordentlighet i utrymme må bibehållas.
På förenämnde sätt frias hela raden igenom.
Toresund och Selaön.
Melodien till denna lek som jag hörde föresjungas lämpar sig föga
till vanlig danstakt, men likväl lärer den dansas, dock på ett säreget
sätt.

Melodien
Den från Landeryd är en variant till den bekanta sången "Bror
Bellman (etc.)". Den av E. G. Geijer upptecknade är en gammal
polsk melodi.

13. Offer och Edela. Simon i Sälle
D8

Denna friarelek förekommer hos oss i två likartade former:
"Offer och Edela" samt "Simon i Sälle". Den förra anses vara
dansk och har från Danmark spritt sig till Färöarna, Island, Norge och södra Sverige t. o. m. Väster- och Ustergötland. Hos oss
har leken fått orden Simon i Sälle, om vilka särskilt A. A. Afzelius gett en fantasifull förklaring (se SvFo. 3, s. 183). Simon i
Sälle har överförts till Finland och Estland.
Leken har intresserat forskare och för den fulla förståelsen är
det nödvändigt att lära känna deras undersökningar: Hjalmar
Thuren, Vore Sanglege (Danske Studier 1908, s. 133 f), Thyregod
nr 1 och, beträffande strofernas rytm, H. Griiner Nielsen i NK 24,
s. 62 f. Den mest omfattande undersökningen är gjord av Elsa
Enäjärvi-Haavio i hennes uppsats Simon i Sälle i Festskrift till
Yrjö Hirn den 7 December 1930, s. 85 f. Häri redogöres för lekens förekomst och former i Sverige, Finland och Estland. Intressant är hennes skissartade utredning om hur orden Simon
(i) Sälle kan vara en omvandling av det danska Syv Mands
.1Edeli(n)g. Här skall framläggas ytterligare bevis för att hennes åsikt kanske kan vara riktig. Både Offer og iEdeling och
Simon Sälle äro omnämnda i slutet av 1600-talet. I Atlantican
3, (1698) s. 592 (i nya upplagan), säger Olaus Rudbeck angående
uttal av Sörmader och Sörman:
- - - Såsom uthi den leken man spelar om Juhltij den ännu effter
Biskopen Simon som kom från Engeland, när först Christendom i Swerige infördes:
Nu kommer Simon Sälle,
Nu komma Sörmännen alle:
Det är här uthinnan merckeligit att Simon kallas här Sxlle, med
samma tyttel som Thors 12 Sxllar behedrades med. See pag. 465.
(= s. 468).
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Peder Syv har (1695) som överskrift till visan om Thyge Hermandsen (uppl. 1787 s. 719, jfr SvFo 2 nr 125 Den förekomne):
Mist Brud Offer og mist Brud iEdeling.
Varken Rudbeck eller Syv har haft för avsikt att meddela strofen exakt. Rudbeck omnämner leken därför att han var intresserad av orden Simon, Sälle och Sörmän. Syv ville med sin rubrik
i få ord karakterisera visans innehåll. Thyge Hermandsen skall
på lögerdagen rida till sitt bröllop då ett häftigt oväder inträffade. Han vill icke riskera någon kvida för bröllopets skull genom
att rida över de svällande bäckarna utan sänder i sitt ställe Nilaus
Beneditsen, som gör svek. Bruden sitter på brudbänken och väntar förgäves. Då det led mot aftonen sattes hon i brudsängen.
Framför stodo prästerna och sjöngo. Bruden satt där i tre timmar
men Thyge Hermandsen kom icke. Då erbjöd Nilaus Beneditsen
henne sin tro och bröllopet dracks. På Odensdag, då bäckarna sinat, kom Thyge Hermandsen, men då hade han mist sin brud.
"Mist brud" förekommer icke i leken, där friaren får som svar
ja eller nej.
Föregående uppgifter om 1600-talsbeläggen meddelas av de
förut omnämnda forskarna.
Även på Island var leken känd på 1600-talet: Her ribur Hoffinn; Her ribur Alfinn! (Se Sigfås Blöndal i NK 24, s. 169, 174).
Med tanke på de funderingar över orden Simon Sälle, som förefunnits då och då allt sedan Rudbecks tid samt Elsa EnäjärviHaavios teori om dessa ords tillkomst, framlägges här dels ett
schema över äldre nordiska uppteckningar av Offer och Edela
samt Simon Sälle, dels en utformning av lektextens förklaring.
Offer och Ed(e)la
Danmark:
Färöarna:
rad 1: Offer-iEdeli(n)g (iEdle)
Of fur-edilingur
Syv Mands ./Edeli(n)g ()Edle)
sjömanns edilingur
Kongens Bönder
kongins menn
Island (2-radig):
Norge:
Hoffin(ur)-Alfinn(ur)
Offer-elling (are)
--sjo og sjomanselling (are)
Hoffinns sveinar
kongen og kongs menner (bedar)
Sverige:
Törner (Smål. före 1750):

Sven Bring (Skåne 1745):

1: Offe-Ädela (Edela)

Of fi
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sin man sädela
(sunande sedda)
Sönebönder (Sunarb., Sunnb.)
L. Rääf (Slaka, Cigl.):

J. Wallman (Landeryd,

Offer-Edela
Tremanna Sälle
svensk: redeliga Herrar
Söderbönder

Of fer-Edela
Simson i Sälle
redelige Herre
Söderbönder

J. Wallman (S.

Abr. Ahlqvist (Uland):

0. E.
sodel o. sedda
(saknas)
(saknas)

Offer
(Saknas)
sv: (Saknas)
(Saknas)

A. A. Afzelius (Vgl.):

Tullstorp, Vgl. före 1863:

Offer-Edla
Simon Selle
redeliger Herre (4:)

Off er-Sedelig
Simon i Sälle
alla dessa herrar
(bondesöner)
Söderbönder

Nordmän och Södermänner

0. Rudbeck (1698):
Simon Sälle
Sörmännen

Simon i Sälle
J. F. Carlström (Og!. (?)
1700-talets slut?):

Tullerikopp (1773):
Simon i Sälle
ridderlige Herre
södermänner

Siminisälle
redeliga Herrar
Söderbönder
(efter Tillhagen)

P. A. Reuterswärd
(Ydre, C5g1.):

J. Wallman (fragm.):

Simion (Semion) i Sälle
redelig go herre
Söderbönder
J. Wallman (Uppl.):
Siman(s)sälle
Redeligen Herre
Södermänner

Simon i Sälle
redeliga Herrar
(saknas)
J. Wallman (efter dalfolk):
Simion i Sälle
redeligen Herre
Sedemänner
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Då det gäller utredning om hur en lektext i muntlig tradition
kan omvandlas i olika bygder kan framhållas, att artikulationen
icke i detaljer spelar så stor roll för den lekande ungdomen. En
och annan felsägning betyder inte heller så mycket. Huvudsaken
är att leken går lättsamt och med god rytm under en van sångares
ledning. Vid ord, som börja med vokal, tillägges sålunda ibland
föregående ords slutkonsonant. Den omsorgsfulle upptecknaren
Gustaf Ericsson från Åkers härad i Södermanland ger ett exempel härpå i en variant av denna lek (i ULMA 347:60 s. 189) beträffande raden:
"Fria vill Södermänner alla", om vilken han säger att den sjöngs som
"Frä vill Södermanne ralle".

Hos Thyregod s. 4 förekommer liknande överflyttning:
Syv Mands de1ig> Syv Mand Sxdelig.

Peder Syv har ordet 2Edeling, i 1800-talets danska uppteckningar förekommer Adelig och 2Edle. Tänkas kan att alla
formerna överförts till Sverige, men för jämförelser passar bäst
den tidigast publicerade formen i A. Oehlenschlägers Frej as Alter (1805):
In tren Offere, in tren tEdle
og in tren Syvmands-Adle
og in tren Kongens %tider alle
(Thyregod s. 3).

Vårt Ed(e)la i första versraden är det danska REdle. Angående
rad 2 i Offer och Edela blir jämförelsen:
sin man sädela, Småland, före 1750
sunande sadela Småland, före 1750
sunande sedela Småland, före 1750
sodel o. sedela Småland. 1800-t.
simoniselle eigl? 1700-t. slut
Simson i Sälle Ugl. 1800-t.
Tremanna sälle Ugl. 1800-t.
Simon Selle Vgl. 18004.

Syymands-YEdle

I de vacklande svenska raderna faller Tremanna Sälle liksom
ur ramen. Elsa Enäjärvi-Haavio har härvidlag gett den naturliga
förklaringen, att räkneordet sju ersatts med tre, under hänvisning till kontinentala fi-iarelekars tretal såsom Three dukes, Three
sailors, (Drei Herren) osv. Dessa ha emellertid icke påverkat de
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svenska lekarna, i vilka tre friare icke förekommer utom i någon
modern lek. Tremanna Sälle är upptecknat av L. Rääf efter soldathustru Naterberg, vars far också var soldat (ryttare). Man
kan förmoda att ordet Tremanna kommit från det militära.'
Att "Simon Sälle" kunnat bildas av "Syv Mands ./Edle" genom otydlig artikulation av konsonanterna v och d är möjligt men
uppteckningarna visa icke, att detta skett under den danska lekens spridning från Skåne norrut. Ännu fram mot mitten av
1700-talet hade i Småland "försvenskningen" icke kommit 'äng.
re än "sin man sädela", "sunande sedela" o. dyl. och ett par årtionden in på 1800-talet antecknade Wallman "sodel o. sedela"
Hur detta sedan redan före år 1800 kunnat bli till "Simon i Sälle"
i Cistergötland är svårt att förstå.
Bortsett från Rudbecks anteckning, som närmast kan tänkas
härröra från Uppsala, äro de två tidigaste beläggen på Simon
Sälle från Stockholm. Leken omnämnes med dessa ord i en uppräkning i "En Ny och wacker Juhle-Wijsa För år 1772", tryckt
hos Wennberg och Norström (se Lundin och Strindberg, Gamla
Stockholm s. 39). Året därpå förekommer första strofen av leken
i ett litet tryck "Tullerikopp I dess Nymodigaste Klädning", tryckt
hos Lars Wennberg 1773 (se nedan):
Fria will Simon i Sälle:
Fria will ridderlige Herre:
Fria will södermänner alla.

Liksom hos Rudbeck och i en uppteckning av Wallman i Uppsala efter en Madame Enroth, född i Håtuna socken nära Sigtuna,
finnes här i stockholmstrycket i rad 3 ordet "södermänner", då
däremot de östgötska uppteckningarna ha "söderbönder" (jfr det
danska Kongens Bonder). Andra raden med "ridderlige Herre"
förekommer här för första gången men senare i formen "redeligen
Herre", "redeliga Herrar" o. dyl. Det är en svensk rad, som icke
finns i den danska leken. En rad fattas i Atlantican men om det
kan vara denna, vet man ju inte. Tydligt är att en svensk form,
ungefär som:
1 Tremänning

kan visserligen betyda syssling men tremannasälle här torde
komma från det militära. Femmänningar, fyr- och tremänningar voro på Karl
XII:s tid påbyggnader på indelningsverket. Se t. ex. SAOB på ordet Femmänning. 1) (förr) i pl. ss. benämning på reservtrupper vilka från 1702 uppsattes
på det sättet att fem rotar resp. hushåll anskaffade o. underhöllo en karl resp.
karl o. häst o. som upplöstes efter fredsslutet 1721.
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Här kommer Simon (i) Sälle
Här kommer redeliger Herre
Här kommer södermänner alle,
länge funnits i Uppsala och Stockholm. Härifrån kan det ha
spritt sig söderut och gjort orden "Simon Sälle" och "redeligen
Herre" kända i Götalandskapen, t. ex. genom de många lärare och
präster, som studerat i Uppsala. Den kan vara författad där kanske efter mönster av den danska. Liksom den isländska
Hvaö vill Hoffinnur? hvaö vill Alfinnur?
Hvaö vilja allir Hoffins sveinar?
(d. Daviösson, Vikivakar s. 108)
har den svenska en enkel och redig form.
Leksättet
I alla de nordiska länderna med undantag för Island utföres
leken nästan alltid som s. k. långdans med två mot varandra vända led av karlar i det ena och kvinnor i det andra, stående på
några meters avstånd från varandra. Under första strofen gå karlarna, hållande varandra i händerna, sjungande fram mot kvinnoraden. I strof 2 gå kvinnorna på samma sätt mot karlraden. Så
fortsättes leken igenom.
På Island samlas kvinnorna inne i lekstugan medan karlarna
stanna utanför dörren. Karlarna går in och friar och vid ett jakande svar få de stanna inne. Utförandet är troligen ursprungligt.
Det liknar leksättet hos den norska Hindeleiken, D 166, och vissa
former av den svenska Skifta makar, D 15 och D 146. Även detta leksätt är gammalt.
Civerallt är det så att friarna först kommer med ett sämre bud,
som sedan förbättras. På Island bjudes sten, koppar och till sist
guld, vilket antages. I Danmark finns liknande erbjudande med
sten, får, häst, gård och guld, vilket senare mottages. En yngre
dansk uppteckning nämner silver och guld, vilket tillbakavisas;
först trohet ger ett jakande svar.
I de övriga länderna erbjudas friare med yrken eller titlar. De
fragmentariska svenska uppteckningarna av Offer och Edela sakna uppgifter härom med undantag av A. A. Afzelius' Sv. SagoHäfder, vari omnämnes: Kung bjuder Offer. Denna enstaka uppgift visar, att hos oss har det icke varit fråga om metaller, dvs, en
s. k. brudköpslek.
Friareleken avslutades med dans av de tillkomna paren. Från

207
Färöarna och Danmark meddelas en del dansstrofer från denna
pardans. De äro "lösa" strofer av vanlig typ, vilka hos oss kunna
anträffas i andra lekar. I Sverige är slutdansen, åtminstone sedan
1800-talets början nästan alltid den bekanta "Här dansar (skräddaren) och hans fru", vilken även förekommer som självständig
lek och då kallas Hantverksleken, D 234. Yrken och titlar varierades på allehanda sätt, olika i bondstugor och på herrgårdar, i
stad och på land — och efter lekledarens och de lekandes smak
eller osmak. Var försångaren en grovhuggare blev leken därefter.
Denna avslutning på den gamla friareleken blev hos oss en
glättig skämtlek. Nicolovius (s. 87) säger betecknande härom:
"Det, som gjorde denna dans särdeles lustig, var, — i händelse
de dansande förstodo att tillegna sig en och hvar något egendomligt i dans och hållning, som kunde väcka idéen om det yrke, som
var tillagdt den dansande — att det hela utgjorde en samling af
dansande carricaturer". Belysande är även ett tillägg till en lekuppteckning av Johan Wallman (MS s. 105): "När paren börjar
dansa, dansar ett Harlekin par emellan de andra och sjunger:
Här dansar Petter Jycke och hans fru
Kom fram du ... och lät se
Om du kan dansa som vi vi" (Upl.)
I Ustergötland kallades denne muntergök för Peter Göke. Man
kan undra om han härstammar från 1700-talsteaterns arlekinad.
Melodierna
Dessa äro enkla och gamla. Av de äldre östgötska är Wesselius
efter hustru Naterberg i Slaka sn (SvFo nr 7 c) en variant av
Bergamascamelodien, vilken använts till flera andra sånglekar ss.
Skära, skära havre. Hit höra också tvenne melodier i E. Drakes
Ms i KB, S. 163, nämligen II, nr 49, uppt. av honom själv i Ugl.
och nr 50 utan uppgift om meddelare.
Däremot tillhöra den i SvFo nr 7 B publicerade melodien, vilken upptecknats av Drake efter Reuterswärds text nr 24, samt
Aug. Fredins melodi i Gotlandstoner nr 190 och den av R. Dybeck i Jäders sn, Sdml., insamlade en annan form, som tillhört
barnsånger och gamla sånglekar på kontinenten och hos oss (mest
känd till barnsången: Sladderbytta bing bång Går i alla gårdar
etc.). — Denna melodi kan ha tillhört Simon i Sälle redan på
1600-talet. (Jfr även Lagus nr 305.)
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Dybeck, Folklore V, s 233:
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och låt se

c

Kom fram du

r cp 7 r

om du dansar bättre än vi, vi.

Den till leken fogade omdansningen med orden: "Här dansar
(sotaren) med sin fru etc." förekommer som sagt även som
självständig lek, då kallad Hantverksleken, D 234. Den finns som
avslutning redan i början av 1800-talet och torde någon gång på
1700-talet bifogats Simon i Sälle. När detta skedde är obekant.
Den saknas i Thyregods Danmarks Sanglege, nr 1 Offer og
/Helig men omnämnes av Nicolovius från Skytts härad i Skåne
som avslutning till friareleken "Här kommer en man från Tingar"
D 154.
I flera uppteckningar kallas den en polska. Melodien med
sina enkla 3-taktiga motiv kan ha tillhört en karolinsk polska,
liknande en serramelodi.
Uppteckningar: Offer och Edela
Fragmentarisk uppteckning av Offer och Edela av Wallman
efter hustru Naterberg i Slaka Ögl. MS s. 131. Melodien är uppt.
av Wesselius. Publ. i SvFo som nr 8 C (utom slutversens melodi):
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J J'
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J -r
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fri - a vill Tre- man-na
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P il
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När dan-sar Bis-ko- pen och hans fru kom fram du
al - a .•

J
J
J' J'
i' J
r
;
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2
Pet-ter Zyc-he o—.
se om du 4an dan-sa sa' nätt och väl som vi, vi.
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Fria vill Offer och fria vill Edela,
fria vill Tremanna Sälle,
fria vill redeliga Herrar,
fria vill Söderbönder alla
Så vreder rider Offer,
Så vreder rider Edela,
Så vreder rider tremanna sälle
Så vreder rider redeliga Herrar
Så vreder rider Söderbönder alla.
Igen kommer Offer,
Igen kommer Edela,
Igen kommer Tremanna sälle
osv. (ej mera antecknat)
Här dansar Biskopen och hans fru,
Kom fram du Petter Jycke och låt se,
Om du kan dansa så nätt och väl som vi, vi.
Från VgI. nämner Arv. Aug. Afzelius i Sv. Folkets Sago-Häfder, del 2, s. 57 i 2 uppl. följande om denna jullek:

Fram kommer Offer, fram kommer Edla,
Fram kommer Simon sälle,
Fram kommer redeliger Herre,
Fram komma Nordmän och Sönnermänner alla.
2:dra versen: Hwad will Offer? Hwad will Edla? Hwad vill Simon
Sälle? osv.
Fria will Offer, osv.
Hwad bjuder Offer? osv.
Kung bjuder Offer. osv.
I en förteckning på öländska långdansar nämner Abr. Ahlqvist (MS s. 407) som nr 5 Fria vill Offer, vilket visar, att leken
funnits där.
Fragment. Uppt. av Wallman, MS s. 114. På föregående sida
är antecknat: "Sven i Rosengård har mor Anna hört i barndomen men minns blott styckevis". Av MS s. 111 framgår att uppt.
är gjord efter "Hustru Anna Håkansdotter i torpet Wallhall vid
Landery d, född och uppfödd i Drestad":
Fria vill Offer, och fria vill Edela
och fria vill Simson i Sälle
14

Dencker

210
och fria vill redeliga Herrar
och fria vill Söderbönder alla!
Och hva bjuder Offer etc. (ej mera text)
Av Wallman finns ytterligare en kort och otydlig anteckning
under en resa i Kronobergs län, MS s. 281:
"Fria 0. E. fria sodel o. Sedela"
vilket kan jämföras med Törners (Wikman, K. Rob. V.: Johan
J. Törners Widskeppelser, s. 82, 85, 87) (senast 1744):
"Glader rider Offe, glader rider Edela, (Adela)
Sunande sedela (sadela ...) (sin man sädela)
Glade rida Sunnbönder alla":
(och glader Sönebönder (F: Sunerbönder ...) alla".
et vice versa "wreder rider Offe, wreder" etc.
Sven Brings notis i De Gothungia s. 23 (1745) innehåller blott
orden:
"Här kommer Of fi".

Uppteckningar: Simon (i) Sälle:
MS s. 255. Reuterswärd 24. Mel. uppt. av Drake (nr 49). Wiede
251, avskr. av Wallmans Samling nr 18. (R. skriver omväxlande
Semion, Simion eller Simeon):
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Fria vill Semion i Sälle
Å fria vill redelig go herre
Å fria vill söderbönder alla.
2
Hvad bjuder Simion i Sälle
Hvad bjuder redelig go herre
Hvad bjuder söderbönder alla.
3
En (t. ex.) Dödgräfvare bjuder Simeon i Sälle
En Dödgräfvare bjuder redelig go herre
En Dödgräfvare bjuder söderbönder alla.
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4
Nej får Simeon i Sälle
Nej får redelig go herre
Nej får söderbönder alla.
5
Wred rider Semion i Sälle
Wred rider redelig go herre
Wred rider söderbönder alla.
6
Igen kommer Simeon i Sälle
Igen kommer redelig go herre
Igen kommer söderbönder alla.
7
Hvad bjuder Simeon i Sälle
Hvad bjuder redelig go herre
Hvad bjuder söderbönder alla.
8
En (t. ex.) prins bjuder Simeon i Sälle
En prins bjuder redelig go herre
En prins bjuder söderbönder alla.
9
Ja får Simeon i Sälle
Ja får redelig go herre
Ja får söderbönder alla:
10
Glad rider Simeon i Sälle
Glad rider redelig go herre
Glad rider söderbönder alla.
11
Här dansar prinsen och hans fru ://:
Kom fram du. .. och låt se
Om du kan dansa som vi, vi, osv.
Personer af olika kön ställa sig emot hvarandra liksom i en långdans.
Vid 1:a versens afsjungande framträda karlarna till qvinspersonerna
och wid andre twärtom, hvilket ombytes vid hvarje vers. Vid 3:dje
versen som sjunges för hvarje par särskildt, gifves alltid en oantaglig
titel eller person, och efter afslaget eller efter 6:te vers sjungande
dansar det paret bort som det angick, hvilket alltid står främst osv.
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och återkommer vid 6:te versens sjungande, hvilket fortfares till en
antaglig gifves, dvs. då 6:te versen sjungits. Vid 10:de versen bortdansa detta par och svänger om vid den 11:te, samt ställa sig nederst.
Sedan alla paren hunnit genom detta, börjar öfversta paret att dansa
under 11 versen sjungande, hvilket sedan alla paren efter den ordning
de stå, äfven göra under den titelns uppnämnande som den förut undfått.
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Wallman erhöll en del fragment av denna lek; vilka här meddelas:
MS s. 105, troligen upptecknat i Landeryd:
Ä fria vill redeliga Herrar m. m.
Så vreder rider Simon i Sälle m. m.
Tillägg. När paren börja dansa, dansa ett Harlekin par emellan de
andra och sjunger
Här dansar Petter Jycke och hans fru
Kom fram du... och lät se
Om du kan dansa som vi, vi.
MS s. 179 är uppt. i Uppsala efter "Madame Enroth, född i
Håtuna socken nära Sigtuna", Upl.:
Fria vill Simanssälle
och fria vill Redeligen Herre
och fria vill Södermänner alla:
Och hvad bjuder Simansälle
och hvad bjuder Redeligen herre
och hvad bjuder Södermänner alla.
m. m. aldeles som 0.(stgöta) Leken men för Petter Jycke "Peter Göke".
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MS s. 185 torde vara uppt. i Uppsala efter dalfolk:
Hvad bjud Simion i Sälle
och hvad bjuder redeligen Herre
och hvad bjuder Sedemänner alla.
Tack bjuder Simion i Sälle.
Tvy för Simion i Sälle.
Rörande leken finns ytterligare några korta notiser i MS, s.
419, från Vb. (J. A. Linder):
1. Fria vill Simon i Sälle etc. Sällskapet placerar sig som till Långdans.
Cavaillerna avancera först fram mot Damerne. Sedan Damerne emot
de förre, 2ne ggr. Slute(lige)n. omdansning parvis. Är allmänt känd
både hos ståndspersoner och allmogen. Musiken är enkel och rätt vacker.
ULMA 347:60 s. 185, Sdm., Härads sn, Gustaf Ericsson (c:a
1860-talet):

Fria vill Simon Sella
Ett obestämdt antal gossar ställa sig hand i hand vid en sida af rummet. Lika många flickor ställa sig hand i hand midt emot dem på andra sidan. Men skulle icke j emna antalet af gossar och flickor sammanpassa så kunna flickor para sig med flickor och gossar med gossar.
Men det har varit ett allmänt iakttagit bruk att gossar och flickor från
en rote, skate eller trakt med beräkning sammanrota sig så att för förekommande fall jämna antalet af könsmotsattser sammanpassa för
hvarandra.
Då nu gossarna sålunda äro uppställda så har man öfverenskommit
om en enskild person gosse eller flicka skall leda sången eller om den
skall sjungas samfäldt. Vanligtvis då en lek skall med anständighet
öfvas, så är det alltid en flicka, som med god röst och uppöfvad, antar
sången, ty då flere, isynnerhet af gossarna, sjunga så blifver skrål och
disharmoni.
Nu gå gossarna taktmässigt utåt golfvet emot flickorna fram och
tillbaka under det någon sjunger:
Friä vill Simon Selle!
Friä vill redeliger Herre!
Friä vill Södermänner allä!
(i annan uppteckning av G. E., s. 189, anmärkes: "höres som:
Frä vill Södermanne ralle")
hvarefter de ställa sig på sitt rum igen.
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Så går flickorna likaledes emot dem med lika rörelser och under det
någon sjunger:
Hvad bjuder Simon Selle?
Hvad bjuder redelig Herre?
Hvad bjuder Södermänner allä?
hvarefter de äfven intaga sin plats.
Nu gå återigen gossarna emot flickorna på samma sätt och sjunger:
Grefve
Herre
Präst

bjuder Simon Selle!
bjuder redeliger Herre!
bjuder Södermänner allä!

osv.
eller ock:
Tiggare
Simon Selle!
Långelidångskånk bjuder Redeliger Herre
Bjällerskräpp
Södermänner allä
osv.
(enligt Gustaf Ericssons ordlista: Bjeller-skräpp, s. m. pratmakare,
vanligen i skämtsam mening)
Flickorna svara härpå sjungande:
Ja
eller
Skam

får Simon Selle!
får redeliger Herre!
11 får Södermänner allä!

Hvarefter som jaord gifves så tager en gosse hvar sin flicka ihogkommande med hvarandra sina titlar och där nekande svar ärhålles
så måste omfrias men som det alltid måste finnas trull i hvar kull, och
ej alla kunna vara fullkomliga, så måste flickorna till slut taga hvad
som finnes eller bjudes dem, t. ex. Tiggare, flåbuse osv, tills hvar och
en har sin make och äro parvis uppställda. Nu börjar pardans då hvarje
par hvar för sig dansar och sjunger själfva eller föresjunges. Första
paret:
Här dansar grefve Guttaperka å hans fru :/:
Kom fram du tiggar Tomskinn och låt si!
Om du kan dansä bättre än vi vi!
Då framträder tiggaren efter grefvens afträdande, och sjunger, andra paret:
Här dansar tiggär Tomskinn med si fru
Kom fram du Långelidångskånk å lät si!
Om du kan dansä bättre än vi vi!
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På detta vis framträder det ena paret efter det andra, och som andra paren afträda, efter hvars och ens fria val, med de namn som hvar
och en äro tilldelade till hvarfvet gått omkring.
Denna dans utförd med anständighet och ordning och då icke alt för
plumpa namn äro antagna är ganska treflig, och om antalet af dansande
och lekande är stort så går den icke fort igenom.
En bra nog skiljaktig variant föredrogs en gång av en gammal gumma men som icke den då blev upptecknad så blef den förglömd
Gumman dog, men törhända kan den spåras. Leken är icke allmänneligen öfvad på minst 30 å 40 år — Härad socken.
LAL 833. Vestgöt. Landsm. för. i Lund, S. Kind Vgl., Charles
Edar Andersson (1885), nr 49:

Simon i Sälle
Gossar och flickor ställa sig hvar i sitt led vända mot hvarandra.
Den främsta gossen och flickan föreställes att vara Simon i Sälle med
fru. Gossarne i sitt led, samt flickorna i sitt led hålla hand i hand
samt gå fram och tillbaka på golfvet under sång som följer:
Gossar:
Fria vell Simon själver
fria vella hans jesäller
fria vell de redelig go herra
fria vella södermänner alla.
Flickor:
Wa bjuder Simon själver
Wa bjuda hans jesäller
Wa bjur de redlig go herra
Wa bjuda södermänner alla.
Gossar:
En gröthövel" bjuder Simon. själver
Dä bjuda hans jesäller
Dä bju osv.
Flickor:
Näj får Simon sj älver
Näj få hans jesäller osv.
Detta var förste person som Simon bjuder ut. Nu fortfar han på
detta sätt för så många personer, som finns i leken, i det han gifver
hvarje person ett simpelt namn t. ex. Wällingwässare, torbaggatämja* ULMA, ordb. Vgl: gröthyvel = usling, stackare (Ale), förargligt viktig
person (Kinnefj.)
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re osv. och för alla får han nej. Sedan begynner han att bjuda ut den
förste om igen och sen alla de öfriga men med vackrare namn t. ex.
kongason, president osv, och alla få ja. När det är gjort dansar den
föräte med den första flickan, den andra med den andra flickan osv.
och emellan hvarje ett par dansar, dansar "jerejokker må si fru".
Sången härvidlag lyder:
Nu dansar (t. ex.) kongason mä si fru
Kom fram du jerejokker må di fru osv.
Aug. Fredin, Gotlandstoner s. 163 nr 190:
Lika många gossar ock flickor ställa upp sig mittemot varandra.
Hållande varandra i hand går hela gossraden emot flickorna och åter
tillbaka på sin plats, under det de sjunga v. 1.
Uppt. efter Maria Olofsdotter, Flors i Burs.
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Gu aften bjaudar Simmon de sällä,
gu aften bjaudar räideligen härrä,
gu aften bjauder söddarmännar allä.
U va vi Simmon de sällä,
u va vi räideligen härrä,
u va vi söddarmännar allä?
Nu gå åter gossarna mot flickorna ock sjunga:
U fräijä vi Simmon de sällä etc.
Flickorna gå emot gossarna ock sjunga:
U va bjaudar Simmon de sällä etc.
Gossarna gå emot flickorna ock besvara deras fråga med t. ex.
En smid bjaudar Simmon de sällä etc.
Man börjar på gossen längst till höger.

2
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Tycker ej flickan mitt emot gossen om anbudet, så gå alla flickorna
mot gossarna och sjunga:
U naj far Simmon de sällä etc.
För var gång ett "nar avgives, taga alla gossar i ring, stampa ock
väsnas, under det de sjunga:
U arg bläir Simmon de sällä etc.
Nu börja åter gossarna frieriet enligt v. 3, ock flickorna fråga enligt
v. 4. Gossarna bjuda nu t. ex.
En kopparslagare bjaudar Simmon de sällä etc.
Tycker nu flickan om anbudet, gå de mot gossarna sjungande:
U ja far Simmon de sällä etc.
För var gång ett ja avgives, taga alla gossar i ring, ock under hopp
ock språng sjunga de.
U glad bläir Simmon de sällä etc.
Så fortgår leken, tills alla gossar fått ja av sina flickor mitt emot.
Sedan dansar varje par polska (i tur ock ordning, eftersom de blivit
nämnda efter följande melodi ock täxt:
Här dansar kopparslagaren u hans fräu.
Kumm fram, nå gullsmid, u lätt säi,
um däu kann dansä bättar än väi, väi!
Märk: "Gullsmiden", som här nämnes, är andra gossen från höger.
(Alltid ett par i sänder!)
Nord. museet. EU. 3255. Sagesm. Skomakarmor Andersson,
Bopparfve, Eksta. Gotl. Uppt. af G. Jonsson 1930:
Simon i Sälla
De dansande ställa upp sig på två håll (i 2 rader) parvis. Alla
sjunga ihop. Den ena sidans par gick imot di andre u buckserede (bockade). Da singd di:
Här kommar Simon i Sälla
u här kommar redliga herrar
u här komma Simone alla
Sen gick di visst tillbaks ti sine ställar u andre sidans par gjorde så
på samma vis.

14. Här kommer en man från Tingar. Fru Inger
D 154

Friareleken "Fru Inger" är en parallell till "Simon i Sälle".
Förmodligen torde de båda lekarna vara av ungefär samma ålder
men "Fru Inger" är icke tidigare nämnd än mitten på 1700-talet,
då den inskrevs i en visbok, som tillhör Kungl. Bibi. i Stockholm.
Här nedan meddelas denna efter Hylten-Cavallius lek nr 3. Den
danska leken (Thuren s. 139, Thyregod nr 3) är känd sedan
1800-talets början. Den norska och färöiska formen överensstämmer med den danska men den svenska (däribland även den skånska hos Nicolovius) avviker dels genom sin renare form och dels
genom inledningsorden.
Dessa lyda i en norsk uppteckning av Catharinus Elling i hans
manuskript Norske Folkemelodier (XVI nr 57, 1918, Norsk Musiksamling, Oslo UB.):
Ridderen:
Jeg strammer op min Spore,

jeg sadler op min Hest,
saa rider jeg till Tinger
som jeg kan allerbest.
Ridderens ven:
Fru Inger, Fru Inger!
Der bor en man paa Tingar
som beiler til jer Datter,
Fru Inger!
Det är de två första raderna, som saknas hos oss.
De äro schablonartade och finnas t. ex. i en annan svensk lek,
Dalgren nr 11, i denna form:
Mina hästar äro sadla
mina spårar äro spända
jag rider till kos
till främmande ort.
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I Danmark finnas orden i den sällsynta "Krybskytten" (E.
Tang Kristensen, Gamle Jyske Folkeviser (2) s. 12 nr 6 str. 1):
Jeg spxnded min' Sporer,
jeg sadlede min Hest,
saa red jeg i Landet,
som jeg kund' allerbedst.
Min Haab staar tu l Gud,
min Sorrig faar vel en god Ende.
Som Thuren påpekat (s. 139) gör den danska och färöiska leken ett sammansatt intryck. Den består av 3 delar:
frieriet (= den ursprungliga leken, av vilken begynnelseorden äro schablon).
som fortsättning härtill uppgift om att dottern skall föras till
ett främmande land för att lära sig spinna och knyppla o. dyl.,
till slut dansstrofer.
Beträffande de senare, vilka bestå av s. k. lösa, ej med varandra
sammanhörande strofer, kan givetvis framhållas, att de icke ursprungligen tillhört leken utan ha tillfogats för att de lekande
skulle få en glättig och livlig svängom som avslutning. Detta är
vanligt i både friare- och kärlekslekar men även i andra. Från
Skåne meddelar Nicolovius att "Fru Inger" avslutas med "Här
dansar skräddaren och hans fru", vilken hos oss utgjort det glada
slutet på "Simon i Sälle". Anmärkningsvärt rörande detta förhållande är, att de av Chr. Schröter från Färöarna meddelade 3
lösa stroferna äro rätt vanliga i vårt land (Thyregod s. 13).
Intressantare är punkt 2, vilken otvivelaktigt utvisar påverkan
från Tyskland. Här bortses från den likheten mellan några nordiska och kontinentala friarevisor att friaren (en man, tre herrar, riddare, soldater osv.) uppgives komma från en viss namngiven (från början kanske fingerad) ort. I Tyskland, där dessa lekar endast insamlats som barnlekar, är orten förvrängd på mångahanda sätt.
I en av dessa friarelekar: "Es kam ein Mann aus Ninive" (Nunnefähr, Nonnefei etc.) förekommer punkt 2 av den danska Fru
Inge.
Thyregod s. 10:
/: Saa tager du min Dotter ved Haanden :/
og rej ser med henne til fremmed Land.
/: Og hvad skal jeg i fremmed Lande gore? :/

220
/: Sy og spinde, kniple og binde
som andre smukke Kvinder gere. :/
Böhme, Kdl. s. 509, nr 270:
Wir wollen sie in ein
Kloster thun.
Was soll sie in dem
Kloster thun?
Wir wollen sie stricken
und nähen lem'.

Detta parti är tillfört friareleken från en klosterlek, se Böhme
Kdl. s. 517 nr 286. Ins Kloster bringen.
De svenska uppteckningarna sakna detta parti och verka därigenom ha en äldre form. Härvidlag får dock bortses från den
yngsta varianten, upptecknad 1932 i Södermanland, vilken i sen
tid torde kommit från Danmark. Den har följande lydelse (se
s. 225):
ULMA 4870, s. 63-65
str 2:
Jag vill i församlingen eder fråga
i var stånd ni vill min doter ska träda?
str 3:
Jag giver henne mannen i våld
och därtill en träskomakare.
str 7:
Tag min doter uti snövita handen
och drag med henne bort till de
främmande landen.

Thyregod nr 3, s. 10:
Saa skal I mig for Sandheden sige
Hvad for en Mand, af hvad for Stand
I vil min Datter give.
Vi giver hend' en Man udaf Volde
Han er saa faver, han er saa fin,
en (Skraldemand) saa bolde
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str 4 b:
Saa tager du min Datter ved Haanden
og rej ser med hende tul fremmed Land.
Varifrån denna lek härstammar är icke känt. "Simon i Sälle"
anses av forskare ursprungligen vara dansk och det är möjligt
att "Fru Inger" gått samma väg. Både hos oss, där leken förekommit i den sydligaste delen av landet, och även i Danmark har
den varit rätt sällsynt. Vad "tinga" eller "Tinger" betyder är ej
heller klart. Den äldsta svenska uppteckningen har en gammal
kasusform av "ting" men det kan ju också vara fråga om något
ortnamn, som tillkommit för rimmets skull och kanske ändrats
av metriska skäl. Att leken är bäst bevarad i ren form i Sydsverige kan tala mot ett danskt ursprung — men icke emot ett
skånskt. Ingemar Ingers omnämnande av association (i Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1949-1951 s. 70) mellan sångleken och det gamla ortnamnet Tingare (falskt röd-namn Tingaröd) i Ljunits härad är intressant i detta sammanhang och kan
förklara varför Nicolovius är den ende som meddelat leken från
Skåne, där den tydligen för längesedan bortlades. Liksom fallet
är med den äldsta svenska uppteckningen av leken "Bro, bro, breda" från 1600-talets förra hälft, som är associerad med Bro
skeppslag i Uppland, har man kunnat knyta "Fru Inger" till
Tingare. Därför har leken i det sydliga Skåne länge bevarats i
ren form.

Uppteckningar
Först meddelas här Hylten-Cavallius, lek nr 3 (hdskr. i Kungl.
Bibi.):
Rider sig en Riddersman af tinga
"Harrarna börja:
'Rider sig en riddersman af tinga,
Begärer eder dotter fru Inga.'
fruntimren swara:
'Tordes jag den riddersman fråga,
hwad mannen vill på min dotter wåga.'
Harrarna:
'Goder man, goder man, i sit wälde
en Skostensfäij are (el. hwad man will)
är hans höga befälle.'
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fruntimren:
'Hafwen skam, hafwen skam Riddar Dawid
för alla idra Söner i hafwen!
Harrarna:
'Sammaledes eder fru Inga
för alla edra döttrar wi ej finge.'
fruntimren:
'Fuller finnes fiskar i fånge,
men inte finnes Jungfruer i änge.'
Harrarna:
'Fuller finnes fiskar i floden
men intet finns ungkarlar i skogen.'
Sedan börjas igen och fortfar till Harrarna bjuda någon tjenlig, då
swaras:
fruntimren:
'hafwen tack, hafven tack Riddar Dawid
för alla edra söner i hafwen'
Harrarna:
'sammaledes eder fru Inga
för alla edra döttrar vi finge.'
Således fortfares med ett par i sänder til slut. Sedan dansar hwart
par.
"Danslek, lekande i twenne rader. Utgör en afart af Simon i Sälle,
hos Arwidsson III, 175-184.
Är hemtad ifrån en skrifven Vis-bok från midten af 1700-talet.
Kungl. Riks-Bibliotheket i Stockholm tillhörig. Sid. 184."
Nicolovius, Skytts härad, Sk. 3:e uppl., s. 86:
Alla damerna stälde sig på en sida i salen och alla herrarne på
den andra sidan midt emot dem. Damerna anfördes af någon af de
äldre Fruarne, som kunde sjunga, och herrarna af den glade gubben.
Anföraren och anförarinnan togo hvar en af de sina och gingo vaggande i sångtakt än mot än från hvarandra, sjungande:
Han.
Här kommer en man ifrån Tingar
Och friar till er dotter fru Ingar.
Hon.
Hvad man j min dotter vill låta,
Det har jag lust af eder att fråga.
Han.
Jag kan icke sanningen dölja,
En N. N. allt efter eder vilja.
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(Här infördes efter behag en president, en skräddare, en general, en
skomakare, en grefve, en bonde o. s. v.)
Hon.
Hafven j stor tack Junker Lave
För alla de söner j hafven.
(Eller i händelse af afslag)
Hafven j stor skam Junker Lave
För alla de söner I hafven.
Under denna sång ordnade Junker Lave och fru Ingar alla paren så
småningom, tills hvar och en fått sin. Nu börjades dansen, till hvilken
gubben och dam—anförarinnan manade fram hvart par särskildt med
denna sång.
Kom nu fram Du skräddare med Din Fru.
Och kom nu fram Du president med Din Fru.
Och kom nu fram Du snickare med Din Fru.
(o. s. v. och sedan de framkommit söngs:)
Här dansar skräddaren och hans Fru.
Här dansar presidenten och hans Fru.
Här dansar snickaren och hans Fru.
(o. s. v.)
Det, som gjorde denna dans särdeles lustig, var, — i händelse de
dansande förstodo att tillegna sig en och hvar något egendomligt i dans
och hållning, som kunde väcka idéen om det yrke, som var tillagdt den
dansande — att det hela utgjorde en samling af dansande carricaturer."
Djurklou, Unnarsboarnas seder och lif, s. 59:
"Bland de förra (d. v. s. danslekar) försummades aldrig den s. k.
friareleken, en märklig variant af den välbekanta "fria vill Simon i
Sälle ." Sedan man på vanligt sätt ordnat sig på tvenne mot hvarandra
vända led, hvarvid måste iakttagas att de som redan voro äkta makar ej
kommo midt emot hvarandra, rycker konung David fram med karlarne
under sång:
Riddersman, riddersman från tinget
Friar till er dotter liten Inger,
och drager sig derefter tillbaka. Fru Inger med qvinnorna rycker nu
fram och sjunger:
Grannt skolen j nu för mig säga
Hvad man j utväljen min dotter att äga.
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Konung David svarar:
Det skall jag väl för eder säga,
Det är (t. ex. en konungason) efter sitt höga välde.
Fru Inger:
Så hafven då tack, konung David,
För alla de söner j nu hafver.
Konung David:
Så hafven nu detsamma fru Inger
För alla edra döttrar j borttingen.
Fru Inger:
Edra söner kunna köpa och sälja
Och sig en fager fästemö utvälja.
Konung David:
Edra döttrar kunna väfva och spinna
Som vattnet i jorden månde rinna.
Nu aflöses det första paret, och frieriet fortsättes med de öfriga på
samma sätt. Men konung David har ej alltid kungasöner, riddare o. s. v.
att bjuda på, utan kommer t. ex. med 'en trappsopare efter sitt höga
välde'. Denna blifver ej välkommen och fru Inger svarar:
Så hafven då skam konung David
För alla edra söner j nu hafven.
Konung David:
Så hafven nu detsamma fru Inger
För alla edra döttrar j borttingen,
Fru Inger:
Edra söner kunna köpa och sälja
Som kor uti fähuset kan bälja.
Konung David:
Edra döttrar kunna väfva och spinna
Så skämmas både man och qvinna.
Härvid var det dock förstyrarne obetaget att afvika från formuläret
och använda andra liknelser, om deras fyndighet det medgaf. Emellertid får qvinnan hålla till godo med hvad konung David har att bjuda, och ett nytt par afskiljes, hvarmed fortfares tills alla fått sig rnakar. Leken avslutas som vanligt med bruddans af hvarje par under
afsjungande af den vanliga versen:
Här dansar kungasonen med sin fru!
Kom fram (t. ex. trappsopare) och låt se, se
Om du kan dansa bättre än vi, vi."
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ULMA 4870, s. 63. Halla sn, Sdm. W. Palmblad 1932:
1
God morgon, god morgon, fru Ingrid,
jag friar till doter, fru Ingrid.
2
Jag vill i församlingen eder fråga,
i var stånd ni vill min doter ska träda?
3
Jag giver henne mannen i våld
och därtill en träskomakare.
(lumpsamlare, det "sämsta" man kunde finna på.)
4
Därtill håller jag min doter för goder
till att få en toker till måger.
Jag vill i församlingen eder fråga,
i var stånd ni vill min doter ska träda?
6
Jag giver henne mannen i våld
och därtill en greve (baron etc.).
7
Tag min doter uti snövita handen
och drag med henne bort till främmande landen.
"Modern" står främst och i en rad bakom henne de i leken deltagande flickorna. Så kommer vid vers 1 "friarn" fram och bugar sig för
henne. Modern frågar i vers 2. I vers 3 söker "friarn" nämna ett
"stånd" så dåligt som möjligt. Sedan modern avvisat honom i vers 4,
går han bort ett litet tag, men återvänder och nämner nu i vers 6 ett
"stånd", så gott han kan finna. I vers 7 "accepterar" modern "anbudet"
och "friarn" får nu välja en av flickorna i raden bakom modern och
svänger med henne runt om på golvet till orden av en strof, som sagesmannen glömt.
Någon melodi till denna lek finnes icke upptecknad i vårt
land.

13

Dencker

15. Här komma de stolta nunnor
Db

Denna nunnelek är hos oss först omnämnd i ett vistryck "En
Ny och wacker Juhle-Wijsa för år 1772", tryckt detta år hos
Wennberg och Nordström i Stockholm. Visan är troligen författad i huvudstaden och de i den uppräknade lekarna torde ha florerat därstädes och i mellersta Sverige vid denna tid.
Leken är tysk. Den är i hemlandet omnämnd från omkring mitten av 1600-talet. Hos oss har den i texten blivit något omredigerad, men vår lek avviker föga från den tyska. Rätt märkligt är
att leken har bibehållit sig bäst i vårt land, där den också blivit
mest tillvaratagen i folktraditionen. I Danmark är den påträffad
fyra gånger, samtliga från Falster (se Thyregod, DaSa nr 6 "De
kxkke Nonner"). Från Finland känna vi tre från Usterbotten,
uppt. av Otto Andersson i Närpes 1902 och i Purmo 1904 samt av
Y. Heikel från Replot 1927. Den senare är lustig därför att flickorna voro klädda som nunnor och även "biskopen" angavs vara
"klädd". Kanske har den från början arrangerats för något sällskapsspel.
Av de tyska forskare, som ägnat denna nunnelek särskild uppmärksamhet, nämligen A. Bolte i Zeitschrift des Vereins fur
Volkskunde, 1894 s. 180 f och 1896 s. 98 f samt Fr. M. Böhme,
Kdl, s. 508-521 (rörande de barnlekar, ur vilka leken "kecke
Nonnen" torde ha framgått), blev lekens historia i dess hemland
utredd så långt det varit möjligt.
Kinderspiel
Den lättast åtkomliga och bästa översikten av dessa barnlekar
får man hos Böhme a. a. i andra delen med lekarna: 2. Reigen
und Tanzspiele G. Gegeniiberstehenden Reihen. (2 uppl. S. 508
ff). Häri finnas en hel del varianter av friareleken "Herr von
Ninive oder Brautwerbung". Ninive är varierat på många sätt:
Nunnefähr, Nonnefei, Linaf, Liinef eld, Liniensee, Wiirttemberg
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(det senare i nr 277. Ins Kloster bringen) etc. Även refrängen är,
som vanligt i barnlekar, varierad ss. Kaiser fipilatus; Juchheisa
vivilatus; Ci, ga, Hasenfuss etc. Till jämförelse meddelas här blott
en variant som visar att dessa lekar om en dotter i kloster innehålla ett parti om brevskrivning liksom i vår Stolta nunnor.
272. Abholung ins Kloster, Kölntrakten, 1800-talets mitt:
Reihe: "He kumm de Härre von Nunnefähr. Heiza Fipilatus!
Reihe schreitet vor, verneigt sich und sagt:
Wat welle de Härre von Nunneefähr? Heiza Fipilatus!
Es der Vatter nit zo Hus. Heiza Fipilatus!
Wat welt ehr bei dem Vatter thun? Heiza etc.
Mer wellen ihm en Briefje gevve. Heiza etc.
Wat soll en dem Briefje stonn? Heiza etc.
Mer wellen de jiingste Dochter han. Heiza etc.
Wat wellt ehr met der jiingsten Dochter dunn? Heiza etc.
Mer wellen sej en e Kluster dunn. Heiza etc.
Su nehmt die Jiingste an de Hand.
Und nehmt se met no Brobant.
&Inne, Kdl, s. 510.

Bolte anser att "Munk- och nunnespelet" (kecke Nonnen) ligger till grund för "Herr von Ninive". De två lekarna äro besläktade. Böhmes påpekande (s. 520) att barnlekarna äro äldre är
säkerligen riktigt och hans utblickar mot den gamla seden "Mädchenausrufen" (Mailehen) intressanta. I detta sammanhang mellan barnlekarna och "kecke Nonnen" kan här meddelas den flamländska lek, som Hj. Thuren (Danske Studier 1908 s. 141) anser
vara samma lek, nämligen R. Ghesquiere, Kinderspelen uit
Vlaamsch Belgi, I, s. 14 nr 17:
Mijnheer de Bisschop [heeft] ei'nen brief geschreven,
en se sensius Dominus,
Waarom ei mijnheer de Bisschop nen brief geschreven? enz.
Al om 'en nieuwe maarte.
Hoe zal die maarte heeten?
Die maarte gaat N ... heeten.
Wuk ga je ze daarvoor geven?
Me gaan ze daarvoor (b. v.) tien frank geven.

Eftersom vår svenska lek om de stolta nunnorna icke har direkt
samband med de hos tyska och holländska barn insamlade klosteroch nunnelekarna har översikten här ovan gjorts mycket kortfat-
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tad såsom varande blott en hänvisning till de kontinentala lekpublikationerna.

"Hi kommen wir käkken N onnen her, Herr Domine."
1600-talet:
De i Tyskland kända uppgifterna om denna lek ha som förut
nämnts framlagts av A. Bolte. Från 1660-talet föreligga tvenne
omnämnanden, dels av hamburgdiktaren Conrad von Hövel, med
lekens första här ovan meddelade rad, i en lekpublikation 1663,
dels av den pfalziska princessan Elisabeth Charlotte ("Liselotte")
i tvenne brev 1709 och 1718, vari hon frågade sin halvsyster om
leken, som hon mindes från sin ungdom. Liselotte var född 1652
och dotter till kurfursten Karl Ludwig v. d. Pfalz, vilken återfick sin värdighet och kröntes efter 30-åriga krigets slut. Hennes
farfar var Friedrich V v. d. Pfalz av huset Wittelsbach, ledare
för den protestantiska unionen. Han blev 1619 krönt till Böhmens
konung men fick året efter lämna landet, sedan den katolska ligan slagit den böhmiska hären. Som kurfurste residerade han i
Heidelberg. Prinsessan Elisabeth Charlotte blev av sin fader bortgift 1671 med Ludvig XIV:s broder hertig Philip av Orleans.
Att leken "kecke Normen" liksom andra nunnelekar tillkommit
i protestantiska kretsar är väl troligt och alldeles omöjligt är det
väl icke, att "kecke Nonnen" kan ha komponerats av någon, som
varit i förbindelse med det pfalziska hovet. Hur som helst är Liselottes strof intressant såsom varande den enda kända från 1600talet. Här citeras från hennes brev 1709 och 1718 efter Böhme,
Kdl, s. 518-519:
1709: "Ich danke Eilch, mir die zeittungen geschickt zu haben; sie
haben mich recht lachen machen, aber es ist keineswegs war, was sie
vom Hoff sagen. Es mögt aber woll mitt gehn, alss wie man in dem
spilgen singt:
Von da kommen wir gecken und nonnen her,
Herr Domine,
zuendt vom spiel nehmlich:
Und was nicht ist, kan werden war
Sede, sede, sancte, quid, nostre domine. —
I brevet den 7 juli 1718 återkommer hon till leken:
"Ich war heiltte morgen ahn der lägen geblieben, so ich doch von
hertzen wiinschen mögte, dass war were, nehmblich dass die printzess
von Wallis den König (Georg I. von England) gesehen. Hierauff wollte ich singen, wie in dem endt vom spill:
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"Da kommen wir gecken und nonnen her,
her Domine, her Domine!
Und was nicht ist, mag werden war,
Cede, cede, sancte, quit, nostre Domine!
Das ist woll ein narrisch spiel. Ich weiss nicht, ob man es noch in
Teätschland spilt".
Vad man i Tyskland vet om leken från 1600-talet är således
blott denna strof, vars rad 3 "und was nicht ist, mag werden
war", icke finnes helt lik i någon annan lekuppteckning, samt
begynnelseorden hos diktaren Conrad von Hövel i Hamburg. Dessa ord äro något olika:
(Pfalz:) "Da kommen wir gecken und nonnen her";
(Hamburg:) Hi kommen wir käkken Nonnen her.
Om leken har tillkommit i Pfalz, torde "gecken" som benämning på de lekande ynglingarna vara ursprungligt. Sedan kunde
ordet, ändrat till "käcken", blivit adjektiv till "nonnen"? Härom
vet man intet.
1700-talet:
Först i mitten av detta århundrade publicerades leken i sin helhet med text och beskrivning. Härom meddelar J. Bolte i Zeitschr.
f. Volkskunde 1896, s. 18, och efter honom F. M. Böhme, Kdl s.
519 f. Publiceringen sker i en lekbok från omkring 1750 med titeln "Alle Arten von Schertz-und Pfänderspielen in lustigen
Compagnien von Bruder Lustigen", Frankfurt und Leipzig o. J.
8°, nr 6 s. 12. Leken förekommer även i en annan upplaga "Angenehmer Zeitvertreib lustiger Schertz-Spiele", Frankfurt und
Leipzig 1757.
Ehuru ingenting är bekant rörande lektextens ursprung torde
det dock knappast vara troligt att den icke antecknats efter en
kring 1750 bevarad muntlig tradition. Texten är redig och god.
Som professor J. Svennung påpekar i en för denna uppsats gjord
utredning rörande det latinska omkvädet, är detta i den tyska lektexten från 1750-t. oklanderligt. Det kan tänkas att den tyska leken i denna form är den ursprungliga. Att denna skulle ha förelegat i någon skriftlig uppteckning, som kunde ha använts vid
publiceringen, finns emellertid ingenstädes omnämnt.
Vanligt i besläktade tyska barnlekar är, att ett brev skall skrivas:
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Wir wollen ihr ein Briefchen schreib'n
Was soll den in den Briefchen steh'n —?
Wir wollen ihr einen Mann geben
(Böhme Kdl nr 270 Herr von Ninive.)
Was soll den in dem Briefchen steh'n —?
Dass N. N. eine Braut soll sein.
(a. a. nr 276 Der Herr aus Liniensee.)
Liknande om brev i Böhme Kdl nr 272 Abholung ins Kloster,
nr 279 Brautwerbung mit Pantoffel och nr 280 (Es kommen die
Töchter von Ninive).
Däremot förekommer icke brevet i de flamska barnlekarna
Kanonneke (Gesquiere I, s. 13-22, De Cock & Teirlinck II, s.
295 ff.)
Här följer den fullständiga leken efter Böhme, Kdl S. 519 f:
c. Das sogenannte Kloster-Mfinch- und Nonnenspiel.
"Es stellen sich alle vorhandenen Manns-Personen in eine lange
Reihe, und gegeniiber die Frauenzimmer, doch dass die Zahl paar und
paar ausmache, eben auf diese Art, wie man sich bey denen englischen
Tänzen zu stellen pflegt. Unten quer vor stellet sich eine Manns-Person, so fiber die paarweise gegen einander fiber stehende fibrig sey,
und dieser wird der weise Mann genannt; die Frauenzimmer sind Nonnen und die Manns-Personen sind Miinche. Hierauf fangen die Nönngen alle zusammen also zu singen an:
Hkr kommen die kecken Nonnen daher,
Sera, Sera, sancti nostri Domine!
Hierauf fangen die gegeniiberstehenden Miinche zu singen an:
Was ist der Nonnen ihr Begehr,
Sera, Sera, sancti nostri Domine!
Diesem antworten die Nonnen singend:
Wir fragen nach dem weisen Mann,
Der uns das Petschaft zeigen kann.
Sera, Sera, sancti nostri Domine!
Die Mönche antworten hierauf:
Der weise Mann der ist nicht hier,
Er ist in seinem Schreib-Loschier.
Sera, Sera, sancti nostri Domine!

Die Nonnen antworten abermals:
Wir fragen nach dem weisen Mann,
Der uns den Brief recht lesen kann.
Sera, Sera, sancti nostri Domine!
Nun fängt der weise Mann unten quer vor an:
In diesem Briefe steht geschrieben:
Ein Jeder sol! sein Nönnjen lieben.
Sera, Sera, sancti nostri Domine!
Hierauf nimmt ein jeder Mönch sein gegenilberstehendes Nönngen,
kiisst sie, gehet mit ihr nach dem weisen Mann zu, und singt:
Wir wiinschen der Braut ein neues Jahr,
Was wir wiinschen, das werde wahr,
Sera, Sera, sancti nostri Domine!

Jämför man de av Liselotte nedskrivna raderna, om vilka hon
säger att de ingå i lekens avslutning:
"Und was nicht ist, kan werden war
Sede, sede, sancte, quid, nostre Domine. —"

med ovanstående sista strof från ett århundrade senare:
"Was wir wiinschen, dass werde wahr.
Sera, sera, sancti nostri Domine!"
kan man våga förmoda, att leken från det pfalziska hovet i Liselottes ungdom varit ungefär likadan som den senare. Det parti
av leken som på äldre dagar intresserade hertiginnan av Orleans
dvs. "Und was nicht ist, kan werden war" var just de ord, som
hänsyfta på vad som stod att läsa i brevet: "Ein Jeder soll sein
Nönnjen lieben". Dessa ord i leken har hon tydligen haft roligt åt
att minnas.
Omkvädet
I Tyskland äro blott tvenne omkväden i slutraden kända, nämligen Liselotte, 1660-t.:
Sede (cede), sede (cede), sancte, quid, nostre Domine

samt 1750-t.:
Sera, sera, sancti nostri Domine.
Dessa båda rätt likalydande eller någon av dem har införts till
Danmark, där latinet förvanskats till
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"'Eder, sxder, sanderlig. Herr Domerniks".
och
"/Edru, sxdru, sandelig, Hr Dommerne" (Thyregod a. a., s. 22).
Möjligen kan en uppt. från Ljunits hd i Skåne i Landsmålsarkivet i Lund vara påverkad härav, LAL acc. 75: "Sitter, sitter,
sant, tro mej, herr Dommernich". Hos Eva Wigström är refrängen
inskränkt till "Herr Domare" och på Gotland till "Herr Domina".
I övrigt torde alla svenska uppteckningar, de flesta från Ustergötland, innehålla den där påträffade raden cito, cito, citissime
uppt. av L. Rääf i Kisatrakten men i starkt förvanskade former:
Si och si och sittone Herr Dammone. (uppt. J. Wallman, Landeryd,
Sitt och si och säj för mej Herr Dammone. (uppt. J. Wallman, Landeryd,
Se och se och sättone, Herr Dammone. (uppt. J. Wallman).
Si och si och sittone, Skön Dammone (uppt. J. Wallman, Landeryd,
Se och se etc. (ej mera), Herr Domine (J. A. Linder, Norsjö, Nbt).
se och se och sittande, herr Damone (uppt. 1916 i Björkvik, Sdm.)
Orden finnas omnämnda i B. Bergius, Små-Saker Til Nöje och
Tidsfördrif, Sjette Delen (Sthm 1757) s. 79 i ett brev av år
1669 från den "bekante Arvid Ribbing' till Häradshöfdingen i
Grefskapet Wisingsöö". Brevet, som handlar om en titelfråga har
icke något intresse här utan blott "utanskriften": "Hans excellens
Herr Riksdrottsens Häradshöfding uti Grefweskap högtbetrodde
ärborne tyres gunnarsson min gode wän detta flitwänligen, Citto
Citto Cittissime."

Utredning av professor J. Svennung
Efter förfrågan hos professor J. Svennung i Uppsala rörande
det latinska omkvädet i leken har han med vänligt tillmötesgående lämnat en värdefull utredning av detta ur latinsk synpunkt,
vilken här kan bifogas:
1 Angående

brevskrivaren, överste Arvid Ribbing, se Elgenstierna, Sv. Adelns
Ättartavlor, bd 6, s. 297, Tab. 28. Ribbing tjänade upp sig under fältmarskalken
Torstenssons befäl i tyska kriget, blev kapten 1640 och major 1647 (Notisen om
honom meddelas därför att ingen tidigare uppgift om ordet cito än från 1729
finnes hos SAOB.)
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"Eftersom leken har bevarats så sporadiskt, är det ej lätt att dra
säkra slutsatser av det bristfälliga materialet. Ur latinsk synpunkt synes mig omkvädet sera sera, sancti nostri Domine! ge en
förnuftig mening, om man tyder det som: sera, sera! sancte
noster domine! = "(god) afton! vår frommel (eller:vördade)
herre!" Angående bortfall av ord i hälsningen kan man jämföra
exempelvis tyska Mor gen, i st. f. Guten Mor gen, etc.2
Det förefaller som om leken en gång föreställt ett antal till
"munkar" och "nunnor" utklädda ungdomar, som uppvaktat en
"vis man" (resp. "biskop'), för att denne skulle åt dem, som ej
voro läskunniga, läsa upp ett brev, som de hade med sig: "Wir
fragen nach dem weisen Mann, der uns den Brief recht lesen
kann". Han bifaller deras önskan. Under sådana omständigheter
synes en vördnadsfull hälsning gentemot "biskopen" vara fullt på
sin plats.
Då sera bland icke latinkunniga förvanskats, har leken i Sverige, tycks det, av någon som känt till uttrycket cito, citissime från
brevskrivandet, försetts med detta "omkväde", vilket låg desto
närmare till hands, som leken handlade om ett brev. Men detta
brev är ju både sänt och framkommet redan.3 Därför är vid
detta stadium uttrycket cito mindre passande, vilket ju hör ihop
med ett brevs skrivande och avsändande.
Man kan följa förvrängningen av de följande orden också:
sancte noster har blivit s. nostri, sensius, sancte quid, sande(r)lig,
sättone, si och säj etc., domine har blivit domerniks m. m., till
slut domare!
Alltså förefaller cito, cito, citissime vara en senare version än
sera, sera, sancte noster domine.
Ordet cito har tidigt förekommit vid adressen på brev, ungefär
motsvarande vårt moderna express. Som äldre exempel kunna
anföras följande ställen ur "Virorum clarorum saeculi XVI et
XVII epistolae selectae", ed. E. Weber (Bibliotheca . Teubneriana, Leipzig 1894: N:r 75. H. Thedering till G. Remus (21/9
1618): Georgio Remo . Niirnberg, Aufm Dillinghoff. Cito, cito.
italienska santo 'from'
The Oxford English Dictionary VI (1933), s. 667, säger : "Good morning...
In vulgar or off-hand speech often shortened to morning".
3 Nunnorna (se den tyska lektexten) bedja först, att den "vise mannen"
skall "visa dem sigillet" d. v. s. tyda för dem, vem avsändaren är, och sedan, att
han skall läsa upp brevet, som de ej själva kunna läsa.
1 Jfr

2
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Liknande n:r 74. Ang. brevbefordringstidens längd jfr n:r 59,
skrivet 10/5 1607 och framlämnat 15/6 s. å.
I "Grosses Universallexicon aller Wissenschaff ten und Kiinste,"
del VI (Halle Sc Leipzig 1733) läser man: "Cito, geschwind pflegt
man auf die Briefe zu schreiben, damit sie bald bestellet werden;
auch wohl cito, citissime." För Sverige ger Svenska akademiens
ordbok (C, spalt 218) exempel ur brev 1729-1879, ur brådskande läkarrecept 1871-1889. — Jag känner fall, då cito ännu på
1900-talet skrivits utanpå brev i Sverige, och i läkarrecept är det
användbart än i dag."
Leksättet
Uppställningen i två mot varandra stående led med männen i
det ena och kvinnorna i det andra, s. k. långdans (en av de äldre
lekupptecknarna använd beteckning som motsats till ringdans), är
vanlig i de gamla friarelekarna. I "Kekke Nonnen" är det jungfrurna, "nunnorna", och ungersvennerna, "munkarna", som växelvis gå fram mot varandra och åter tillbaka under det att stroferna
med frågor och svar sjungas, liksom t. ex. i vår välbekanta Simon
i Sälle. I "Kekke Nonnen" förekommer emellertid dessutom en
särskilt agerande person utom raderna, "der weisse Mann", hos
oss i "Stolta nunnor" kallad "biskopen". I de svenska lektexterna
är denna blott omnämnd men en yngling i ledet kan i en och annan version ha ett papper i handen, som skall föreställa brevet.
Hos Thyregod, Da Sanglege, s. 22, omnämnes t. o. m. "påven" en
passant: "3. De vil med Paven tale osv."
Lekuppställning i tvenne rader, som i dessa lekar, är otvivelaktigt mycket gammal, äldre än den engelska kontradansen och andra högreståndsdanser med vilka ibland jämförelser ske. Man kan
observera professor Georg Schlägers anmärkning om leksättet rörande en på detta sätt utförd lek i Lewalter, Deutsches Kinderlied und Kinderspiel, s. 359: "Wir haben es hier mit einer sehr
alten Tanzform zu tun: die Anlage der Strophen und offenbar
auch die Ausfiihrung entspricht einem alten, seit etwa 1600 abgekommenden, ditmarsischen Volkstanze, dem Trimmeken-Tanz
(etc.)"
En skiss i fri form över "Kecke Nonnen"
Franz Magnus Böhme, f. 1827, d. 1898, var otvivelaktig sin tids
främste tyske kännare av sånglekar och danser. Hans erfarenhet
rörande tyska folkvisor var också mycket omfattande. Då han, i
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anslutning till redogörelsen för leken i Kdl, s. 519 ff, kommit till
den slutsatsen', att Kekke Nonnen är senare än de många i tysk
folktradition insamlade, här förut något omnämnda barnlekarna
med samma lekuppställning och liknande textinnehåll (ss. Es
kommt ein Herr aus Ninive), vilka han ställer i samband med
den medeltida folkseden Mailehen, skulle blott de säkraste motskäl kunna avvisa hans slutsats. Dylika ha emellertid icke framkommit.
Man kan därför icke säga, att Kekke Nonnen är en originell
skapelse, men dess författare och konstruktör har gjort en habil
lek. Han förefaller ha varit en lärd man, som känt till äldre sånglekar och kunnat omforma deras texter till en oklanderlig nyhet
på lekfronten och förse den nya texten med ett lämpligt latinskt
omkväde. Härmed hade han åstadkommit en stilfull lekkomposition för sådana kretsar, som stodo i motsats till det katolska
klosterlivet. Det latinska omkvädet utvisar att leken icke tillkommit för att vara folklig, och det blev den väl ej heller aldrig, inte
ens i Sverige, där dess avläggare "Stolta nunnor" upptecknats flera gånger än den kontinentala leken på annat håll.
Vid försök till skissering av den tyska lekens tillkomst och utveckling skall först framhållas, att man icke vet mera, än att "Liselotte" på gamla dagar erinrade sig en strof av leken, som i hennes ungdom förekom vid det pfalziska hovet. Att hon icke fick
svar på sin upprepade fråga om "Kekke Nonnen" berodde nog
på att leken då hade blivit glömd där för länge sedan.
Vi våga förmoda att leken tillkommit i en det pfalziska hovet
närstående krets något före eller efter det 30-åriga krigets slut.
Professor Svennungs förmodande att den först utförts med den
lekande ungdomen utklädd, ynglingarna i munkdräkt och flickorna utstyrda som nunnor, är särskilt plausibelt med tanke på, att
leken kan ha arrangerats till ett sällskapsspektakel vid hovet. Den
kan således ha varit ämnad att bli uppförd inför en protestantisk
åhörareskara, som kunnat uppskatta det lustiga i den dramatiska
höjdpunkten i leken med de av en "vis man" (i Sverige "biskopen") ur brevet upplästa befängda men tokroliga orden: munken
1 Observera dock dr Georg Schlägers anm. i J. Lewalter, Deutsches Kinderlied und Kinderspiel in Kassel, s. 423 till nr 276 Es kommen zwei Herrn aus
Ninive: "Die meisten Eingangsformeln heutiger Fassungen gehen auf diese altbezeugte Hi hornen wir haken Nonnen her zuriick; den Obergang zum Ninive
unseres Textes gewährt der altkölnische Eingang He kumm de Härre von
Nunpzefähr."
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skall nunnan få. Det från svensk leksynpunkt förvånande slutet
med nyårsgratulation: "Wir wiinschen der Braut ein neues Jahr"
kan förklaras med att det supponerade sällskapsspektaklet ägt
rum i slutet av julhelgen, alla lekars bästa tid.
Den i god och fullständig form omkring 1750 i lekboken "Alle
Arten von Scherz- und Pfänderspielen" tryckta "Kekke Nonnen"
torde, så vitt man kan förstå, ha meddelats efter en gammal,
kanske på 1600-talets mitt tillkommen nedskrift av den då i Pfalz
aktuellal leken?

Leken i Sverige: Stolta nunnor
Hur och när leken inkommit till vårt land kan icke fullständigt
fastställas genom det befintliga materialet. Det kan ju teoretiskt
vara möjligt att leken redan på 1600-talet kommit till Sverige
genom under 30-åriga kriget eller efter fredsslutet hemvändande
officerare. Men att den på 1700-talets mitt i Tyskland publicerade versionen legat till grund för den svenska leken är säkert.
Detsamma kan lekens omnämnande 1772 i ett vistryck från Stockholm antyda.
Vad vi anser vara ett säkert bevis på denna överföring är, att
den avslutande nyårshälsningen, vilken kan sägas vara främmande för svenska sånglekar, finnes i några uppteckningar av Stolta
nunnor. Den tyska nyårshälsningen i slutstrofen lyder:
Wir wiinschen der Braut ein neues Jahr,
Was wir wiinschen, das werde wahr,
Sera, sera, sancti nostri Domine!
och den återfinnes i svensk form i kapellpredikanten J. A. Linders uppt. 1817 i Norsjö, Vbt (jfr nedan 8. 245):
Vi önska Er ett godt nytt år, H(er)r D(omin)e.
Si och se (och sittone). (Herr Domine).
Den sista strofen är i svensk lekstil och en dansstrof:
Vi önska Er god gamman, Hr De,
at som vi få skrapa pannan, Hr De.
Si och se etc.
' I Lewalter, a. a. s. 424, säger kommentatorn, prof. Georg Schläger: "Die
Ausprägung als Mönchs- und Nonnenspiel wurzelt aber in einer bestimten Mode
(s. bei Nr 595) und hat wenig Anspruch, als ursprunglich zu gelten."
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("Det övriga kunde min Sångerska ej påminna sig")
Även i Eva Wigströms uppt. omkr. 1880 från Skåne förekommer nyårshälsningen i slutet, med en tillagd svensk rad:
Så önska vi eder ett gott nytt år — Herr Domare —
en son och en dotter i dag om ett år — Herr Domare —.
Däremot är det väl osäkert huruvida dansstroferna från Östergötland kunna gå tillbaka till den tyska nyårshälsningen, men de
innehålla lyckönskningar, fast i en grotesk, av enkelt svenskt leklynne präglad stil. De äro lösa danstexter, efter vilka paren till
sist dansade om i leken:
Vi önska de unga tu lefve
Skön Dammone,
att de må slåss med skofve och slefve.
Vi önsker de unge tu ha sin gång
Skön Dammone,
att di må slås med stafve å stång.
Vi önska de unga tu trifvas
Skön Dammone,
Som hunn och katt de rifvas
(Si och si och sittone
Skön Dammone).

Den svenska lektexten
Då en lek från Kontinenten införts till vårt land kan dess text
ha blivit nära nog direkt översatt till svenska. Sålunda överensstämmer vår bekanta svenska Så haj ra, SvFo nr 79: "Viljen I
veta och viljen I förstå, Hur bönderna bruka sin hafra så?" rätt
väl med det franska originalet. I andra fall sker en omredigering
av den främmande för att få den lämplig och tilltalande för våra
förhållanden och motsvara svensk smak.
Så är det beträffande denna "munk- och nunnelek", som hos
oss tydligen är arrangerad efter den i Tyskland omkr. 1750-publicerade. Med tanke på lekens omnämnande f. f. g. i vårt land i det
stockholmska vistrycket "En Ny och wacker Juhle-Wijsa, För år
1772" är man benägen förmoda, att arrangeringen skett i Stockholm eller möjligen Uppsala. På de i Skåne, Gotland och Danmark tillvaratagna versionerna av leken har den uppländska textändringen icke inverkat.
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Utom det blott i denna förekommande omkvädet "cito, cito,
citissime" är det ordfölj den "stolta nunnor Ifrån de gröna lunder", som har tillkommit vid omredigeringen till svensk lek. Epitetet stolta på nunnorna är säkerligen taget från balladerna, i
vilka många stolta kvinnor omnämnas. Rimordet lunder till nunnor kommer väl från samma håll. Det är balladernas gröna lunder, som ha kommit i åtanke.
Det latinska omkvädet torde den svenske "lekomformaren" tagit från expressbreven, som Svennung framhållit, därför att ett
brev spelar en roll i lektexten.
Man kan nog förutsätta att den svenske lekarrangören var en
studerad karl, som kunnat tänka sig att denna lek med det latinska omkvädet skulle utföras i kretsar, som förstodo latin och kunde
komma ihåg det i leken utan förvrängning av orden. Som framgår
av uppteckningarna blev det icke så. Alla utom L. Rääfs från
Kisatrakten ha blivit förvrängda genom "folketymologiserande
korrektion", varigenom omkvädet blivit meningslöst. Detta behöver dock icke enbart bero på bristande kunskap i latinet. Den lekande ungdomen hade mest intresse för sin vis-å-vis. Många
exempel kunna framdragas i lekar, att ungdomen mot bättre vetande nonchalerade textorden. Därigenom kunde orden "cito,
cito" > "si o si o" genom att t-ljudet försummades.
Orsaken till att den svenske lekförfattaren icke bibehöll den
tyska lekens latinska omkväde, innehållande en vördnadsfull
hälsning till brevuppläsaren—biskopen, vilken som Svennung påpekat ger en förnuftig mening, har kanske varit den, att han ansett lekande svensk ungdom sakna sinne för dylika. I stället har
han då insatt orden cito, cito, citissime och därmed velat på bästa
sätt i omkvädet uttrycka, att det viktigaste i leken är att komma
fort och ännu fortare till den dramatiska höjdpunkten i slutet,
då de agerande få varandra, kyssas och göra omdansningar?

Melodien
De två sköna mollmelodierna i SvFo nr 9 A och 9 B torde vara
upptecknade av A. M. Wesselius i Landeryds socken, invid Linköping. En av dem är säkert efter komminister Wallenberg, vilket
omnämnes å Arw Ms s. 123, den andra kan vara efter hustru Naterberg från grannsocknen Slaka, vars text finns å s. 130 i Ms.
Ovissheten beträffande melodiernas sagesmän beror på att utgivaren på grund av de föreliggande texternas fragmentariska
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beskaffenhet vid publiceringen nödgades sätta ihop flera dylika
för att få en hel och tydlig presentation av lektexten.
De tvenne melodierna likna varandra och torde utgöra varianter av en gemensam ursprunglig, vilket kan framgå av det första
tretaktsmotivet, vilket uppbär begynnelseorden "Här komma de
stolta nunnor, Herr Domine!" I SvFo nr 9 A sjunges slutrefrängen
"Cito, cito, citissime, Herr Domine!" till samma motiv, som har
slutfallet som vanligt på tonikan mot i inledningen på dominanten. I SvFo nr 9 B är den slutrefrängen bärande tretakten byggd
på det tvåtaktiga mellanpartiet till orden "Ifrån de gröna lunder".
Den i Ljunits härad i Skåne funna melodien är upptecknad av
dåvarande juris studeranden Nils Andersson, sedermera vårt
lands främste folkmelodisamlare årtiondena före och efter sekelskiftet 1900, vars äreminne är det stora verket Svenska låtar. Liksom i danska former av leken har texten här "käcka nunnor"
men den egenartade melodien liknar icke den enda danska, som
tillvaratagits (se Thyregod Da Sa, s. 21).

Uppteckningarna
Arw Ms s. 71. 75 d. Uppt. L. Rääf, troligen efter "Mad(emoi)selle Sjösten 1811" (se Ms s. 70):
(75 d.) "Se SvFo III, s. 188"

2

.P

i' .11 .14 k j'

PP

Hiir komma de stol-ta Nunnor, Ilerr Dam- mo - ne! 1 - från de grö - na

G G

aP

4 .P

lun-der. Ckh si och si, och sit - to - ne, Herr Dam- mo - ne!

Här komma de stolta Nunnor Herr Domine
ifrån de gröna lunder cito, cito, citissime
Herr Domine.
Hvad vilja de stolta Nunnor Herr Domine
ifrån de gröna lunder cito, cito, citissime.
Herr Domine.
De vilja med Biskopen tala, H. D.
Biskopen är intet hemma H. D.
Han är i sin läsare kammare c. c. Cme.
H. D.
Arw Ms s. 102, Uppt. J. Wallman, troligen efter Anna Stina
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Hallman (jfr Ms s. 100), Landeryd:
75. "Aftr. i SvFo III, s. 191"
Flickor och Gossar i tvänne rader nära intill och midt emot hvarandra; den första på raden har ett papper i hand och ger (1.) det åt den
första Gossen på andra raden; han läser och sjunger då så som (2.).
—Sedan tager det första paret hvarandra och dansar utom raden,
hvarunder chören i raderna sjunger så som (3.) — Så fortfares till dess
alla paren dansat sin väg.
Jag har ett bref uti min hand
Se och se och sättone
Här dammone (ordet här överstruket)
Om ungersven det kan läsa (1)
Se och se och sättone
här dammone (Gossen svarar)
"Detta brefvet lyder så"(2)
Se och se och sättone
att ungeSven skall jungfrun få
Se och se och sättone
Herr Dammone (alle samman sjunger)
Jag önskar eder go lycka och sammangång(3)
Se (och se och sättone)
att ni må slås med stafver å stång
Se (och se och sättone)
Herr Dammone
Ja önskar eder go lycka
Se (och se och sättone)
Att ni må slås med krycka
Se (och se och sättone)
Herr (Dammone)
Jag önskar eder go Maka
Se (och se och sättone)
Att ni må slås om kaka.
Se (och se och sättone)
Herr (Dammone)
I MS är satt en klammer längs stroferna f. o. m. (3) och härvid
är antecknat "är enligt Hustru Naterberg en särskild lek". Denna
ant. är överstruken.
Ms s. 112. Uppt. J. Wallman, troligen efter Hustru Anna Hå-
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kansdotter i torpet Wallhall vid Landeryd, född och uppfödd i
Drestad(?):
II "Se SvFo III, s. 190"
75 B. Gossar och flickor i tvänne rader sjunga början af leken; lemnas vid (1) ett bref till Gossarne, som då sjunger (2).
a)
Här komma de stolta Nunnor Herr Dammone (Domine)
ifrån de gröna lunder Si och si och sittone
Her Dammone.
Hvad vilja de stolta Nunnor Herr Dammone
ifrån de gröna lunder Si och si och sittone
Herr Dammone.
De vilja med Biskopen tala Herr Dammone
Biskopen är inte hemma Si och si och sittone
Herr Dammone.
Hvar månde då Biskopen vara
Si och si och sittone
Han är i sin skrifkammare
Si och si och sittone
Herr Dammone (1)
Detta bref det lyder så Herr Dammone (2)
att munken han sin Nunna får
Si och si och sittone
Herr Dammone.
Ms s. 123 Comminister Wallenbergs Lekar: Se SvFo III, s. 190:
N 75 C. Variant efter Commin. Wallenberg, fragment. Melod. efter
Wallenberg upt. af Wxselius.
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Begynnelsen af leken liksom i Fria vill Simon i Sälle, vid (1) begynner det nedersta paret dansa om med hvarandra tills lekens slut, då de
gå ifrån, och leken begynner å nyo, och ett nytt par vid (1) dansar om
och går ifrån.
16

Denclecr
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Sitt och si och säj för mej
Herr Dammone
De unga tu ä så like (1)
Herr Dammone
som ett par smidda spike
Sitt och si och sej för mej
Herr Dammone.
De unge tu de trifvas
H. D.
Som Hunn och katt de rifvas
S(itt och si och sej för mej)
H(err) D(ammone).
Ms s. 130. Uppt. J. Wallman, "Hustru Naterbergs lekar". Mel.
uppt. Wesselius:
n:75. Långdans. Vid (1) tar första paret samman och dansar.
"Aftr. i SvFo III, s. 190"
1
Här komma de stolta Nunnor
skön Dammone
Ifrån de gröna lunder
Si och si och sittone
skön Dammone.
2
Hvad vill di stolta Nunnor
Sk. D.
Ifrån de gröna lunder

3
Vi vill med Biskopen tala
Sk. D.
Vi få ej längre hala
S. och s.
4
Biskopen ä'nte hemma
Sk. D.
Han är i sin skrifverekammare
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5
Hvar finner jag en sådan Man
Sk. D.
Som detta brefvet läsa kan
S. och s.
6
Och detta brefvet lyder så(l)
S. D.
Munken skall till Nunnan gå
S. o.
7
Vi önska de unge tu lefve
S. D.
att de må slåss med skofve och slefve
8
Vi önsker de unge tu ha sin gång
att di må slås med stafve å stång.
9
Vi önska de unge tu trifvas
(Skön Dammone)
Som hunn och katt de rifvas
(Si och si och sittone
Skön Dammone).
Ms s. 302:*
"Se SvFo III, s. 188"
(Ynglingar och Flickor midt emot hvarandra, i tvänne rader; Flickorna avancera fram och sjunga:)
Här komma de stolta Nunnor
Herr Domine!
(Sjunges "Herr Dommone")
Ifrån de gröna lunder
cito cito citissime
Herr Domine!
(Ynglingarna på samma sätt av(ancera) och sjunga:)
Hvad vilja de stolta nunnor
H. D.
* (Detta torde vara en sammanställning och renskrift av vissa föregående
meddelade uppteckningar å Ms s. 71, 112 m. m. Anm. av ND.1
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Ifrån de gröna Lunder,
c. c. citissime.
H. D.!
De vilja med Biskopen tala
H. D.
"BiskOpen är inte' hemma."
c. c. c.
H. D.
Hvar månde då Biskopen vara
H. D.
"Han är i sin skrifkammare
c. c. c.
H. D.
Jag har ett bref uti min hand
H. D.
Om ungersven det läsa kan
c. c. c.
H. D.
efter annan upteckning:
Vi vilja med Biskopen tala
HD.
vi få ej längre hala.
c. c. c.
H. D.
"Biskopen är intet hemma
H. D.
Han är i sin skrifkammare!"
c. c. c.
H. D.
Hvar finner jag en sådan Man
H. D.
Som detta brefvet läsa kan
c. c. c.
H. D.
(Ynglingarna svara:)
"Detta brefvet lyder så,
H. D.
att munken han sin nunna får."
c. c. c.
H. D.

245
(Det första paret dansar om, under det följande sjunges:)
De unga tu ä så like
H. D.
Som ett par smidde spike
c. c. c.
H. D.
(m. m. som tyckes vara af en sednare grumlig Phantasi tillfogadt.)
Ms s. 419, J. A. Linder, kapellpred. Norsjö, Vb, 1817:
Sånglekar med Långdans. "Se SvFo III, s. 188"
2. Här komma de stolta nunnor, Herr Domine!
Har ungefär samma tour (N. D.: härmed menas att den lekes som
föregående Simon i Sälle). Se musiken No 15 (följande fragmenter
är allt hvad jag kunnat öfverkomma af denna lek, och införas i händelse de kunna tjäna, såsom variantes lectiones, till någon hjelpreda —)
Melod. no 15.
2
Hvad vilja de stolta nunnor, Herr Domine
se och se etc.
3
De vilja med Biskopen tala
4
Biskopen är ej hemma Hr De
se och se etc.
5
Hvar månde han då vara Hr De
se och se etc.
6
Han är i sin skrifkammar Hr De
se och se etc.
7
Hur' lyder det han skrifver Hr De
se och se.
8
Detta brefvet lyder så, Herr De
att ungersven skall jungfrun få Hr De
se och se etc.
Den öfversta tar sin moitie och sjunger:
9
Här komma nu de unga tu, Herr Domine
se och se etc.
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10
Vi önska Er god lycka Hr Domine
se och se etc.
11
Vi önska Er ett gott nytt år Hr De
se och se etc.
12
Vi önska Er god gamman Hr De
at som vi få skrapa pannan Hr De
si och se etc.
= (Det öfriga kunde min Sångerska ej påminna sig)*
ULMA 329:8 s. 9, Sdm., Halla, Jönåkers hd, 1916, Uppt. Louise
Mossberg:

Sånglek
Här komma de stolta nunnor, Herr Damone,
ifrån de gröna lunder se och se och sittande, herr Damone.
Hvad vilja de stolta nunnor, herr Damone,
ifrån de gröna lunder? se och se och sittande, herr Damone.
De vilja med biskopen tala, herr Damone,
det vilja vi ej förhala, se och se och sittande, Herr Damone.
Biskopen är inte hemma, herr Damone,
han är på sin skrivarekammar. se och se och sittande, herr
Damone.
Slutet av denna lek har jag glömt, den sjöngs alltid på riksspråket
och härstammar tydligen från de högre stånden.
P. A. Säve, Gotländska lekar, s. 209. M. H. Laller, f. 1772:
328. Wisa
Här komma de käcka nunnor —
Herr Domina!
Hvad vill' de käcka Nunnor —
Herr Domina!
De vilja med Biskopen tala —
Herr Domina!
(ND: Linders melodi finnes tyvärr icke i Arw Ms)
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Biskopen är inte hemma —
Herr Domina!
Att skaffa sig en ann' "förlägra man" —
Herr Domina!
Som detta brefvet läsa kan
Herr Domina!
På detta brefvet står skrifvet så;
Herr Domina!
Att Jungfru (Margret) skall Herr (Thure) få
Herr Domina!

Nord. Mus. "Manuskript 9" s. 153, Hammarstedtska ark. Uppt.
Eva Wigström, Ringdans, nr 79. Sk. ca. 1880:
Här komma de käcka nunnorna; — Herr Domare —
Hvad vilja de käcka nunnorna? — Herr Domare —
De vilja med biskopen tala; — Herr Domare —
Men biskopen är inte hemma. — Herr Domare —
Hvar månde den biskopen vara? — Herr Domare —
Han sitter på sin skrifvarekammare. — Herr Domare —
I detta brefvet står skrifvet så, — Herr Domare —
att två och två skall tillsammans gå. — Herr Domare —
Så önska vi eder ett godt nytt år; — Herr Domare —
en son och en dotter i dag om ett år. — Herr Domare —
(De dansande gingo först i två led bugande mot hvarandra, sedan
dansade de par om par).
LAL 75 Nils Andersson melodien t. "Hvad ville de käkka nunnor, Herr Dommernick", efter " Jesperskan". Jesperskan var född
1810 i Lindby av Svenstorps sn, Vemmenhögs hd, Sk.; gift med
gruvarbetare Hans Persson, kallad Jesper, och de bodde i Norra
Vallösa nr 13 i Sjörups sn, Ljunits hd. Texten uppt. av Per
Larsson, född i Snårestad 1860, student, kassör vid Skivarps sockerbruk, Ljunits hd. LAL 74 s. 5:

.N

.rJ

I-Ivad villa de kicka

5;

•

nun - nor, ilerr Domrnemick!

4

P
Sitter; sitter; santtromOlerrOommenkA!

VII.
Hvad ville de käcka nunnor, herr Dommernich?
Sitter, sitter, sant, tro mej, hr Dommernich.

248
(Obs! Orden äro efter "Skattegraverens" uppteckningl ändrade till
en mera rimlig och fortsättningen bättre motsvarande lydelse. än Jesperskans "Nu villa vi käcka nunnor".)
LAL acc. 89, uppt. av Per Larsson:

Jullek
:I: Nu villa vi käcka nunor, hr Dåmmernich. :/:
Sitter, sitter, san, tro mej, hr D.
Biskopen han är intet hemma, hr D.
Hvar så månde han vara, hr D.
Han är på sin skrifvarekammar, hr D.
Å hva så månde han göra, hr D.
Han skrifver det äkta brefvet, hr D.

Addenda
Här komma de stolta ungkarlar (jungfrur) fram
D 335
Arw Ms s. 191; "melod upt. af Wrbrg" (=Wennerberg):
"Se SvFo III s, 192" Uppt. av J. Wallman efter dalfolk i Uppsala 1817
(se Ms s. 185 f.) Tvänne Rader, midt för (hvar)andra, sås. de stolta
Nunnor.
Här komma de stolta ungkarlar fram
de äro fuller alla som de skulle vara trumse2 trumse
Trumlaster till de Romare. (de är ett överstruket vi)
Här komma de sköna jungfrur fram
de äro fulla alla som vi skulle vara trumse trumse
Trumlaster till de Romare.
Ms s. 284. Uppt. av J. Wallman efter tre dalkarlar i Sthlre
1818 (se Ms s. 283: Jullekar m. m. uptecknade efter Tre Dal1 Härmed

avses en uppt. av E. Tang Kristensen, som han publicerat i sin
tidskrift Skattegraveren, Tredje halvårgång, nr 12 den 15 juni 1885, nr 1138
Sangleg. Då denna tidskrift icke är lättillgänglig hos oss kan meddelas, att
uppt. är ganska lik den i Thyregod, Danmarks Sanglege, från Falster med
Severin Toxvxrd som sagesman. Den i Skattegraveren tryckta är från samma
ställe efter Karen Toxvxrd.
2 Leiv Heggstad, Gamalnorsk ordbok: trunsa (avbrigde trumsa), trumpa mot,
forsmaa eitk. ULMA, Ordreg. Vrml. Dalby: truntot, beteckn ... för en som
ser misslynt ut (skjuter fram läpparna).
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karlar från Leksand, i Stockholm den 18 Jan. 1818):
c.) 5. Här komma de stolta ungkarlar fram.
(Ej mera meddelades här.)
"c.) 5" betyder lekens plats i den lekkatalog Wallman uppgjort
1817, vilken nu finnes på Nordiska museet. Emellertid kan beteckningen förefalla missvisande, ty i katalogen förekommer denna lek i sångleksförteckningen på II Långdanser, vars avdelning
c.) är "Långdans i tvänne Rader". Häri är Här komma de stolta ungkarlar fram "nr 11" men eftersom denna rubrik börjar på
7, blir leken således nr 5 häri.)
Denna nära nog okända lek har här placerats som addenda beroende på, att den i Svenska Fornsånger betraktats som en förändring av "Stolta nunnor" (SvFo 3 s. 192 anm.). Detta torde
ha berott på att begynnelseraden har en viss likhet och att refrängen är svårbegriplig.
Något nytt rörande leken har icke tillkommit sedan den upptecknades 1818. Då den emellertid av upptecknaren, Johan Wallman, upptages som en särskild lek i hans katalog av år 1817 (i
Nord. mus.), har leken fått sitt eget nummer i Sv. Visarkivs sångleksregistrant, nämligen D 335.

16. Vi ska far te Bränne. Barfotad genom dalar
D 291

Denna lek är tidigast upptecknad av Linne år 1733 på ett julkalas i Falun. Hans anteckning om "Dahlflickors lekar om juhlen", vari leken förekommer som nr 4 av summa 6 stycken, påträffades av Svenska Linnesällskapets sekreterare, Arvid Hj.
Uggla, år 1935 vid ett besök hos Linnean Society i London. Han
publicerade dem jämte anm. av Hilding Celander i FmoFt, bd
30 (1943), s. 1-7. Däri meddelas att den unge Carl Linnxus då
vistades i sin studiekamrat Clas Sohlbergs föräldrahem i staden.
Uppteckningen är givetvis mycket värdefull:
God morgon slächt god affton, barfotad genom dalar
där som jag låtit hämta örter rosor lindelöf och listickeblad
barfotad genom Dalarne -b -i- ./.
NB. emedlertid giör war sin figur twärt öfwer
Detta är den enda kända förekomsten före 1800-talet av den
mycket intressanta leken, som redan på Linnes tid troligen var
gammal. Vid jämförelser med 1800-talets versioner, vilka ha annan begynnelserad, är den som en enstaka fyrbåk i lekens äldre,
eljest i mörker liggande historia.
Det är en blommig lek, svår att riktigt förstå, egenartad och
ovanligt kortfattad. Som ett fragment skulle den kunna förefalla
att vara, men så är det nog inte. Senare uppteckningar på 1800talet visa, att det varit en självständig lek, men också att den ingått förening med ett par lika expressiva kärlekslekar, nämligen
"Behagar ungersven att taga sig en vän?" D 33 och "Före går
jag med ungkarlar mina" D 13. Linnes lek har då utgjort det inledande partiet. Härtill passar den utmärkt, ty "God morgon
släckt" har redan i Falun 1733 varit en för ungdomen tilldragande
kärlekslek.
Vissa tecken tyda på att den även då varit kombinerad med
tvenne lekar till en liten leksvit. Man observerar att den står som
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nr 4; som den sista av de numrerade lekarna, ty de tvenne följande har Linne icke satt något nummer på. Kanske det kan tänkas,
att upptecknaren glömt att sätta ut nummer på dem; men sådana
tankar äro olustiga. De saknade numren kan betyda, att alla tre
lektes i en följd som en trevlig längre lek, en svit av tre lekar.
Den följande leken är även den en kärlekslek, som ännu i våra
dagar finns kvar i moderniserad form: "Medan man lefver i världen säll." Denna leks historia är behandlad av undertecknad i
Saga och Sed, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 1955, s.
32-40. Det bör dock påpekas, att Linnes här omnämnda lekar
aldrig senare äro påträffade förenade.
Den sista av hans lekar, vilken, om det kan vara fråga om en
svit, skulle avslutat denna, är en uddalek liknande "Skära, skära
havre". En dylik lek är livlig och lustig i slutet, då den som blir
udda hånas av de övriga, vilka fått maka. Här liknas udden vid
en kolsvarter stubbe (som väl anses ha blivit kvar efter en eldsvåda).

Texten
la:
Begynnelseorden i Linnes uppt. "God morgon slächt god afton" saknas i alla andra varianter av denna lek. En dylik hälsning, liksom framförd i ett enda andedrag, förefaller vara främmande i leken. Varför just i denna lek och icke i de andra, yngre av detta slag? Det är en fråga, som kan besvaras genom Linnes
direkt efterföljande lek.
I dennas sista strof förekommer en aftonhälsning:
Nu så skola wij bjuda god natt, god natt :/:
Men aldrig går dett utur mitt sin
hur jag hafwer älskat dej och du mej
ä ja din: och du min :/: :/:).
Här finnes icke morgonhälsningen men av på 1800-talet gjorda
uppteckningar, i vilken den förekommer, är det troligt att hälsningen fanns i andra varianter av leken redan på Linnes tid. Vi
meddela här en strof ur Nordiska museets "Ringlekar på Skansen" nr 5. Mellan de två stroferna ligger ett 150-årigt intervall.
(str. 2)
Och nu så får jag bjuda goddag,
Goddag, goddag, goddag, goddag.
Men aldrig så går du ur mitt sinn,
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För jag hafver älskat dej, och du mej,
Dej, och du mej,
Jag dej, du mej.

Begynnelseorden i leken om barfotavandringen har sålunda
troligen kommit från den efterföljande leken. Detta talar för att
de båda lekarna kanske bildat en svit.
ib:
Begynnelseraden i övriga varianter angiver det ställe, där
blommorna skola erhållas, dvs. målet för färden. Vanligen omnämnes färden i jagform och att den ägt rum. För tydlighets
skull lämnas här en förteckning:
01. 1810-talet
öl. 1810-talet
Vgl ca 1840 (?)
Uppl. ca 1830-t. (?)
Sk. 1865
Sk. 1870-talet
Sdml 1870-talet
Sdml 1870-talet
Vgl 1870-talet
Dalsl. 1845
Vgl 1890-talet
Sdml, Södertörn
1870-talet
Sdml, Södertörn
1870-talet
Vstm. 1880-talet
Vbt 1941
I Finland:

I Bremen hafver jag vandrat prosten Abr. Ahlqvist
I Bremen hafver jag varit .. . prosten Abr. Ahlqvist
Jag gick mig ute i Dalarne Arv. Aug. Afzelius (?)
Vi ska fara till Brahem
Erik Drake
Jag har va't i Bremen
N. Lilja i Julboken
I Bremen har jag varit
Eva Wigström
Vi ska gå te Premen
Gustaf Ericsson,
Åkers hd
Vi ska resa till Premium
Gustaf Ericsson,
Åkers hd
I Bremen har jag varit
W. Holmertz,
Vedens hd
I Skåne (ms har Pommern) Richard Dybeck i Runa
har jag varit
Nu resa vi till Brämen
S. Lampa efter ms
Vi ska far te Bränne, te
Richard Dybeck
Bränne har vi vari
I Dalom har jag varit
Richard Dybeck
Så resa vi te primen
Vi ska gå på Bränna

J. A. Magnusson
C.-H. Tillhagen

Borgå

Till Bremen, till Bremen,
till Bremen ha vi varit
Lagus, nr 421, s. 163
Sv. litt. sällsk. nr 78 Vi plantera rättikor och nej- jfr Lagus, nr 427 s. 169
likor Barfota över dalarna

Vid bedömning av uppgifterna om färdens mål måste alla namn
av geografisk karaktär, ss. Bremen (Brämen), och avledning eller
parallell härtill, ss. Premen, Primen. Premium, avföras såsom va-
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rande icke ursprungliga. Ortsuppgiften "i Dalarne", "Dalom"
torde härstamma från orden "barfotad genom dalar (Dalarne)",
som tydligen i de flesta fall uppfattats geografiskt.
Emellertid kan det ursprungligen icke varit fråga om annan
tolkning än att lekens kärna med hämtning av de prominenta
blomstren är en symbolisk vandring till Kärleken och givetvis
icke avser någon botanisering. Härpå har väl de lekande icke haft
en tanke, men den som en gång författade leken, visste det.
Ett undantag får kanske göras för Dalarne, för den händelse leken tillkommit där. Då den icke påträffats utanför vårt land utom
i Finland, kan man räkna med svenskt ursprung, och det tillvaratagna materialet motsäger icke Dalarne som författarens hemvist.
Man måste beträffande denne förutsätta, att han ägt kännedom
om kontinentens, särskilt tyska, kärleksvisor med blomstermotiv.
Sådana kännare funnos säkert bland bergsmännen, vilka kunde
sjunga. När sålunda Karl XI år 1673 reste i Dalarne, uppträdde
på landshövdingens middag för honom dalkarlar och kullor med
dans, men sången utfördes av "tre stycken Bergs-Gesäller, hwilka
i lika måtto läto höra sina Tyska Berge-Wisor eller rimor" (Med
hammare och fackla, årg. 2, s. 155).
Endast två bland ovan meddelade begynnelseord motsvara lekens karaktär, nämligen "Vi ska far te Bränne" och "Vi ska gå på
Bränna". Den första är från Sorunda sn, Sdml. och insamlad av
Richard Dybeck. Då han frågade vad Bränne betyder, fick han
reda på, att folket där säger "han (hon) ska fara te Bränne" om
dem, som skola gifta sig. Detta Bränne ger nyckeln till förklaringen om vandringens mål. Det är den plats där kärleken bränner; där vandraren kan lära sig plocka rosor, som det symboliskt
heter i åldrig poesi. Ordet "Bränne" med denna betydelse tycks
icke omnämnas i ordböcker men att kärleken kan bränna är en
gammal kunskap: "brennande älskoghe" (Söderwall, Ordb. öfv. sv.
medeltidsspr. bd 1, s. 157b). I högreståndskretsar, där ordets betydelse nog var främmande, blev det ersatt med Bremen el. dyl.
2: Barfota genom dalar — barfotad genom Dalarne
Ordet barfota torde icke förekomma i någon annan lek än denna. Förr var ju barfotagång om sommaren vanlig på landsbygden
i vårt land och orden om den kunde knappast ha något intresse
för omnämning på detta sätt i en lektext. Avsikten med dess förekomst här betyder väl, att det kan vara fråga om en speciell bar-
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fotagång. Placeringen av orden både före och efter det centrala
och betydelsefulla i leken, nämligen blomsterhämtningen, antyder
nog också att barfotagången kan tolkas med hänsyn till detta. Då
lekens kärna synes utgöra en åldrig floristisk symbolism, föreligger det kanske skäl att förutsätta en rituell barfotavandring som
ursprunget till denna text.
Något direkt bekräftande för sådana tankar har dock icke påträffats i Hilding Celanders "Barfotaspringningen vid vårdagjämningstiden" (FmFt, bd 31, s. 12 ff.) eller i J. Ejdestams
"Krets- och barfotagång" (SvLm. 1943-44, s. 195 ff.). I Linnes
lek förekomma orden både före och efter blomsterraden liksom
ett hölje omsvepande lekens innersta kärna. Egendomliga äro de
upprepade slutorden — liksom ett flerdubbelt eko: Barfotad genom Dalarne, vilka här torde avse landskapet. De kunna liknas
vid ett emfatiskt och triumferande ropande, sedan blomsterhämtningen försiggått.
Ordet barfota försvinner ur leken på 1800-talet. Helt saknas det
då förening har ingåtts med annan lek men har bevarats i den
självständiga leken från Uland på 1810-talet och Vgl på 1870talet. Som den sista på denna skans synas orden i Eva Wigströms
skånska lek vara: "och vandrat genom Dalarne utan skor på fötterna uppåt berg och nedför alla backar".

Den blommiga raden
Då leken förekommer som inledning till annan lek, innehåller
den en slutrad (omkväde), som härstammar från den bekanta leken SvFo nr 32, "Behagar ungersven att taga sig en vän? Rosor
och violer!" (el. liljekonvaljer). Denna rad varieras i den här behandlade leken sålunda: Roser och poeoner — rosor och violer —
rosor och fioler — rosor och de blader. Beträffande dem hänvisas
till de följande uppteckningarna. Omkvädet meddelas icke i nedanstående översikt:
Dal Linne 1733
01 1810-t.
•
01 1810-t.
Upp!. 1810-t. (?)
Vgl 1870-t.
Sk E. W. ca 1880
Dis Runa 1845
Sdm Dybeck 1850-t.
Sdm Dybeck 1850-t.

låtit hämta
mig tillhandlat
plockat
lära plocka
plocka
plocka
plocka
hemta
plockat

örter rosor lindelöf listickeblad
örter, rosor lindelöf persilja
rosor liljor covaljer
rosor liljeblad
rosor liljor lindelöf persikor
rosor liljor lind lönn persikor
rosor liljor (blå)
rosor liljor (små)
rosor liljeblad
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Sdm 1870-t. (?)

handla

Vgl ca 1880

plocka

rosor och de blader (... de silkesband)
rosor och fioler

Beträffande blommornas eventuella betydelse i leken kan här
blott i korthet några synpunkter beröras. Hänvisningar lämnas till
tvenne omfattande och viktiga verk, nämligen Ludwig Uhlands
"Abhandlung iiber die deutschen Volkslieder". Den utarbetades
under åren 1836-45 i anslutning till Uhlands "Alte hoch- und
niederdeutsche Volkslieder" som utkom i 2 bd 1844 och 1845. Här
citeras efter 3:dje uppl., Stuttgart o. J., 4 bd, där avhandlingen
ingår i band 3 med "4. Liebeslieder" förekommande å s. 236-308.
Det andra verket är Corneli Brouwers akad. avhandling Das
Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland, Groningen - Den Haag, 1930. Del 2 innehåller å s. 172-203 Die
Blumensymbolik. Brouwers undersökning är etnologisk. Uhlands
mäktiga, så betydelsefulla djupforskning är filologisk-historisk.

Symboliken
"Die Blumensymbolik" utgör kapitel 3 i 2:dra delen av Brouwers
avhandling. Det efterföljes av "Die Farbensymbolik" (som här
nedan icke citeras). I varenda en av ovan förtecknade lekrader
med blommor sättes rosen främst bland dem. Rosen är kärlekens
blomma: "Von allen Blumen ist es immer die Rose gewesen, die
auf das empfängliche menschliche Gemiit den tiefsten Eindruck
machte und die Dichter zu ihren Herzensergiissen begeisterte".
Det var den enda blomma, som de tyska minnesångarna kallade
med namn, ibland tillsammans med liljor, för att uttrycka färgmotsatsen. Walther von der Vogelweide skildrar den högvälborna
drottningen som en ros utan törnen (Brouwer a. a. s. 173). På
1400-talet utvecklar sig i den tyska folkvisan sentensartade namn
på örter och blommor, en "Botanik der Liebe". Uhland redogör
ingående för både minnesångarnas på 1200-talet och retorikernas
på 1400-talet användning av blomsymbolik. Den kärlek som rosen
symboliserade var icke alltid av platonisk karaktär. Mödrar varna
sina döttrar för att gå på dans i Rosengarten.
Man observerar, att i de två första blomförteckningarna ovan,
Linnes och prosten Abr. Ahlqvists från Öland, förekomma efter
örter först rosor och sedan lindelöf. I Vgl, 1870-talet, är mellan
dessa dock liljor insatt. Detta är en gammal sammanställning:
"Die Rose wird auch mit der Linde verbunden, die nicht minder
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im Minnesange verästet und verzweigt ist. Der liebste Baum, die
schönste Blume vereinigen sich dem von Trostberg zum Bilde
weiblicher Vollkommenheit, die trefflichen Eigenschaf ten seiner
Geliebten ehren das ganze Geschlecht, wie wenn in einem Wald
eine Linde lichte Rosen triige, so dass von ihrer Schönheit und
ihrem siissen Dufte der ganze Wald geziert wäre" (Uhland 3, s.
272). Liksom i äldre kärleksvisor omnämnes linden i med dem
besläktade sånglekar, ss. SvFo 3, s. 214 "Det växte en lind uppå
vår faders gård"; s. 226 "Det rider ock en riddare, Uppå vår lind
så grön. Han fäster sig en jungfru"; s. 304 "Allt uppå vår gård
der ståndar en lind, Han växer för mig och för kärestan min"
m. fl.
Rätt märkligt är att efter rosor och lindelöf följa i ovannämnda
uppteckningar hos Linne listickeblad, från Oland persilja och Vgl
persikor. Då det ju kan tänkas att det ligger symbolism även i de
två första örterna, båda umbellater, må de här behandlas.
I Linnes Dalaresa, Uppsala 1953, omnämnes libbstickan (Levisticum officinale) från Lima den 4 augusti 1734 (s. 111). Även
från B jursås omtalas den (s. 13). Som namnet säger är det ju en
medicinalväxt, vilket kan förklara dess anslutning i lektexten till
de gamla blomsymbolerna rosen och lindelöven. ULMAs Dalmålsordbok innehåller en hel del uppgifter om libbstickan hos
allmogen:
"tros ha använts till trolldom", håller ormar på avstånd och planteras för den skull. Vanlig i fäbodarna vid stugans vägg. Till dricka åt
kor som nyss kalvat. Gavs som afrodisiacum åt kor.
Samma plats i lekens rad av blommor hade på Uland persilia.
I äldre tider omnämndes denna ört i tyska sånglekar och visor.
Brouwer säger om den på s. 194: "Petersilie gilt beim Volke als
starkes Stimulations-und Antikonzeptionsmittel. Am deutlichsten
geht das aus den Liedchen hervor, die E(rk) u. B(öhme) nennt:
Blumenhaus. Darin baut ein Bursch ein 'Häuselein' von Petersilien, das er mit roten Lilien (gelben Lilien und roten Röslein)
deckt. Nun erwartet er seine Braut. Die gelbe und rote Farbe der
Blumen lässt es wohl sehr glaubhaft erscheinen, dass ihm die der
Petersilie zugeschriebene Kraft nicht unbekannt war."
Utan hänsyn till blomsymboliken går det icke att förklara den
kortradiga leken från Falun. Tack vare symboliken kan lekens
tillkomst säkerligen föras betydligt längre tillbaka i tiden än 1700talet.

257
Leksättet
Ehuru Linnes anteckning: "NB. emedlertid giör war sin figur
twärt öfwer" är lapidarisk kan den förtydligas genom jämförelser
med 1800-talets uppteckningar. "Tvärt öfwer" betyder att de lekande stodo mitt emot varandra med ungersvennerna i en rad
och jungfrurna i den andra. De voro vända mot varandra med en
eller två meters avstånd emellan raderna.
Ordet "figur" kan ha skiftande betydelse. Det kan betyda att de
lekande utfört kärleksfulla gester föreställande kyssar och smekningar eller, när de stått nära varandra, växlat famntag, kyssar
el. dyl. Det kan också gälla en härmlek, liksom i Julboken 1865.
Ynglingarna kunde t. ex. låtsats utföra en dansscen, vilket flickorna sedan efterhärmade. Det av Eva Wigström omnämnda leksättet med en i ringen utkrypande är obegripligt och kan icke gälla denna lek, ty det tillhör en helt annan och verkar nästan löjeväckande i detta sammanhang.
Säkert är att leken utförts i två rader som i friarelekar, t. ex.
Simon i Sälle. Man kan ju härvidlag även ha börjat i ring och
från denna delat upp sig i tvenne rader, som Julboken beskriver.
I olika leksällskap, allt efter lust och trevnad, kan leken ha varierats; somliga ville väl ha den utförd med ömhet, andra behagades
mera av en kyligare stil. En viss översikt av möjligheterna erhålles i de följande uppteckningarna.
Melodien
I självständig form, dvs, utan att vara förenad med annan, är
lekens melodi upptecknad av Erik Drake i Uppland. Den finns i
hans manuskript Svenska Folkmelodier, S. 163, i Kungl. Biblioteket, II, nr 167, och är aldrig förut publicerad. Någon märklig
melodi kan den icke sägas vara, dess 2-taktsmotiv kunna återfinnas i andra lekmelodier.
De melodier som tillhört leken såsom introduktion till D 13,
"Före går jag med ungkarlar mina" äro icke självständiga och
meddelas icke här. De finnas i den form Richard Dybeck upptecknat dem i hans Runa 1845, s. 27 och Runa, folio, 2 saml., s.
33.
Uppteckningarna
Arvid Hj. Uggla, Linnes anteckningar om "Dahlflickors lekar
om juhlen 1733"; FmFt 1943,s. 1 ff.:
17 Dencker
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4
God morgon slächt god affton, barfotad genom dalar
där som jag låtit hämta örter rosor lindelöf och listickeblad
barfotad genom Dalarne I- :/•
NB. emedlertid giör war sin figur twärt öfwer
Arw Ms 403. Öl., Abr. Ahlqvist. (Arw. ant.: Ofullständig och
utan mel. Ej af tryckt.):
No 8. Ringdans
I Bremen hafver jag vandrat
Där hafver jag mig tillhandlat
Orter Roser Lindelöf och Persil(i)a
Barfota ge(nom) dalarna. :/: C. H. F.
I Bremen hafver jag varit
Och där har jag plockat
Rosor Liljor Covaljer små
som mitt hjerta kan förmå
Roser och Poeoner.
så byter vi oss något för något.
(den ena ger det och en annan ett annat)
Arw Ms 437: uppsats på några i Westergöthland brukelige
Ringdansar och Sånglekar:
3° Jag gick mig ute i Dalarne (d°) [Inom parentesen = lär
vara dig bekant.]
Erik Drake, Sv. Folkmelodier, Ms i KB, S. 163, II Lekar, Nr 167,
Upl. (mel. 3/4 G dur):

J 2 2 .1\
Vi

ska fa - ra till Bra-hem, der ska vi

P

- ra oss ploc - ka, ploc-ka ro -sor,

.1)

2 2J
lil- je - blad, ska vi 14 - ta

J

J J

all vår dag, med ro-sor och vi - o - ler.

Vi ska fara till Brahem,
der ska vi lära oss plocka,
plocka rosor, liljeblad,
ska vi låta all vår dag,
med rosor och violer.
N. Lilja, Julboken, Sth. 1865:
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Nr 32:
Jag har va't i Bremen,
Och jag har va't i Bremen
Och vandrat genom Dalarna,
Vandrat genom Dalarna.
(Vid 3:dje raden delas ringen i två afdelningar, som gå emot hvarandra, derefter börjar en att göra något tecken som de andra gör efter.
Detta fortsättes laget öfver.)
Eva Wigström, Ms i Hammarstedtska arkivet, bd 9, Nordiska
museet:
Nr 26:
I Bremen har jag varit,
och der lärt mig plocka
rosor och liljor
och lind och lönn och persikor
och vandrat genom Dalarne
utan skor på fötterna
uppåt berg och nedför alla backar.
(Den som stod inne i ringen försökte att krypa under händerna på de
dansande; den som släppte honom ut kom sedan in i ringen.)
IFGH Acc: 3680:4. Vrml, Gillbergs hd, Högerud sn. Uppt. av
Maja Ericsson. Berättat om fru Anna Johansson, född 1860, i Högerud sn:
Vi ska gå te Premen,
Te Premen har vi varit
där ha vi lärt att plocka
röda rosor, liljorna
Dä ska vi plocka i all vår dar
rosor o violer!
De lekande gingo parvis framåt hållande varann i händerna, vilka
de höjde framför sig i takt med melodien. De gingo i sicksack så att
de bytte make för var gång.
ULMA. Vgl. 25:55, s. 186, W. Holmertz, 1873, Vedens härad:
I Bremen har ja varit
För till att plocka
Rosor, liljor, lindelöf å persikor
Barfota genom dalarne.

260
Sv. Visarkivs registrant D 221, avskrift från Nordiska museet,
C.-H. Tillhagen. Vb. Degerfors sn. Granö. Lekt 1941:
Man sjunger:
//: — Vi ska gå på Bränna
Vi ska gå på Bränna
Vi ska gå på Bränna
varenda lördagskväll ://:
Två led, pojkarna i det ena, flickorna i det andra, mitt emot varandra. En udde som hoppar över till andra ledet och tar en motpart o.
hoppar tillbaka o. s. v.

Addenda
Denna lek i förbindelse med leken D 13 "Före går jag med
ungkarlar mina; (Efter kommer du med jungfrurna dina)"; Dyb.
Runa 1845, s. 25f. Folklekar (Norra Dalsland), s. 27. (Mel. 4/4,
C dur.):
- - - Gossarna ställa sig härefter så, att den främste bland dem
kommer midt emot den nedersta i flickraden, hvilken flicka han uppbjuder. — Hållande hvarandra i händerna, och, utan att lemna sin
plats, hoppa nu de två mot hvarandra under sång:
I Skåne har jag varit,
Der har jag lärt att plocka,
Plocka rosor och liljor blå.
Så ska' vi låta (sjunga) i allan dag,
för rosor och violer.
När sången slutat, lemna de två hvarandra, och gossen uppbjuder den
närmast henne stående flickan, samt den andra gossen i ordningen på
karlraden den förstnämnda flickan; och förfares så, par efter par, allt
under ofvanstående sång. På detta sätt förflyttar sig karlraden småningom uppföre, så att, då den siste bland dem dansat med den främsta
bland flickorna, leken slutas.

Lampa, S., ULMA acc. 1782: 46-55, fr. Korsberga, Vgl. nr
378 A:
Resa till Brämen
Nu resa vi till Brämen,
till Brämen ha vi farit,
där ha vi lärt att plocka rosor och fioler,
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för rosor och fioler.
Före går jag med härrarne (damerna) mina etc.
(därjämte lekbeskrivning) [Jfr D 13.]

I övriga varianter av denna lekkombination utgör "Vi ska fara
till Bränne (Bremen osv.)" en förlek till den andra.
Dybeck, Runa, folio, 2 saml., s. 33 (1876). Jfr Svenska folkmelodier (1850-talet) nr 47 Lek från Södertörn. (Denna lek meddelas fullständigt vid behandlingen av D 13; här blott str. 1 ur Runa
folio. Mel. i 4/4 G dur.):
Vi ska far te Bränne, te Bränne ha vi vari,
Der ska vi plocka de rosor å de blader,
Rosor å liljor små,
Alt hvad hjertat kan förmå,
Rosor å violer!
Här kommer ja' med de jungfrurna mina,
Efter kommer du med de ungkarlar dina,
När som bäst vi dansa, så helsa vi god afton,
God afton, god afton!
I Folklore V, No 2 Folklek i Söder-Törn, KVHAA, finns en av
Dybeck icke publicerad variant med texten eller melodien något
varierade:
I Dalom har jag varit
och rosor har jag plockat.
Plocka rosor liljeblad
skall vi gör' i alla dar,
rosor och violer.
Före kommer jag med Döttrarna mina etc.

sven Gustaf Ericsson har något senare än Dybeck upptecknat
de båda lekarna tillsammans. Den första leken upprepas i början
av varje strof. Här meddelas str. 1; i övrigt hänvisas till D 13.
ULMA 347:61, s. 191, Sdm. Arila och Dunker, Gustaf Ericsson:
Vi ska resa till premium
Till premium ha vi vari'
Där ska vi handla de rosor och de blader
Rosor och de silkesband
Som vi ska ge vår fästeman
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Ja rosor och de blader —
Medan vi vandra
Så klappa vi hvarandra.
(vidare i stroferna 2. kyssa, 3. lyfta, 4. handslag, 5. nigningar etc.)
ULMA 90:46, s. 76. VITA. Irsta. Uppt. J. A. Magnusson 1883,
Västm.-Dala Nations sann1.:
12. "Resa te primen"
(stavning enl. originalet)
"obs! 'Primen' är en förvrängning
av Bremen"
"Deltagarna ståla sig på två led, gosarna på en sida flikorna på den
andra, sålunda:
fig. 1)
flikor x x x x x x
gosar xxxxxx
Flikorna säta sig i rörelse ok gå förbi gosarna såsom xxxx utvisar
under sång:
'Så resa vi te primen,
te primen ha vi vari,
så klapa vi varandra.'
Härvid klapar varje flika var ok en af gosarna. Sedan hela raden af
flikor gåt förbi gosarna, gå de tu l sin plats. Sedan gå gosarna förbi
flikorna under sama sång, men som pilen No 2 visar ok klapa dem.
Med ändring af sista versen till
'Så trampa vi varandra'
'så lugga vi varandra'
'så pussa vi varandra' o. s. v.
fortsätes leken efter tid ock lägenhet."

Addenda från Finland till jämförelse
Lagus, Nyland 5:2, s. 163. Nr 421 a) har de två lekarna kombinerade som ovan. Nr 421 b) Borgå Me!. 2/4 G dur):
Till Bremen, till Bremen, till Bremen ha vi varit,
Plockat rosor, liljonblad,
Och dansat sen till storljusan dag
Bland rosor och de blader.
(Var.: Svenska Litt.Sällsk., uppt. av R. J. Sjöblom från Pargas,
"Resan till Bremen", str. 9).
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Svenska Litt. Sällsk. nr 78, s. 36-37, uppt. Sundman. (Jfr Lagus 427.):
Vi plantera rättikor och nejlikor
Barfota över dalarna,
Min hjärteliga kära.
Du har lovat handtag och famntag
Min hjärteliga kära.
(Denna studie har tidigare publicerats i Arv 14, 1958.)

17. Före går jag med ungkarlar mina
D13

Denna expressiva kärleks- eller friarelek är icke känd förrän
på 1840-talet, då Richard Dybeck tryckte den i Runa 1845 s. 25
med uppgift, att den var från norra Dalsland. Tydligen har Dybeck sedan haft sin uppmärksamhet riktad på den intressanta leken, vilken han senare påträffade i östra Södermanland genom
Ida Vretman, gift Anrep. Efter henne har han publicerat den
tvenne gånger i två nära nog alldeles lika versioner, först med
blott 2 strofer och melodien i 2/4 på 1850-talet i Svenska Folkmelodier nr 47 Lek från Södertörn, och den andra, som är fullständig, i Runa folio, 2 saml. s. 33, 1876; denna meddelas här
nedan.
På 1870-talet upptecknades leken någon gång i landsmålsföreningarna och senare, på 1900-talet, av meddelare till landsmålsoch folkminnesarkiv. En av pedagogiska skäl gjord omredigering
av leken, vari alla spår av kärlekslek borttagits, tillkom i den första lekboken från Nääs. Denna torde sällan ha utförts av ungdomen
på samkväm och saknas i andra lekböcker: "Här kommer jag med
bröderna mina" .. . vandra — hälsa — gå i zick zack — kedja —
byta med varandra.
Anmärkningsvärt är att leken, då den blir känd i mitten av
1800-talet, har en introduktion, en inledningslek av intressant
karaktär. I den dalsländska formen "I Skåne har jag varit" har
den dock placerats som slutlek. De två sammankopplade lekarna
kunna sägas passa ihop både beträffande det kärleksfulla innehållet och leksättet med två mot varandra ställda led av ungkarlar och jungfrur liksom i äldre friarelekar ss. Simon i Sälle.
Introduktionen är en gammal blomsterlek med symbolik, D 221
"Vi ska far te Bränne", tidigast upptecknad av Linné i Falun år
1733 med begynnelseorden "God morgon slächt god affton barfotad genom dalar". [Här i boken nr 16.]
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Texten
I de tidigare uppteckningarna, från 1840-talet till ca 1870,
inleder introduktionsleken samtliga strofer. Undantag är, som förut nämnts, den dalsländska, i vilken denna placerats sist som en
särskild strof. I Vårdinge socken lyder strof 1:
Inledningsleken D 221:
Vi ska far te Bränne, te Bränne ha vi vari,
Der ska vi hemta de rosor och de blader,
rosor å liljor små,
alt hvad hjertat kan förmå,
rosor å violer!
Här behandlade lek D 13:
Här kommer ja med de jungfrurna mina,
efter kommer du med de ungkarlar dina;
när som bäst vi dansa, så helsa vi god afton,
god afton, god afton!
I en variant från Södertörn lyder denna strof:

I Dalum har jag varit
och rosor har jag plockat.
Plocka rosor liljeblad,
ska vi gör' i alla dar,
rosor och violer.
Före kommer jag med Döttrarna mina,
efter kommer du med sönerna dina.
Lyster eder dansa Södermännen alla?
rätt som vi dansa så helse vi hvarandra,
så helse vi hvarandra.
I Ärila och Dunker i Södermanland sjöngs:
Vi ska resa till premium
Till premium ha' vi vari'.
Där ska vi handla de rosor och de blader,
Rosor och de silkesband
Som vi ska ge vår fästeman
Ja rosor och de blader —
Medan vi vandra
Så klappa vi hvarandra.
De fullständiga uppteckningarna meddelas nedan. Beträffande
inledningslekens betydelse och det perspektiv den kan ge åt kärleksleken: se beskrivningen av föregående lek D 221.
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I alla senare insamlade varianter av leken saknas introduktionen; blott i en år 1878 i Garpenberg, Dalarna, påträffad finns en
genom alla stroferna gående begynnelserad, som kan tänkas vara
en sista rest av den ursprungliga hälsningen:
1
Reder männer alle,
Det lyster oss att dansa;
När vi bäst i dansen gå
Ska vi hvarandra byta.
Om man granskar det samlade materialet synes, att de manliga
lekande omnämnas först i stroferna i många fall, men icke i alla.
Runa 1845, Dalsl.:
Före går jag med ungkarlar mina;
Efter kommer du med jungfrurna dina...
Runa 1876, uppt. tidigare, Sdm:
Här kommer ja med de jungfrurna mina,
efter kommer du med de ungkarlar dina . . .
I de från 1880-talet och senare insamlade, nästan alla från södra och västra Götaland, ha orden ungkarlar-jungfrur ersatts med
söner-döttrar. "Jag" och "du", det är lekledaren, en manlig för
ungkarlar (söner) och en kvinnlig för jungfrur (döttrar). En unik
variation från Lane-Ryr i Bohuslän har här placerat Adam och
Eva(!):
Före kommer Adam med sönerna sina
efter kommer Eva med döttrarna så fina .. .
I detta sammanhang observeras, att i Olof Fors&is uppt. från
Bohuslän kallas dessa ledare för "pappa", resp. "mamma".

Leksättet
Detta beskrives i de följande uppteckningarna rätt väl och här
behöver blott framhållas uppställningen på två led. Detta är vanligt i friarelekar och förekommer även i andra lekar ibland. Den
av Linné år 1733 i Falun antecknade leken, som här utgör introduktionen, hade samma uppställning.
De personliga pronomina jag och du i lekens strofer och de
sällsynta benämningarna i stället för dem ss. Adam och Eva,
"pappa" och "mamma", antyda att leken haft ledare ungefär som
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i en friarelek eller giftermålslek. Man kan jämföra med Ludvig
Borgströms uppgift i Vermlandsresan 1845 (uppl. 1915 s. 144):
"Vid alla dessa Giftare lekars anställande iagttages det bruk,
att en s. k. Svärmoder utväljes bland de gifta quinnorna och en
dito Svärfader bland gubbarna."
En dylik sammanställning med giftermålslekar kan vara oviss,
men det har ansetts lämpligt att placera de här hophörande lekarna D 221 "Vi ska far te Bränne" och D 13 "Före går jag med
ungkarlar mina" bland friarelekarna.
Angående denna utpräglade kärleksleks utförande, vilket givetvis var skiftande allt efter lekledares smak och kultur, kunna
den kloke och omdömdesgille Gustaf Ericssons ord från Villåttinge härad i Sörmland framhållas:
"Detta är en moraliskt starkt dragande och sympatiserande lek
könen emellan och igenom de växlande rörelserna så hafva de
tillfälle att närma sig och undfly hvarandra. En skarp iakttagare
med någon omdömesförmåga, så kan man uti lekar som denna
ärfara mer än på en lång tid uti det praktiska hvardagslifvet, om
man nämligen af ser kärlig dragning och förening".
Melodien
Med undantag av västgötamelodien hos Lampa, vilken återgår
till motiv ur en barnsång och har några takter ur en dansmelodi,
torde de övriga vara mer eller mindre besläktade. De ha insamlats av R. Dybeck och meddelats i hans tidskrift Runa.
Melodien saknar icke en viss pregnans med sina entaktsmotiv
här och där och delvis med rörelse i treklanger. Den torde vara
från mitten av 1800-talet och något besläktad med melodien till
visan "I fjor fick jag höra på den spelande lärkan (göken)", sådan som den upptecknats av August Bondeson (Visboken nr 334
från Onsala i Halland) och Julius Bagge efter Gustaf Ericsson
(Nord. mus. 2/12 1883; från Åkers härad i Södermanland).
Uppteckningar
Richard Dybeck, Runa. Antiquarisk Tidskrift. 1845 s. 25 Folklekar (Norra Dalsland):*
De deltagande ställa sig i tvenne rader mot hvarandra. De lekande i
hvarje rad (den ena raden utgöres af gossar och den andra af flickor)
* (Anm. av ND: Originaluppt. finns i Dybecks Folklore 5, KVHAA, s. 213
ff. Den i slutet publ. strofen "I Skåne har jag varit" lyder i orig. "I Pommern
har jag varit". Egentligen år strofen en inledningsstrof.)
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hålla hvarandra i händerna. Den främste i karlraden begynner leken
sålunda att han, efterföljd af de öfrige gossarne, vandrar några hvarf
kring golfvet framför den stillastående raden af flickor, sjungande:
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All- ra bäst vi dansa, Så hälsa vi god' da-gen, Så hal-sa yi god/dagen.

1
Före går jag med ungkarlar mina;
Efter kommer du med jungfrurna dina,
Lyster eder dansa, kära vänner våra!
Aldra bäst vi dansa, så helsa vi god' dagen.
Härefter intaga gossarna deras förra plats framför flickorna, sedan
de bugat sig för dem osv., efter innehållet af hvarje vers.
Flickorna svara, under det de, anförda af de främsta, så väl vid slutet af nästföljande, som vid de öfriga verserna, hvilka de sjunga, göra
samma rörelser, som gossarna:
2
Före gick du med ungkarlar dina;
Efter kommer jag med jungfrurna mina.
Lyster eder dansa, kära vänner våra!
Aldra bäst vi dansa, så hälsa vi god' dagen.
3
Gossarne:
Före går jag med ungkarlar mina;
Efter kommer du med jungfrurna dina.
Lyster eder dansa, kära vänner våra!
Aldra bäst vi dansa, så famnta' vi hvarandra :/:
4
Flickorne:
Före gick du med ungkarlar dina;
Efter kommer jag med jungfrurna mina.
Lyster eder dansa, kära vänner våra!
Aldra bäst vi dansa, så famnta' vi hvarandra :/:
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5
Gossarne:
Före går jag med ungkarlar mina;
Efter kommer du med jungfrurna dina.
Lyster eder dansa, kära vänner våra!
Aldra bäst vi dansa, så kyssa vi hvarandra :/:
6
Flickorne:
Före gick du med ungkarlar dina;
Efter kommer jag med jungfrurna mina.
Lyster eder dansa, kära vänner våra!
Aldra bäst vi dansa, så kyssa vi hvarandra :/:
7
Gossarne:
Före går jag med ungkarlar mina;
Efter kommer du med jungfrurna dina.
Lyster eder dansa, kära vänner våra!
Aldra bäst vi dansa, lösa vi på skospännena :/:
8
Flickorne:
Före gick du med ungkarlar dina;
Efter kommer jag med jungfrurna mina.
Lyster eder dansa, kära vänner våra!
Aldra bäst vi dansa, löser vi på skospännena :/:
Gossarna ställa sig härefter så, att den främste bland dem kommer
midt emot den nedersta i flickraden, hvilken flicka han uppbjuder —
Hållande hvarandra i händerna, och, utan att lemna sin plats, hoppa nu
de två mot hvarandra under sång:
ii
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9
I Skåne har jag varit,
Der har jag lärt att plocka,
Plocka rosor och liljor blå,
Så ska' vi låta (sjunga) i allan dag,
För rosor och violer.
(I originaluppt.: 1 Pommern etc.)

i
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När sången slutat, lemna de två hvarandra, och gossen uppbjuder
den närmast henne stående flickan, samt den andra gossen i ordningen på karlraden den förstnämnda flickan; och förfares så, par efter
par, allt under ofvanstående sång. På detta sätt förflyttar sig karlraden småningom uppföre, så att, då den sista bland dem dansat med den
främsta bland flickorna, leken slutas.
Rickard Dybeck blev intresserad av denna lekkombination, ty
han har publicerat ytterligare tvänne varianter, båda upptecknade av samma person Ida Vretman, gift Anrep, och båda mycket
lika varandra, fast den första är satt i 2/4 takt. Den första finns
i hans Svenska Folkmelodier (1850-talet) som nr 47 Lek från Södertörn, den andra i Runa, folio, 2 saml. s. 33 (1876). Den senare
följer här:

Lek
Upptecknad i Vårdinge socken, Södertörn, af fru Ida Anrep. En uppteckning från Sorunda socken ("Vi ska far' te Dalum") af Dbk. afviker
mycket. — Harmonien är af J. E. Gille.
De lekande uppställa sig i tvänne rader mot hvarandra. I den ena
raden äro flickorna och i den andra lika många gossar. Under det att
första versen samt förra delen af den andra sjungas röra sig raderna
mot och från hvarandra, och då härefter andra versens sednare del —
"när som bäst vi dansa" m. m. — vidtager, så går den flickan, som är
ytterst i hennes rads högre ände, fram till den midt emot henne stående ytterste gossen, åt hvilken hon nickar, och sammaledes till hvar och
en af de andre gossarne, till dess hon, under det att versens sista ord —
"hvarandra, hvarandra" — flere gångor omsjungas, framträdt och
nickat åt alle. Hon går åter till sitt rum, hvarefter, under versernas
återtagande så många gångor som behöfligt är, raderna röra sig som
förr och äfven de öfriga flickorna hvar för sig framträda till gossarne,
nicka och åter intaga sina rum. När härefter tredje, fjerde och femte
verserna sjungas, fortgår leken sålunda att, enligt ordalydelsen i hvarje vers, men för öfrigt lika som förut, nickningen utbytes mot famntagning, klappning och kyssning. Sedan raderna, när sjette versen
sjunges, rört sig som förr, går, vid orden: vi byta med hvarandra, första flickan till första gossen, lemnar åt honom en handske, eller annat,
och mottager af honom något dylikt i stället, hvilket hon gifver åt den
närmast stående gossen, och det som hon deremot får af denne gifver
hon åt hans granne, och så vidare. På samma vis den andra flickan
och de öfriga, hvarefter gossarne, hvar efter annan, framträda till flickorna och byta eller väksla, så att till slut hvar och en återfår hvad
han först lemnat. Under hela sjunde och sista versens sjungande röra
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sig raderna fram och åter som förr, men komma nu så nära att de vidröra hvarandras fötter.
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1
Vi ska far te Bränne, te Bränne ha vi vari,
der ska vi hemta de rosor och de blader,
rosor å liljor små,
allt hvad hjertat kan förmå,
rosor å violer!
Här kommer ja med de jungfruna mina,
efter kommer du med de ungkarlar dina;
när som bäst vi dansa, så helsa vi god afton,
god afton, god afton!
2
Vi ska far te Bränne, te Bränne m. m.
När som bäst vi dansa, så tacka vi hvarandra,
hvarandra, hvarandra.
3
Vi ska far te Bränne, te Bränne m. m.
När som bäst vi dansa, så famnta vi hvarandra,
hvarandra, hvarandra.
4
Vi ska far te Bränne, te Bränne m. m.
När som bäst vi dansa, så klappa vi hvarandra,
hvarandra, hvarandra.
5
Vi ska far te Bränne, te Bränne m. m.
När som bäst vi dansa, så kyssa vi hvarandra,
hvarandra, hvarandra.
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6
Vi ska far te Bränne, te Bränne m. m.
När som bäst vi dansa, vi byta med hvarandra,
hvarandra, hvarandra.
7
Vi ska far te Bränne, te Bränne ha vi vari,
der ha vi hemta' de rosor å de blader,
rosor å liljor små,
allt hvad hjertat kan förmå,
rosor å violer!
Här kommer ja' med de jungfrurna mina,
efter kommer du med de ungkarlar dina;
När som bäst vi dansa, så trampa vi hvarandra,
hvarandra, hvarandra.
Anmärkningar (av Dybeck):
Ett i orten gängse talesätt: "han (hon) ska fara te' Bränne" bemärker: han (hon) skall gifta sig.
Tacka vi hvarandra. I flere orter utsäges denna tack af den helsande omedelbart efter helsningen, äfven om de helsande äro obekante,
ej förr sett hvarandra och innebär således icke en tack för sist.
3. Uttrycket: trampa hvarandra afser ett urgammalt bruk, hvarmed
ett innerligt förhållande mellan könen antyddes, och förekommer i
så väl isl. romantiska sagor som i flera folkvisor och lekar.
KVHAA. Dybeck, R., Folklore 5 s. 43: No 2 Lek i Södertörn,
Sdm.:
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I Dalum har jag varit
och rosor har jag plockat.
Plocka rosor liljeblad,
skall vi gör' i alla dar,
rosor och violer.
Före kommer jag med Döttrarna mina,
efter kommer du med sönerna dina.
Lyster eder dansa Södermänner alla?
rätt som vi dansa så helse vi hvarandra,
så helse vi hvarandra.I
Nu upprepas af andra afdelningen:
Före kommer jag med döttrarna mina,
efter kommer du med sönerna dina,
rätt som vi dansa så gjorde vi detsamma — så kysste vi
hvarandra — så klappa vi hvarandra — så lyfte vi hvarandra — så
tacka vi för resan,
med skråmor uppå näsan (Obs. Den der strophen: Före kommer jag
med döttrarna mina, sjunges äfven så som den nedanstående utvisar.2
Det första sättet3 torde vara det äldsta och rättaste ...)
Den ende utom Dybeck, som upptecknat de båda lekarna ihop
är Gustaf Ericsson, ULMA 347:61 s. 191. Leken ser ut att vara i
något förkortad form här: "Medan vi vandra så klappa vi varandra" etc.:
Resan till Premium
Gossarna uppställas i rad på ena sidan i rummet, dock så fritt att
det är fri gång omkring dem. Flickorna ställas också i rad antingen i
motvänd ställning eller i flanklinia. Stå de i motvänd linia så gå de
framför gossarna fram och tillbaka efter som rummet medgifver och
närmande sig på ett halft stegs afstånd. Men stå de i flanklinie så flankera de omkring gossraden och vända sig då gossarna altid åt flickorna. Flickorna sjunga under det de gå gångtakt eller släpgång efter
som sångens anförare vill fort, följande sång:
Vi ska resa "till premium
Till premium ha' vi vari'
Där ska vi handla de rosor och de blader
Rosor och de silkesband
Som vi ska ge vår fästeman
1 ND

anm.: Melodien är icke klart skriven i slutfallet och de inom parentes
satta orden i de två sista takterna saknas på melodiuppteckningen.
2 ND: härmed menas slutet: med skråmor på näsan.
3 ND: d. v. s. så tacka vi för resan.
18

Dencker
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Ja rosor och de blader —
Medan vi vandra
Så klappa vi hvarandra.
Därmed närma flickorna sig till gossarna så nära och liksom tillfälligtvis så att de vid ordet klappa utsäges så klappar värkligen hvar
flicka en gosse samt genast drager sig tillbaka i samma linieställning
som förut — Rörelsen fortfar och sången likaså:
Vi ska resa till premium
Till premium ha vi vari
Där ha vi handlat de rosor och blader
Rosor och de silkesband
Som vi ska ge vår fästeman
Ja rosor och de blader
Medan vi vandra
Så kyssa vi hvarandra.
Sammanträffandet sker nu som förut och hvarje flicka 'kysser sin
gosse, värkligt eller skenbarligt alt efter som den önskade ställningen
'kunnat lyckas. Rörelsen fortsättes lika som förut och sången:
Vi ska resa till premium osv.
Medan vi vandra
Så lyfta vi hvarandra.
Och nu lyfta de och till och med mer och mindre lindrigt skaka
hvarandra. Sedan de väl kommit i gång, så går alla rörelser mera lätt
och obehindradt — De kunna genom mångahanda rörelser såsom:
handslag, nigningar, armkrok och svängom m. m. förlänga leken.
Men nu när flickorna tycka sig vilja ombyte så gå gossarna att antaga flickornas rol och utföra samma rörelser och sång. Men i stället
för fästeman så utsäges ordet fästemö — Sången kan nog variera och
tyckes nog på det anförda att det icke är fullt rigtigt —
Detta är en moraliskt starkt dragande och sympatiserande lek könen
emellan och igenom de växlande rörelserna så hafva de tillfälle att
närma sig och undfly hvarandra. En skarp iakttagare med någon omdömesförmåga, så kan man uti lekar som denna ärfara mer än på en
lång tid uti det praktiska hvardagslifvet, om man nämligen afser kärlig
dragning och förening.
Ädla och Dunker.
I Åkers härad är leken helt och hållet okänd. In i Villåttinge härad
lär den öfvas mera.
ULMA Västmanlands-Dala lmf. 90:47. Pettersson, A. Visor och
lekar från Garpenberg socken i Dalarne, V.T. 1878, s. 23 nr 31:

275
De lekande uppställa sig på två led, gossarne på det ena och flickorna på det andra, hvarefter det ena ledet går mot det andra under
det de sjunga:
Reder männer alle,
Det lyster oss att dansa;
När vi bäst i dansen gå
Ska' vi hvarandra byta.
(Denna strof sjunges om så länge, att hvar och en af gossarne hunnit byta någonting (t. ex. en näsduk) med hvarje flikka. Och i det följande gör hvar och en så som man sjunger.)
Reder männer alle
m. m.
Ska' vi hvarandra trampa o. s. v.
Reder männer alle
m. m.
Ska' vi hvarandra luva osv.
Reder männer alle
m. m.
Ska' vi hvarandra nypa osv.
Reder männer alle
m. m.
Ska' vi hvarandra klappa osv.
Reder männer alle
m. m.
Ska' vi hvarandra kyssa osv.
Reder männer alle
m. m.
Ska' vi på hvarandra ta pappen osv.
Reder männer alle
m. m.
Ska' vi hvarandra famnta osv.
Reder männer alle
m. m.
Ska' vi hvarandra lyfta osv.
Reder männer alle
m. m.
Ska' vi hvarandra takka.
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(Leken sjunges om, hvarunder det led, som förut stod stilla, gör på
samma sätt, som det förra nyss gjorde).
Nord. museet. "Manuskript 9", s. 157. Uppt. av Eva Wigström,
Skåne, 1880-talet:
Ringdans (nr 92)
(Uppställning som till "Väva vadmal"; de två lederna möttes två
gånger under sången:)
Här kommer jag med systrarna mina,
efter kommer du med bröderne dina.
(Derefter komma "systrarna" hela raden och klappade "bröderne",
hvarvid alla sjöngo:)
Rätt som vi gå, så klappa vi hvarandra.
Derpå gingo åter de båda lederna emot hvarandra, sjungande:
Här kommer jag osv., hvarefter bröderne gingo i rad och kysste systrarna under sången:
Rätt som vi gå, så kyssa vi hvarandra.
De följande turerna berodde på anförarnes uppfinningsförmåga,
men leken afslutades dermed, att främsta systern gick till bröderne och
gaf den öfverste ett mynt eller en ring och fick hans näsduk; denne
lemnade hon åt den näststående brodern och fick hans i utbyte; så gick
hon hela raden igenom, åtföljd af de andra systrarna, som utförde samma handling under det alla sjöngo:
Något för något och intet för intet.
LAL 833 Vgi. Kinds hd, Mjöbäcks sn. Uppt. Charles Andersson 1885:

Något för något
Man ordnar sig i rader flickorna i en gossarne i en rad, lika många
i hvarje rad samt vänder sig mot hvarandra. Under det man går mot
hvarandra på golfvet sjunges:
"Före går ja mä sönera mina
ätter kåmer du mä döttrarna dina.
Så löfte vi hvarandra, så löfte vi osv."
Den första i raden af gossarne skall därvid lyfta alla flickorna en i
sender. Detta göra alla gossarne efter honom. Sedan kunna de kyssa,
klappa, nypa, trampa o. s. v. samt göra så många tempo man behagar.
För hvarje tempo begyn(n)es sången
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"Före går ja o. s. v." Till sist sjunges:
"något för något, å något för något o. s. v."
Då skall hvar och en hafva ett föremål i handen att byta bort. När
alla få bytt med alla två gånger, bör hvar å en ha fått sitt igen, om
allt gått rätt till.
SvLm XIX. 1, Folklekar från Västergötland, saml. av Sven
Lampa, nr 363 A:
Före går la ja:
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Före går la ja mä sönera mina, sönera mina, sönera mina.
Atter kommer du mä döttrarna dina, döttrarna dina, döttrarna dina.
:/: Så butten vi begåvningen, så butten vi begåvningen :/:
Deltagarna ställa upp sig på två rader, en rad med gossar ock en rad
med flickor. 1. Gossraden går ett varv på golvet, ock 2. flickraden kommer efter ock inuti den cirkel, som gossraden beskriver. Vid 3. vända
raderna ansiktena mot varann. Var ock en har i handen en liten sak.
Vid 4. byta först den gosse ock den flicka, som stå mitt emot varandra,
presenter. Sedan räcker var ock en över gåvan till den, som står snett
emot honom eller hänne medsols. På reprisens sista taktdel skall var
ock en ha fått tillbaka den sak, som hon eller han från början skickade
ut.
Vartofta-Åsaka.
S. Lampa, nr 363 B:
Före gångar ja me bröderna mina,
efter kommer du me systrarna dina
Roligt är att vandra, du kära syster (broder), säj!
Räss som vi gå, så klappa (trampa osv.) vi varandra.
Roligt är att vandra osv. (el. så ge vi varandra något)
Vadsbo härad
IFGH 1954 Bhl., Olof Forsen 1929:
Alla pojkarna stod längs ena väggen, och en skulle vara pappa för

278
dem. Vid motsatta väggen stod alla flickorna, med mamman mitt för
pappan. Så sjöng de:
Före kommer jag med sönerna mina,
efter kommer du med döttrarna dina.
Låtom oss dansa, käre vänner våra,
rätt som vi dansar, så hälsar vi på varandra.
Då gick "pappan" över till andra sidan och hälsade på alla flickorna,
och de andra pojkarna följde efter och hälsade också. Sen gick flickorna runt och hälsade. Sen när de sjöng de andra verserna gick de bara
fram och tillbaka på golvet mot varandra.
Före kommer jag med sönerna mina,
efter kommer du med döttrarna dina
så klappa vi, så klappa vi,
så klappa vi, så klappa vi.
Då skulle de klappa flickorna när de sjöng det. Sedan skulle de kyssa varandra, och lugga varandra, och trampa varandra. Det sista var
att de bytte näsdukar, så blev det en pantlek.
VFF 1542 Vrml., Lekvattnet, uppt. Alb. Johansson 1927:

"Skifta begåvningar"
gick till på följande sätt. En rad flickor ställde sig på golvet, en rad
pojkar ställde sig mitt emot. Det skulle vara lika många av båda könen. Pojkarna togo sina mössor i händerna, och flickorna sina huvudkläden. Den ena parten skulle stå stilla, och den andra skulle gå emot
dem som stod stilla. Under tiden sj öngo de följande strof:
"Så skiftom vi begåvningen,
så skiftom vi begåvningen,
så skiftom vi, så skiftom vi,
så skiftom vi så gärna.
Om flickorna gingo skulle den som gick främst byta huvudbonad
med den förste pojken, och så skulle fortsättas undan för undan. Huvudbonaderna skulle de som fingo dem sätta på huvudet. När ena
parten gått sin rond, så att alla bytt huvudbonad, skulle en annan rond
börja, då de som stått stilla, gå och de som gingo förut stå stilla. Då
skulle samma sångvers sjungas.
ULMA 3298:4, s. 9. Vrml., Skillingmarks sn. uppt. Gertrud
Eriksson 1931:
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Brödraleken
Här kommer jäj med brödrene mina
och efter kommer du med systrerne dina
och roligt är att danse med lelle vännen sin.
Och rässom vi gå, vi buge för varandre
och buge för varandre och buge för varandre
och roligt är att buge för lelle vännen sin.
Därefter ytterligare 6 liknande strofer — danse med —
klappe — pusse —byte med lelle vännen sin.

Lekbeskrivning nämner att de dansande stå i två rader emot
varandra och att pojkarna först tågar förbi flickorna och flickorna förbi pojkarna, varefter de intaga samma ställning mot varandra som förut. Därefter går de mot varandra och tillbaka igen
och buga. Sedan åter defilerande och klappning etc. Vid bytet ge
de varandra en näsduk el. dyl. och byta till sist detta igen.
Leken var lärd på den norska sidan i Vestmarken (G.E.).

18. Nu så kommer förste friaren
D 128

Denna i de nordiska länderna ej ovanliga visa betraktas som en
skämtvisa. Att den omtalas som lekvisa är däremot sällsynt men
som sådan är den meddelad av Richard Dybeck i Runa 1845 och
har därför intagits i Svenskt Visarkivs sångleksregistrant, som nr
D 128. I Danmarks Sanglege är denna "Frierleg" placerad som nr
2. De många varianterna av visan, vilka icke omnämnts som lek,
meddelas icke här utan hänvisas till P. A. Säves Gotländska visor,
kommentaren till nr 17, där de äro förtecknade.
I Erk-Böhme, Deutscher Liederhort II Nr 865, har den kallats
"Der Brautkauf". Fr. M. Böhme nämner här att visan erinrar om
den gamla germanska seden, att bruden måst köpas, och omnämner Weinhold, Die deutschen Frauen im Mittelalter, 1851, s. 260,
där det hänvisas till den isländska Hoffin och Alf in. Denna tyska
visa är lik de nordiska:
'Sind drei draussen, Frau Mutter!'
didel dideldei!
"Frag was sie wollen, meine Tochter!"
'Einer will mich haben, Frau Mutter!'
"Frag, ob viel Thaler, meine Tochter!"
'Drei hundert Thaler, Frau Mutter!'
"Das ist zu wenig, meine Tochter!"
Först i strof 9 kommer det acceptabla budet:
'Fiinfhundert Thaler, Frau Mutter!'
"Den sollst du haben, meine Tochter!"
I "Vore Sanglege", Danske Studier 1908, framhåller Hjalmar
Thuren (liksom Thyregod i Danmarks Sanglege) både denna lek
och den danska Offer og idelig som gamla brudköpslekar. Den
vid jämförelse med andra folkliga lekars skämtsamma inslag närliggande förklaringen att friarens stigande pengabud helt enkelt
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år avsett som lustighet, diskuteras icke av dessa forskare. Här följer lekvisan samt en "farstulek".
Dybeck, Runa 1845 s. 18. Svenska folkvisor nr 3. Södra Dalsland. Torde varit, eller ännu någonstädes vara, en "Lekvisa". Är
helt och hållet "dramatisk":
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1
Nu kommer den förste friaren, min moder. Lelielej.
Nu kommer den förste friaren, min moder.
2
Hur mycket har han, min dotter? Lelielej.
Hur mycket har han, min dotter?
3
Fyra hundra daler, min moder m. m.
Fyra hundra m. m.
4
Bed honom gå sin väg, min dotter.
Bed honom m. m.
5
Nu kommer den andre friaren, min moder.
Nu kommer m. m.
6
Hur mycket har han, min dotter?
Hur mycket m. m.
7
Femhundra daler, min moder
Femhundra daler, m. m.
8
Bed honom gå sin väg, min dotter
Bed honom m. m.
9
Nu kommer den tredje friaren, min moder
Nu kommer, m. m.
10
Hur mycket har han, min dotter?
Hur mycket, m. m.
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11
Ett uppriktigt hjerta, min moder
Ett uppriktigt m. m.
12
Bed honom stiga in, min dotter
Bed honom, m. m.
13
Hvar skall han sitta, min moder?
Hvar skall, m. m.
14
På hyendet blå, vid dig, min dotter
På hyendet, m. m.
15
Hvad skall han äta, min moder?
Hvad skall, m. m.
16
Sno steken på spettet, min dotter
Sno steken, m. m.
17
Hvad skall han dricka, min moder?
Hvad skall, m. m.
18
Tag in mjöd och vin, min dotter
Tag in, m. m.
19
Hvar skall han ligga, min moder?
Hvar skall, m. m.
20
På bolstrarna blå, min dotter. Lelielej.
På bolstrarna blå, min dotter.
ULMA 7317 s. 2, Smål. Bankeryd. Uppt. N. Stålberg 1932:

"Farstulek":
:I: Å nu så kommer den förste friaren, mor lilla just nu :/:
Ta låt upp dörren å be'n gå in, min dotter Julia, min dotter Julia.
Var en "farstulek". En knackade på dörren. Slutligen dansade alla
och sjöng denna visa.

Melodien: Som framgår av kommentaren till P. A. Säves• GotL
visor nr 17 gå melodierna till denna visa i 3/4 takt. Här meddelade melodi i 2/4 är således ovanlig men kan förklaras av att
stroferna 13-20 tillhöra en annan något besläktad visa, vars melodier gå i 2/4 (Se Säve, a. a. nr 37).

19. Ungersven tager hatten av. Jungfrun gångar
sig åt trädgården
D 93

Leken som här beskrives kan sägas vara egendomlig därigenom
att det är två olikartade partier, som inleda dess mest "dramatiska" innehåll, nämligen att friaren skall vänta i femton år innan
jungfrun vill taga honom till man. Den strof, i vilken detta utsäges, är som ett slags skiljemärke eller en vändpunkt i leken och
delar den i tvenne avdelningar, varav den sista finns i alla versionerna.
Ungersven tager hatten av
Vi begynna med den typ, vars begynnelserad är satt först ovan.
Den har en sydlig utbredning och är känd från Skåne och Gotland.
Tidigast finns den meddelad av Nicolovius från Skytts härad i
Skåne:
Ungersven tager hatten af,
Han bugar sig ned till jorden
Och vill du blifva min brud i år
Så svara mig på de orden.
Det är en växelsång. Jungfrun svarar:
Ja, eder brud jag vara må
I svara mig allt, — så, så —
Om du vill vänta i femton år,
Så skall du mig väl få, få. —
Därefter kommer partiet med hans svar angående bortridning
om han inte får ja på stunden, varpå hon svarar att hon har honom i sitt minne och uppmanar honom att komma igen med guldringar. Efter inbjudning av en flicka i ringen svänga de två om
till sång av strofer, som kunna jämföras med dansstrofer i andra
lekar, men utgöras här av tvåradingar i växelsång.
I nära nog alldeles lika form publicerades leken av N. Lilja i
hans skånska lekhäfte Julboken, 1865, och upptecknades i Luggude av Eva Wigström ca. 1880. Även den gotländska i P. A. Säves
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lekar är förvånande lik de skånska uppteckningarna. Samtliga
meddelas nedan.
Den danska formen av leken är något annorlunda (Thyregod
nr 46 Adelsmand):
Og jeg gik ud, og jeg gick ind
og jeg gik alt paa det gronne;
der modte jeg en Adelsman
en Ridder og to Syende.
"Og hor du, min skon Jomfru fin,
hvad jeg vil med dig tale;
og vil du vare Allerkaresten min,
saa sig mig det aabenbare".
De följande stroferna 3 och 4 äro lika de skånska.
Berggreen, (3 udg. nr 100) Frieriet, har en variant från Nordslesvig och en från Sjx1land. Hos Arnholz 8c Schiorring. Gamle
danske Viser, meddelas den i I, nr 14. Till detta senare arbete
hänvisas särskilt för den, som vill lära känna den danska formen.
Ungersven, som avtager hatten och bugar sig, förefaller vara en
rokokokavaljer. Frieriet är tydligt och klart liksom mademoisellens svar och som sådant passande i upplysningstidens tidevarv.
Hennes skämtsamma, tokiga fordran på femton års bidan hör
ihop med rokokons skälmskhet. Leken kan en gång ha passat för
en liten scen med de agerande kostymerade. Varför skulle friaren eljest infunnit sig med hatten på?
Jungfrun gångar sig åt trädgården
"Bekant inom Öster- och Westergöthland, Finland, m. fl. orter" angives i SvFo nr 39, där denna — jämfört med föregående
— nordligare, annorlunda form meddelas. Man vet icke mera om
dess utbredning i våra dagar. Uppteckningarna äro fåtaliga.
Den i Fornsångerna publicerade leken är upptecknad av Wallman i Landeryds prästgård. Något år senare, 1817, insamlas den
i Regna av Sven Cnattingius. Om man skulle döma efter det förefintliga materialet är Östergötland lekens bästa hemvist. Något
söder om landskapsgränsen mot Tjust upptecknades den av kantor Dalgren i Tryserum år 1809. "Artförändringen", SvFo 3, s.
274, är upptecknad i Finland av stud. C. C. Meurman. Yngre
finländska finnas hos Lagus nr 351.
Från mitten av 1800-talet föreligger den hos R. Dybeck från
Östergötland och Gustaf Ericsson från Strängnästrakten. Båda ha
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sitt eget lilla särmärke av allmogekaraktär, den sörmländska genom att slutet påverkats av en annan lek, vilket torde ha anordnats för att ge mera liv åt lekslutet; den östgötska kan sägas visa
prov på den plumphet, som dåtida ungdom icke generade sig för
att ibland inlägga i en gammal hygglig lek. Detta ser man i de
två sista, tillagda stroferna:
Och kronan skred på nacken ned
Hon ville alls inte pråla :/:
De fäste opp'na med nål och tråd
Och så med — kersbärs kåda.
Hå hå, nå nå, vi få väl råd,
Den kronan bär fälle market :/:
Och innan året har gått omkring
Så har hon gossar i förklädet.
Denna lek, "Jungfrun gångar sig åt trädgården", är betydligt
äldre än 1700-talsleken "Ungersven tager hatten af". Den tidigast hos oss kända formen finns i K B, Visbok 16° (se A. Noreen
o. J. A. Lundell, SvLm Bih. III, 1. s. 22, jfr Steffen, SvLm
XVI. 2, s. 45 ff), avtryckt i SvFo 3, s. 34, nr 15, ortagården, vars
första strof lyder:
Jagh gåår vthi mijn örthe gårdh,
Ty tijdhen görs migh för långh,
Ther bleff iagh the nesler war
Iblandh the Rödhe Roser.
Strofens symbolism kan antyda, att författaren kan ha känt till
visor av hög ålder.
Vid jämförelse med Wallmans uppt. i La.nderyd visar det sig
att leken i trakten däromkring (den 70-årige gubben från Ringarum) hade bevarat en god tradition, liksom övriga äldre i Ustergötland. Första strofens sista rad, "Iblandh the rödlie roser", som
kan förmodas vara ursprunglig i leken, har dock ersatts med
"Ibland de gröna (sköna) örter". Strofen om de femton åren att
bida, finnes givetvis icke i Ortagården. Dess sista tre strofer äro
dansstrofer, vilka icke bevarats i 1800-talets versioner, och vars
motsvarighet huvudsakligen tillhöra 1700-talsleken "Ungersven
tager hatten af". Strof 5 i örtagården: "Solen skijn och daggen
driffuer" finns omnämnd i R. Steffens Svenska Låtar nr 11. Strof
6: "Min kärest hoon gåår i dantzen såsom een mårgon stierna"
(Steffen, a. a. nr 23) har levat kvar till 1800-talet.
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I Dybecks ms, Folklore V bl. 216, KVHAA, lyder den sålunda
116. Pantlek (med melodi):

r1

r
r.

af'

;r

5

J

r

r

J
r.

1
Alla flickor de gå i ring,
Liksom en morgonstjerna,
de plocka rosor och binda krans,
det gör' de altid så gärna.
:/: Det bandet som du knutit har,
det kan du ej upplösa. :/:

2
Det står en ungersven och ser sig om,
Liksom en aftonstjerna,
den lilla vännen som han tycker om,
den tar han altid så gärna.
:/: Det bandet som du knutit har,
Det kan du ej upplösa :/:

Urtagårdens sista strof, 7 "Elska en vän och haff honom kär"
omnämnes i Steffen, a. a., nr 24.
Den yngre lekens dansstrofer
Alla utom Nicolovius ha dessa strofer som fyrradingar. De ha
på 1700-talet tillförts även den äldre leken. Ursprungligen torde
de av författaren ha skrivits som tvåradingar liksom hos Nicolovius, eftersom de bestå av en växelsång av ynglingen och flickan.
Av praktiska skäl sjöngs stroferna av alla i ringen och därför ha
de upptecknats som fyrradingar. De utfördes då flickan inbjudits
i ringen till omdansning med honom. Nicolovius har antecknat
dem sålunda:
Han sjunger:
Och först till brud och så till skrud
Och så till redelig madame;
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Hon svarar:
Och Du skall höra och Du skall se,
Att jag skall blifva den samme.
Han sjunger:
Och så till brud och så till skrud,
Och så till redelig matrona.
Hon svarar:
Och du skall höra och du skall se,
Att jag skall bära gullkrona.

Dessa två strofer återfinnas, obetydligt varierade, i de andra
versionerna. Blott från Tryserum finns ännu en till i samma stil,
tydligen påfunnen av en lokal versmakare, som haft lätt att efterfölja förebilder:
Och som en fru och som en bru
och som en redlig madusa :/:
Och vi skall dansa till dager ljus
så länge ölet finns i kruset :/:
Då leken utfördes i Tryserum i början av 1800-talet fanns det
där stor danslust, när de kommo innanför ringen. Dalgren har
nämligen ytterligare tre dansstrofer, men av annan typ än de
föregående. Dessa lösa strofer (11-13) lyda:
Och lärkan sjunger och göken gal
Och glädjen ständer i taket :/:
Och den som har en hjertlig kär
Den kan han aldrig försaka :/:
Och härsket ister och gammal fläsk
och 7 års gamla limpor :/:
ab, ab i alla natt
i morgon vankas det klimpar :/:
Och all den kärlek jag till dig har
den hänger upp i skorsten :/:
Och hvar gång jag på spjället drar,
så faller han ned i aska :/:

Ingen har mera än Richard Steffen sysslat med dessa dansstrofer, beträffande vilka vi hänvisa till hans "Enstrofig nordisk folklyrik", SvLm XVI. 1 (1898 f), särskilt sidorna 59-67 och 130132. Steffen var synnerligen intresserad av denna lek. Man observerar hans ord å sidan 132: "Endast sällan finna vi emeller-
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tid lyriska visor, vars partier äga den för enstrofig folkdiktning
karakteristiska tonen i så utpräglad form som den nu behandlade
Jagh gåår vti mijn örthegårdh". Han icke blott publicerade leken
utan sökte även efter likheter på annat håll av begynnelseorden
och de första stroferna. Härom säger han å s. 66: "De nu särskilt
behandlade två första stroferna har jag visserligen ingenstädes
kunnat finna alldeles isolerade på skandinaviskt område, men
däremot i obetydligt varierad form ock hopsmälta till en strof i
Nordtyskland, varifrån Reifferscheid anför följande isolerade
strof:
Do sach ick en klein nittelken stahn
wol in dem blumengore;
do nam ick dat nittelken in meine hand
un smett et ilwer de gorenrand.
Do hev ick mi de hennekens
am nittelken verbrannt;
do will ick mi op en ander mol wol waren.
Det ser ut, som om första raden hade gått förlorad i den tyska
uppteckningen, vilken dessutom fått en moraliserande, för den
ursprungliga dikten förmodligen främmande avslutning".
Någon parallell till "Örtagården", som ingår i leken här, är
icke känd från tyska visböcker. Men det torde dock vara svårt att
undgå att räkna med ett visst sammanhang mellan den och det
tyska fragmentet.
De två första raderna i en lek eller en visa kunna vara betydelsefulla, t. ex. då de förekomma i melodihänvisning o. dyl. De
finnas i Danmark, som framgår av uppgifter i Nils Schiorring,
"Det 16. og 17. århundredes verdslige danske Visesang", en yngre melodi i II s. 30 nr 7. Av texten ser man här, att blott de två
första raderna äro lika men icke fortsättningen. Den hör således
icke ihop med "Örtagården":
Jeg gik mig i min urtegård,
for tiden cres mig lang,
der fandt jeg på fem gode råd (—).
I del I s. 72 omnämnes visans förekomst i Daniel Paullis salmebog 1680; det är således en psalm. Men " Jeg gik mig i min urtegård" som världslig visa och melodihänvisning ca. 1600 kan möjligen ge anledning till funderingar.
Var skall man återfinna den goda och lättförståeliga symboli-
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ken nässla — den röda rosen, kärlekens symbol? I Marius Kristensens Ordsamling till Griiner Nielsen, Danske Viser, finns icke
nässlan omnämnd. Vi ha icke observerat den i någon av de tyska
visböckerna. Härvidlag är förvånande att se den av Steffen å s.
59 meddelade uppteckningen från Grundtvigs otryckta samlingar:
Jeg gik mig udi min have saa skon,
som jeg var vant tu l at gjore;
der blev jeg straks et xble var
iblandt de urter saa grönne.

Jeg tog det xble udi min hand
og kaster over det gxrde;
saa ilde brxndte jeg min haand,
alt for min hjxrtens allerkjxreste.
De följande 3 stroferna följa SvFo nr 39, upptecknad i Östergötland; men de övriga i den danska versionen, dvs, dess två sista
strofer: "Der stander en lind i min faders gaard" och "Aa lille
lind og grönne lund" finnas icke i SvFo. Det kan knappast vara
fråga om annat än att den danska visan är en översättning från
SvFo, som utkom år 1842. Den danske översättaren var en intelligent man, som icke slaviskt följe den svenska leken. Dennas fyra
sista dansstrofer ersatte han med tvenne i Danmark välkända.
Det kan tyckas egendomligt, ja felaktigt, att han ersatte näsla med
äpple, men så är icke förhållandet. Den erfarne översättaren visste, att nässlan och äpplet kan vara likvärdiga som symboler för
en bedräglig och rutten kärlek:
Og xblet er baade gul og grön,
og rusten sidder der inde;
og karlen er baade vakker og skjön,
en dog han er falsk i sinde.
(Strofen finns i alla de nordiska länderna).
Den i Kungl. bibl. visbok 160 nr 15 (anses vara inskriven där
ca 1600) och samma visa i KB, 80, nr 37 (visboken anses vara
skriven från 1500- till 1700-talet), i SvFo kallad "Örtagården",
ha icke påvisats vara komna till vårt land från utlandet.
Härav torde den slutsats kunna dragas, att "Örtagården" kan ha
förf attats av en svensk lekförfattare, troligen på 1500-talet.
På 1700-talet blev denna gamla lek omredigerad till en nyare
form. Dess gamla dansstrofer i slutet av leken ersattes med nyare,
som tillfördes från en då diktad lek "Ungersven tager hatten
19

Dencker
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af", som på 1800-talet hade en begränsad sydsvensk utbredning.
Den gamla leken "Jungfrun gångar sig åt trädgården" har mest
tillvaratagits i Östergötland. Därför kan omredigeringen ha utförts av en östgöte, som vistats i Skåne. Det ligger nära till hands
att tänka på en östgötastudent vid akademien i Lund.
Melodien
Samtliga leken tillhöriga 4 melodier äro polskor. Man skulle
kunna tro att den här (s. 286) meddelade, som tillhör den gamla
dansstrofen med morgonstjärnan, skulle vara äldst, men tyvärr är
det tvärt om! De övriga tre äro av en typ, som var vanlig från
1700-talets början till en del lekar och visor. Till en dylik polskmelodi har troligen "Ungersven tager hatten af" skrivits och den
gamla leken "Jungfrun gångar sig åt trädgården" fick förmodligen en liknande melodi efter moderniseringen.
Uppteckningar
Den yngre leken:
Nicolovius, Folklif vet i Skytts härad, 3 upp!., s. 80:
Ringdans. En yngling går inuti. Alla sjunga, fastän stycket egentligen
är en vexelsång.
Ungersven tager hatten af,
Han bugar sig ned till jorden
Och vill Du blifva min brud i år,
Så svara mig på de orden.
Ja, eder brud jag vara må,
I svara mig allt, — så, så,—
Om du vill vänta i femton år,
Så skall du mig väl få, få, —
Femton år är alltför långt
För ungersven till att bida,
Och får jag inte på stunden ja,
Så vill jag hädan rida.
Ja, rid nu bort men kom snart igen:
Jag har dig uti mitt minne,
Kom så igen med guldringar fem
Och sätt dem på mina fingrar.
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(Ynglingen tar nu en flicka i ringen och sjunger)
Och först till brud och så till skrud
Och så till redelig madame;
Hon svarar:
Och Du skall höra och Du skall se,
Att jag skall blifva densamme.
Han sjunger:
Och så till brud och så till skrud,
Och så till redelig matrona.
Hon svarar:
Och du skall höra och du skall se,
Att jag skall bära gullkrona.
N. Lilja, Julboken, Sth. 1865 (skånska jullekar), nr 42:
Ungersven tager hatt i hand
och bugar sig till jorden:
"Och vill du blifva min vän i år,
så svara mig på de orden."
"Om din vän jag vara vill,
du säge nu inte så,
men vill du vänta i femton år,
så kan du mig väl få."
Femton år är alltför lång
allt för en ungersven att bida;
och får jag inte på stunden ja,
så bort jag genast vill rida.
Rid bort min vän, nu snarligen,
och haf mig så uti minne,
och köp mig så guldringar fem
och sätt dem uppå mitt finger.
Först för fruar och så för brud
och så för sedesamma damer;
du skall få höra, du skall få se,
att jag skall vara densamme.
(Antik, turerna mig obekanta)
Nord. museet, Manuskript 9, s. 141 ff: Eva Wigström, Ringdansar. Från Sk., Luggude hd?, ca 1880. (Så lik Nicolovius att
det kan vara en med små ändringar gjord uppt. i andra hand
efter honom):

292
(Vexelsång)
Ungersven tager hatten af,
han bugar sig ned till jorden.
Och vill du blifva min brud i år,
så svara mig på de orden.
"Ja, jag din brud väl vara må,
du svara mig altså, så,
om du vill vänta i femton år,
så skall du mig väl få, få."
"Femton år är allt för långt
för ungersven att bida,
och får jag ej på stunden ja,
så vill jag hädan rida."
"Ja, rid nu bort, men kom igen,
jag har dig i mitt minne.
Kom så igen med guldringar fem
och sätt dem på mina fingrar."
(Här togs en flicka ur ringen)
"Och först till brud och så till skrud
och så till redlig frua."
"Och du skall höra och du skall se,
att jag skall blifva densamme.
Och först till brud och så till skrud
och så till redelig frua.
Och du skall höra och du skall se,
att du skall bära gullkrona."
P. A. Säve, Gotländska lekar, nr 203. Ungersven tar' sin hatt —
(danslek). Sagesmannen, M. H. Lallk var född 1772:
Ungersven ta'r sin hatt i hand,
Och bockar sig ner till jorden:
Och vill I vara min Brud i år,
Så svara mig på de orden.
Och Eder Brud jag vara må;
Det svarar jag Eder så, så:
Och vill I vänta i femton år,
Så skolen 1 mig få, få.
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Och femton år är allt för långt
Allt för en Ungersven att vänta:
Och får jag icke på stunden ja,
Så vill jag hädan fara.
Och far nu bort, kom snart igen,
Och ha mig i Edert minne;
Kom snart igen med guldringar fem,
Och sätt dem på mina fingrar.
Och först till Brud och så till skrud,
Och så till redelig matrona:
I skall få höra, I skall få se,
Att jag skall bära guld-kronan!

Den äldre leken:
Arw. Ms 8. 117 ff. Jungfru Rosengrens lekar, uppt. i Landeryd, Og!., av Johan Wallman; s. 121 f.: "Lärd af en Gammal 70
års Gubbe från Ringarum. Me!. (51) upt. af Wxselius." Arw.
anm.: SvFo 3, s. 272 (pub!. SvFo nr 39):
Ringdans. En flicka inne i Ringen, vid (1) tager hon en Ungersven.

.r 2 ,p

J J J' p J

cl

jungfrun gångar sig åt triidgerden,Som hon var ya- ner att gö - re;
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Fick hon se var näs - Ian stod, 1- Vand de Jr - ter - na grö - na.

1
Jungfrun gångar sig åt trädgården
Som hon var vaner att gjöra :/:
Feck hon se hvar Nässlan stod
Ibland de örterna gröna :/:
9

Tar hon Nässlan uti sin hand(1)
och kastar henne öfver gärdet :/:
Så illa brände jag min hand
Altför min hjertelig käre :/:
3
Kärasten hafve du det brefvet skänkt
Det var så illa skrifvit :7:
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illa skrifvit men värre prändt
Han vill mig öfvergifva :/:
4
ofvergifva mig om du vill
det passar jag ej på :/:
Det är så många i verlden till
Jag kan en annan få få :/:
5
Få få hvem som du vill
Grefvinnans doter får du ej ej :/:
vill du vänta i femtan år
Så skall du få Mej Mej :/:
6
Femtan år är alt för långt
Alt för en Ungkarl att bida :/:
Får jag inte på stunna ja
Så vill jag hän bortrida. :/:
7
Rid nu hän kom snart igen
Och lät nu dig besinna :/:
Kom igen med gullringar fem
Och sätt uppå mina fingrar. :/:
8
Först till brud och så till skrud
Och så till redelig matrona :/:
Du skall få höra du skall få se
Att jag skall bära gullkrona :/:
9
Först till brud och så till skrud
Och så till redelig madame. :/:
Du skall få höra Du skall få se
Att jag skall vara densamme :/:
Arw Ms s. 371 ff., från Regna i Ustergöthlands Bergslag, uptecknade af Sven Cnattingius 1817:

Jul-Lekar
s. 379 No 11. Arw. anm, Sw: SvFo 3, s. 274. (i orig. skrivet som
tvårading).
51. (= J. Wallmans numrering)
1
Gick mig ut åt trägården
Som jag var vaner att göra
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Så fick jag se, hvar min käreste står.
ibland de örterna gröna.
2
Så tar ja nässlan uti min hand,
och kastar henne öfver gärdet,
Så illa brände jag då min hand
alt för min hjertelig käre.
3
Käresten hafver mig det brefvet sänt,
det var så illa skrifvit,
Ja', illa skrifvit och värre pränt —
han vill mig öfvergifva.
4
Ofvergifver du nu mig
och kan en annan få få,
Det fins väl Gossar i verlden till
jag vet nog väl på rå, rå.
5
Men fria fria till hvem du vill
grefvinnan får du ej ej
Men vill du vänta i 15 år
då kan du väl få mej mej.
6
Femton år är alt för långt
alt för en ungkarl att bida,
Får jag inte på stunden, ja —
så skall jag hädan rida.
7
Rida bort och kom snart igen,
och låter eder besinna
Ja kom igen med Guldringar fem
och sätt uppå mina finger.
8
Först din brud, och så din fru,
och så din redelig matrona.
Du skall få höra du skall få se,
att jag skall bära Gullkrona.
9
Först din brud, och så din fru,
och så din redelig madamma.
Du skall få höra du skall få se,
att jag skall vara densamma.
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KB ms, Jul-Lekar Passande till Dans och Tidsfördrif, saml. af
Andreas Dalgren, organist i Tryserum. 1809. Norra Tjust, Smål.
Nr 5:
Pollonese

C C 22 k 2

J

J

J J

Ö*

Ock jungfrun slingor 31'9 al fridgarden Som hon var va-ner att gå* - ra,

2 2 r r

C5

r

J J

fic4 hon se hvar oas-fan stod, i - bland de ör - ter- na ska' - na .

1
Jungfrun gångar sig åt trädgården
som hon var vaner att göra :/:
Så fick hon se hvar nässlan stod
ibland de örterna sköna. :/:
2
Så tar hon nässlan uti sin hand
och kasta henne uti gärdet :/:
Så illa brände hon sin hand
alt för sin hjertlig kära :/:
(Inbjudning i ringen).
3
Kärasten haver detta brefvet sändt
det är så illa skrifvit :/:
Ja illa skrivit men värre ment,
han vill mig öfvergifva.
4
Och öfvergifva mig om han vill.
det passar jag ej på, på. :/:
Det är så många i världen till,
jag kan en annan få, få :/:
5
Och få få rätt hvem han vill
Grefvinnan får han ej ej. :/:
Men vill han vänta i femton år
så kan han väl få mej mej :/:
6
Och femton år de är allt för lång,
alt för en ungkarl att bida:/:
Och får jag intet löfte nu,
så skall jag genast bortrida :/:

fl
SE:
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7
Och rid nu bort, kom snart igen
jag skall mig litet besinna :/:
bed honom komma med Gullringar fem,
och sätta på mina fingrar :/:
8
Som en fru och som en bru
Och som en redlig madamma :/:
Du skall få höra, du skall få se,
att jag skall vara densamma.
9
Och som en fru och som en bru
Och som en redlig Matrona :/:
Du skall få höra, Du skall få se,
att jag skall bära gullkrona.
10
Och som en fru och som en bru
och som en redlig madusa :/:
Och vi skall dansa till dager ljus
så länge ölet finns i kruset :/:
Tillägg:
11
Och lärkan sjunger och göken gal
Och glädjen stånder i taket :/:
Och den som har en hjertlig kär
Den kan han aldrig försaka :/:
12
Och härsket ister och gammal fläsk
och 7 års gamla limpor :/:
ab, ab, i alla natt
i morgon vankas det klimpar :/:
13
Och: all den kärlek jag till dig har
den hänger upp i skorsten :/:
Och hvar gång jag på spjället drar,
så faller han ned i aska :/:
KVHAA, R. Dybeck, Folklore I, Lekar och Folkvisor. Hdskr
248-9 (Ugl.):
5. En person befinner sig inom ringen, och upbjuden ur den samma
en make, af motsatt kön. Melod. finnes i SvFo d. III, s. 340 "Och orren m. m."
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Så tar jag näslan uti min hand
Å kastar henne öfver gärdet
Så innerligen vänder jag min håg
Allt till min hjerteliga kära. :/:
Och kärestan har mig brefvet sändt
Det är så illa skrifvit
Och får jag intet gå på stunden nu,
Så skall jag hädan rida. :/:
Och riden bort, kommer snart igen
I skolen jungfruar finna :/:
De komma igen med gullringar fem
Och sätter på hennese fingrar.
(Uppbjudning)
Och kronan skred på nacken ned
Hon ville alls inte pråla :/:
De fäste opp'na med nål och tråd
Och så med — kersbärs kåda.
Hå hå, nå nå, vi få väl råd,
Den kronan bär fälle market :/:
Och innan året har gått omkring
Så har hon gossar i förklädet.
Gustaf Ericsson, Folklekar, Åkers och Rekarne hdr, Sdm. ULMA 347:60 s. 135:
Ungdomen ställer sig i ring och en flicka inuti. Den inuti ringen varande rörer sig sakta, men ringen börjar dans i vanlig takt vid det
sång begynner:
Jungfrun gångar sig åt trädgården
Som hon var van till att göra
Så fick hon se hvar näslan stod
Ibland de örterna gröna.
Jungfrun tog näslan uti sin hand
Hon kasta' henne öfver gärde'
Så illa brände hon sin hand
alt för sin hjärteliga käre.
Kärestan skref till henne bref
Jungfrun fick brefvet och det var sändt
Det var så illa skrifvit
Illa skrifvit men värre brändt (pränt?)
Han har sin kärlek ifrån mig vändt
Han ville henne öfvergifva.
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En gosse hvilken ämnade ingå och bli hennes vän går nu i dess
ställe bort:
Ofvergifver du mej så
Det passar jag alsintet på!
Jo vill du vänta i femton år
så skall du mig äga få!
Nej, förr'n jag väntar i femton år
Nej förr skall jag mig gifta
En bondeson det skall jag ha
Och bondegården besittja.
Därmed tager hon sin make ur ringkedjan och med honom börjar
dansa:
Hej kro! Afsked uti vårt lif
Liksom en lefvande stråle
Inte' sörger jag för morgondag
Ä inte' heller före åre'.
Eller:
Inte' sörger jag för morgondagen
Ej heller sörger jag för annat år
Kanske att jag innan Kyndelsmässodagen
Så är jag död och lagder uppå bår.
Varianter:
Härads sn.
Ingen bondedotter vill du ha
Ej heller någon bondflicka
Vid bondens bord där skall du stå
Och bondens talrikar slicka.
Vi ska sjungä å' varä glad'
Ä' vända 'gen till att pusta
Du ska' friä i all din dar
A' aldri' få någon husträ.
Hvem du har å' hvem du får
men bondedotter du aldri' får.
Länna.
Södermanlands äldre kulturhistoria, 1. s. 37. Uppt. av Emil
Öberg, Lunda sn:
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2
Jungfrun gick till trädgården
Att skåda blommorna sköna.
Då fick hon se, hvar liljan stod
Ibland de rosorna röda.
Jfr. Arwidssons Danslekar (3. sid. 273, n:r 39). Melodierna äro
olika.

Addenda
1500- och 1600-talens visböcker, K. Bibliotekets visbok i 16:o,
s. 221 (Svbn Bih. III. 1, s. 22):
15
Iagh gåår vthi mijn örthe gårdh
Tij tijdhen görs migh för långh
Ther bleff iagh the nesler war
Iblandh the Rödhe Roser.
Iagh togh the nesler vthi mijn handh
Och kastar öffuer gärden
Nu haffuer iagh migh så illa bränth
Alt för mijn hierteligh käre.
Min kärest hon hafuer migh brefvet sänth
Thet är så illa schriffuidh
Hoon hafuer een annan fasth kärar än migh
Och will migh öffuer giffue.
Om hon migh öffuer giffue will
Ther sköther iagh inthet vppå
Alder regner thet så fasth
Thet soolen skijne må.
Soolen skijn och daggen driffuer
Ciffuer bärgh och djupe daler
Kommer iagh till mijn hierteligh kär
Ther kan iagh bådhe snacke och taale.
Min kärest hoon går j dantzen
Såsom en mårgon stierna
Ther står iagh och seer vppå
Jagh vnner henne gått så gernä.
Elska en wän och haff honom kär
Een och icke flere
1 Se

Griiner Nielsen Danske Viser 5, s. 296 nr 209.
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Så gör iagh all käristan mijn
Thet skall migh ingen förmeene.
Lagus, Nyländska folkvisor 2 nr 351 c) Sjundeå (SLS):
1
Jag gick mig ut i min faders gård,
Där jag var van till att vandra
Sen fick jag se, hvar den nässlan stod,
Alt bland de liljorna rara.
2
Sen tog jag nässlan uti min hand,
Och kasta den öfver gärdet.
Ack se, så illa brände jag min hand,
Alt för min hjärteliga kära.
3
Räck ut handen, min lilla vän,
Min lilla älskade blomma,
I nästa höst så kommer jag igen,
Då skall bröllopet hållas.
4
Prästen skall oss tillsamman viga
Och klockaren skall sjunga amen,
Och väktar-Kalle skall få en sup,
För det vi kommit tillsamman.

20. En gång var jag verliebter... Där gingo
två gubbar i snöfall
D 129

Denna friarelek har förekommit i tvenne olika former. Lekinnehållet är dock alltför likartat för att skilja dem åt i beskrivningen här.
Leken är skämtsam därigenom att friaren uppträder skrytsamt
med omnämnandet av en påstådd förmögenhet, vilken befinnes
helt saknas. Han tänkes sålunda till de lekande flickornas förnöjelse vara en slags "sol- och vår-man", som de med lätthet
avslöja. Kanske den lättsamma leken i sin äldsta form författats
av en kvinna?
De två lekformerna "En gång var jag verliebter" och "Där
gingo två gubbar (gummor)" ha olika ålder. Den ena har efterträtt den andra. Äldst är den förra, som tidigast är upptecknad
på 1810-talet. Denna, vilken blott har en friare, synes ha bortlagts före århundradets mitt. Omkring år 1840 torde den blivit
omvandlad till "Där gingo två gossar" vilket tidigast förekommer i N. Liljas lilla lekhäfte Violen, Lund 1841.
För tydlighets skull meddelas här tillhopa texterna till de båda
typerna:
Arw Ms s. 174. Efter Fru Geijer och mademoiselle Lilljebjörn,
uppt. på 1810-talet i Uppsala:
En gång var jag verliebter
fallalera
i en vacker flicka
fallalera.
Handen jag er gifver
fallalera
Min käraste ni blifver
fallalera.
Korgen jag er skänker
fallalera
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En annan jag påtänker
fallalera.
Och nu är jag så hjertlig gla :/:
fallalera
för ja har fått den jag vill ha :/:
fallalera.

Nord. mus., Ringlekar på Skansen, (1912) nr 36. Uppt. i Vgl.
av V. Bergström, slutet av 1800-t.:
Det gick två gubbar i snöfall,
la la la lila la la la li-lej.
Di sad' sej vara i nödfall,
la la la la li lej.
Di bjuda hundra riksdaler
la, la, la osv.
Men egde ingen daler.
la la la osv.
Och handen jag dig gifver,
la la la osv.
Min käraste du blifver,
lalala osv.
Och korgen jag dig skänker,
la la la etc.
En annan jag påtänker
la la la etc.
Och nu är jag så hjärtligt glad, :/:
För när jag fria, så fick jag ja.
Och nu är jag så hjärtligt nöjd, :/:
Jag tror jag hoppar i himlens höjd.

Exemplet ovan kan giva vid handen att ett sekel ibland icke
betyder så mycket för en lektext. Men givetvis har leken varierats mer eller mindre kraftigt. Som ett tecken härpå meddelas
begynnelsestroferna ur en tidig värmländsk variant av fru Anna
Lisa Geijer och hennes syster i G. 0. Hylten-Cavallius ms, nr
47:
Åh, en gång var jag förliebter,
fallalalej!
:/: Uti en unger Magister.
Ujijamej. :/:
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Han låfva mig en silfverskål,
fallalalej!
:/: Han äger icke en knappnål
U j i j ame j . :/:
Han lofva mig guldkrona röd,
fallalalej!
Han äger icke en beta bröd,
Uj i j amej

(etc.)

Hur textförändringen i lekens begynnelserader en gång uppstått är svårt att bedöma efter det nu tillgängliga materialet. Tanken på att kalla den lekande ungdomen för gubbar och gummor
kan ha spontant kommit fram vid ett tillfälle, då gladlynt ungdom velat poängtera friarelekens skämtsamma karaktär. I en liknande situation tillkommo inledningsorden om friarens ursprung
och hithörande rimord såsom:
kommo från fjällen — fria på tusende ställen, eller (senare:) från
snöfjäll, i snöfall, i snögen, i skogen osv. i rim sålunda:
från skogen — våta om foten (Eva Wigström 1880), i snygen —
rädda för döden (Bjuf, Skåne 1873), i snöen — bleka i hyen och i
snöen (el snöden) — rädda för döden (Skåne, Vemmenhögs hd 1880,
1882) m. fl.

I lekböckerna, som betytt mycket för uppteckningarna på 1900talet, heter det i inledningen:

Nääs 1(1905):
Där gingo två gubbar i snöden —
De sade sig vara i nöden —

Nordiska museet 1890-talet:
De gick två gubbar i snöfall
Di sad' sej vara i nödfall.

Dessa båda äro upptecknade i Västergötland. De representera
detta landskaps tradition av leken under senare hälften av 1800talet. Genom lekböckernas användning i skolorna har sålunda lekens västgötska tradition påverkat 1900-talets uppteckningar i
hela landet.
En lekbok, som tidigare än de andra kunnat sprida sig i skolorna och därigenom även den råkat något förändra traditionen, är
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A. E. ( Agnes Ekerman), Från Berg och Dal. Samling af
Svenska folkvisor och folklekar, Stockholm 1878. Den består mest
av kompilation och torde ha tillkommit på Högre lärarinneseminariet i Stockholm. Här torde leken ha blivit något omskriven i
början, här är det icke sång om "gubbar och gummor i snögen"
utan två flickor i skogen, som bli våta om foten:
Det gingo två flickor åt skogen
Hej, sjung hopp, fallerallala
De blefvo så våta om foten
Hej, sjung hopp, fallera.
I anslutning till föregående inledning följer här ett försök till
utredning av texternas ursprung.
En gång var jag verliebter
I SvFo 3 s. 333 där leken för första gången publicerades, uppgives att uppteckningen är från Ustergötland. Den saknar melodi.
Härtill kan sägas att de lekar, som upptecknas i Landeryd och
Kisabygden, alltså Johan Wallmans och L. F. Rääfs lekar, så gott
som alltid hade fått även melodien insamlad. I Arw Ms finns
icke heller något bevis för att leken tillvaratagits i Ugl.
Däremot överensstämmer leken i SvFo så gott som helt med
Ms s. 174 och den nedan meddelade uppteckningen efter fru
Geijer och hennes syster. Denna uppt. torde vara gjord i Uppsala
ca 1817 av Johan Wallman och utgör säkerligen värmländsk tradition. Vid publiceringen är refrängen i deras lek: "fallalera"
ändrad till "fallera". Vidare är ordet i lsta strofens 3dje rad "i"
ändrat till "uti" och i sista strofens 3dje rad är ordet "för" i
originaluppteckningen ändrat till 'Ty". Dessa ändringar äro obetydliga och sakna betydelse då melodien icke föreligger.
För bedömning av lekens ursprungsort är den nedan meddelade
varianten i G. 0. Hylten-Cavallius' Ms viktig. Här finns melodien och en säker landskapsuppgift. Det lustiga refrängordet
"Ujiamej", som även enligt melodiens fordran har betoning av
andra stavelsen, lär fortfarande användas i landskapet. ULMA:s
Ordregister för Värmland har ujy'amåj som "utrop vid avsky"
(Vrml Alster 1931 acc. 3541 s. 32).
SAOB:s uppgifter om ordet "förlibt" (F 2850): "förr vanligen
skrivet förliebt. förlipt 1892, verliebt 1685 — c. 1855": Författaren. .. måste vara dödeligen förlibt i. . mamsell Geijer. Dahl20

Dencker
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gren 2 Ransäter 170 (cit. fr. 1841). Hon är förlibt, förkollrad,
rent förryckt. Dahlgren (1873)
Ordets förekomst i leken kan möjligen antyda, att denna från
begynnelsen är värmländsk.
Det gick två gubbar i snöfall
Utgående från den förut omnämnda lekboken Violen, Lund
1841, kan man även komma till Värmland som ursprungsort för
denna nya form av leken. Att begynnelseorden i Violen:
Där komma två gossar från fjällen
la la la la la
de fria på tusende ställen
la la la la la
kan ha förf attats av någon av den Skånska Nationens i Lund
studenter eller med nöje sjungits i andra av södra Sveriges studentnationer, är väl föga troligt. Leken omnämnes icke heller
bland dylika på professor Brunius påskagille 1838, vilket framgår av Brage og Idun 1839 s. 174 ff. Nei, dessa "gossar från fjällen" tillhörde säkert den nordligaste studentnationen, Vermlands
Nation i Lund. "Fjäll" betyder enligt ULMA:s Ordregister från
Verml, södra delen, Köla sn acc. 21212 = högre belägen skogstrakt. Från Lundahorisonten blev det en hygglig karakteristik av
värmlandsstudenternas hemorter. Man kan nog förutsätta att det
bland dem funnos en och annan, som kände till den äldre leken
från julfesterna hemmavid.'
Hur lektextens begynnelseord utvecklades efter 1840 i Lund är
på grund av bristen på dåtida uppteckningar vanskligt att säga.
Man kan antaga att förändringar av det för studentikos mentalitet menlösa "gossar från fjällen — fria på tusende ställen"
rätt snart varierades spontant till "gubbar från snöfjäll — tusende riksdaler" eller "en gumma ifrån nödfall" eller "gubbar i
snöden — bleka som döden" etc. Man kan gissa att leken i dylik
form av hemresta studenter spreds omkring i södra Sverige kring
1800-talets mitt.
En slags andra upplaga av Violen utgav N. Lilja med lekboken
Julboken, utgiven i Stockholm 1865, men innehållet är upptecknat i Skåne. Häri börjar leken:
Der komma två gubbar (gummor) från snöfjäll...
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Den skånska melodien till leken publicerades först 1873 i Eggelings leksamling. Häri börjar lektexten:
Der gingo två Gubbar i snöen
... rädda för döden.
Som förut omnämnts har lekens tradition sedan 1870-talet kunnat påverkas av skolornas lekböcker. Vi inskränka därför här
uppgifterna rörande textvariationen till följande äldre uppteckningar, vars datering dock i något fall kan vara osäker: 1844,
KVHAA, Segersteen, E. H., stud. i Lund; ogl, Kettilstads sn:
"Det kom en gumma ifrån Nödfall ..."
1852, KVHAA, Måns H. Hultin, stud., N. Tjust och ögl.:
"Det kom två gubbar från Nödfall ..."
1850-t. (?), KVHAA, Dybeck, R. Folklore V. Vgl.:
"Gubbar ur ett snöfall ..."
1873, Nord. Mus. Sk. Luggude:
"Gubbar i snygen ... rädda för döden"
(Liknande vanliga i LAL:s uppt. fr. Skåne. Delvis tradition
fr. Eggeling?)
1877, Smål. lmf ör. i Uppsala:
"gubbar i snöfall".
Den slutsats vi vill draga av ovanstående är att den skämtsamma lektexten i sina huvuddrag utformats av akademisk ungdom.

Leksättet
Uppgifter om hur den äldre formen "En gång var jag verliebter" . . . utfördes äro sällsynta, men tydligt är, att blott en
person var inom ringen i början. Enligt uppgift efter fru Anna
Lisa Geijer och hennes syster dansade denne omkring med förbundna ögon och måste tydligen välja make ur ringen i blindo.
Möjligen var leksättet olika på andra håll men man kan föreställa sig att just detta sätt att välja gav upphov till för de lekande
överraskande och lustiga situationer.
I den andra, senare formen "Det gingo två gubbar. . ." började
leken med tvenne inom ringen. De voro försedda med en näsduk,
som skulle föreställa "korgen". Näsduken bundo gossarna om armen på var sin flicka. Sedan bjödo de upp en annan flicka. Detta
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var tydligen poängen i leken, att den första flickan med "korgen"
övergavs. Då leken sedan omtogs fick den övergivna flickan gå
in i ringen och agera på liknande sätt. Till sista strofen, en "lös"
strof, dansades en polska eller kanske någon annan dans.
Melodierna
"En gång var jag verliebter" publicerades i SvFo nr 83 utan
melodi. En dylik från Värmland meddelas emellertid här efter
G. 0. Hylten-Cavallius och G. Stephens Ms i KB och ytterligare
en av Erik Drake i Västergötland upptecknad, vilken finns i hans
MS i KB, S 163:2 nr 72.
Som synes äro de varianter av samma gamla mollpolska, vars
ovanliga karaktär är, att melodien består av trenne 3-taktsmotiv,
varigenom hela melodien består av 9 takter. Tretaktsmotiv i
polskmelodier äro rätt sällsynta men sådana förekomma i polska
serramelodier från tiden före och efter år 1700. Man har alltså
anledning att tillskriva denna lekmelodi en hög ålder. Den kan
vara från 1600-talet. Eftersom lektexten icke finnes omnämnd
före 1800 torde leken vara skriven till en äldre låt.
Denna melodi har ett särskilt intresse även därför att den utvisar ett samband mellan den gamla texten och den nyare "Det
gingo två gubbar (gummor)". Även om melodien, som fallet brukar vara med folkliga sådana, blivit varierad igenkännes den likväl tydligt i R. Dybecks melodi i KVHAA, Folklore V, bl. 244, från
Vgl till "Det kom en gubbe ur ett snöfall, Tralalara .." och även i
M. H. Hultins melodi till "Det kom två gubbar ifrån Nödfall,
tralalala" från N. Tjust el. s. Ugl.
Senare melodier i 3-takt ss. Carlheim-Gyllenskiölds från Uppsala (nr 119) och den från Nora i Ångermanland (nr 136) har
tagits från en annan lek (jfr Klara solen på blåa himelen lyser,
D 58). Efter år 1850 torde den gamla melodien bortlagts eller
bortglömts. Yngst av melodierna är den nu efter lekböckerna använda i jämn takt. Denna har fordrat en ändring av refrängen
till "Sjung, faleralla, lalla la la la" e. dy. I sin tidigaste form
förekommer den i Eggelings lekbok år 1873 i dess andra upplaga.
Där är den noterad i 6/8, hos Thyregod Da Sa nr 47 är den
skriven i 3/8. Sista strofen och andra ibland tillagda dansstrofer
ha sina egna melodier i 3/4 takt.
Leken är spridd i våra grannländer men ganska sparsamt. Thyregod har rörande nr 47 "Bejlerne i Skoven" cirka ett dussin
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Eggeling nr 19 (1873):
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uppteckningar antecknade och i det svenska Finland har den
knappast varit talrikare. I Norge har leken varit sällsynt.
Egendomligt nog finns i Deutsches Volksliedarchiv i Freiburg
in Br. en tysk variant med en äkta tysk dansstrof som avslutning. Den är upptecknad 1928 av en lärare i Schlesien och meddelas å s. 322 för jämförelser. Då den till melodi och även till
texten överensstämmer med den svenska leken (se Nääs 1, uppl.
1920 s. 86) och den för övrigt saknas i alla tyska samlingar av
barnlekar och barnvisor anse vi det fullt tydligt, att den är en
översättning av den svenska, utförd i lekpedagogiskt syfte.
Den här meddelade historiken av leken utvisar att den är svensk
från början.

Uppteckningarna
Arw Ms s. 174. Å föreg. sida är överst antecknat "Fru Geijer
(prickar över mellersta bokstäverna ej utsatta) och Madem. Liljebjörn från Vermeland". Efter ordet Madem. stod först Styffe,
vilket ströks och ersattes med Liljebjörn.
Arw. ant. "SvFo III, s. 333" Ringdans. En med förbundna ögon
dansar om (detta ord överstruket) med någon ur ringen:
En gång var jag verliebter
fallalera
i en vacker flicka
fallalera.
Handen jag er gifver
fallalera

310
min käraste ni blifver
fallalera.
Korgen jag er skänker
fallalera.
En annan jag påtänker
fallalera.
Å nu är jag så hjertlig gla
fallalera
för ja har fått den jag vill ha.
fallalera.

(Vid publiceringen har små ändringar gjorts efter följande
uppteckning. I SvFo står att denna lek är från Östergötland men
texten visar att det är ovanstående, som publicerats).
Drake, E., Sv. Folkmelodier, Kungl. bibl. S. 162, II nr 72. Från
Västergötland:
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Arw Ms s. 483: "SvFo III, s. 333":
No 3. Sällskapet tar i ring. En Gosse går in i ringen och sjunger
under det han dansar med en flicka:
En gång blef jag så förlipter, fallalera
Uti en vacker flicka fallallera ://:
flickan sjunger:
Korgen jag eder skänker fallallera
En annan jag påtänker fallallera :/:
hon tar en annan Gosse.
Nu är jag så innerligt glad, fallallera
För jag har fått den ja vill ha fallallera ://:
Sedan sjunger Gossen: En gång etc.

Hylten-Cavallius G. 0. och Stephens, G., Svenska Folkvisor,
Ms i Kungl. bibl. Vs 3:5 (b), s. 325-333 Danslekar:
nr 47. Ifrån Vermland (i originalet satt för piano)
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1
Äh, en gång var jag förliebter, fallallalej!
Uti en unger Magister. Ujijamej,
uti en unger Magister. Ujijamej.
2
Han låfva mig en silfverskål, fallallalej!
Han äger icke en knappnål. Uj.- - 3
Han lofva mig guldkrona röd, fall. - - Han äger icke en beta bröd. Uj. - - 4
Äh, korgen jag honom skänker fall. - - En annan jag påtänker. Uj. - - 5
Nu är jag gifter och har fått man, fall. - Nu lefver jag uti ägta stånd. Uj. - - Violen, En samling jullekar. . . N. Lilja, Lund 1841, nr 6:
Där komma två gossar från fjällen :/: la la la la la,
de fria på tusende ställen
Korgen bort de skänka
och j emt på andra tänka
jag är så hjertans nöjd och glad,
ty jag har fått mig den jag vill ha,
jag är så hjertans nöjd och glad,
ty när jag friade, så fick jag ja.
(Ringdans, 2 i ringen, vid 3 raden binda de hvardera en näsduk om
2:ne damers armar, vid 5 raden tager de 2:ne andra ur ringen och
dansa med.)
Julboken, innehåll, en samling ringdanser . . uppt. i Skåne.
N. Lilja. Sthlm 1865, nr 35:
Der komma två gubbar (gummor) från snöfjäll
Tralala lalala lalalala,
Der komma två gubbar från snöfjäll
Tralala lalala la.
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De bjuda ut tusen riksdaler
Tralala lalala lalalala,
Så äga de knappast en daler
Tralala lalala la.
Korgen de bortskänka
Tralala lalala lalalala
En annan de påtänka
Tralala lalala la.
Jag är så hjertans nöjd och gla,
För när jag friade så fick jag ja,
Jag är så hjertans nöjd och gla,
För när jag friade så fick jag ja.
(2:ne personer i ringen; vid 3:dje versen hänga de hvardera en
näsduk på 2:ne i ringen, taga sedan vid 4:de versen en annan att
dansa med. De som fått näsduken träda sedan i ringen med lika fortsättning.)
Nord. Museet, Manuskript 9, Hammarstedtska saml. Ringdanser s. 141 ff., uppt. av Eva Wigström (ca. 1880), nr 45, s. 147:
Det kommo två gubbar från skogen
trallala la la la la la la la, —
De voro så våta om skorna
trallala la la la la. —
De fria med tusen riksdaler,
så äga de knappast en daler.
Korgen jag dig skänker,
en annan jag påtänker.
:/: Jag är så hjertans nöjd och gla',
ty när jag friar, så får jag ja. :/:
(Två personer gingo i ringen, en näsduk hängdes på skuldran på den
som "fick korgen"; polskan dansades med en annan.)
Nord. Museet, Hammarstedtska ark., Skåne, Luggude hd, Bjuvs
sn, Brogårda. Sjungen av Samuel Hansson 1873. Uppt. G. Wahlberg:
Der gingo två gubbar i snygen, Tralla la la la la la
De voro så rädda för döden Tralla la la la la la
(i övrigt ungefär som föregående.)
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LAL, acc. 155 uppt. 16/10 1880 av E. Böös. Sk. Vemmenhögs hd.:
Der gingo två gubbar i snöen, Tralalalalalalala
De voro så bleka i hyen. Tralalalala (4 str.)
(sedan ungefär som föreg.)
LAL, acc. 163 B nr 15. Uppt. 1882 av Anders Malm, Sk., Orsjö,
Vemmenhögs hd.:
Där gingo ett herrskap i snöen (var. snöden)
tralla lalla lalla la
Di voro så rädda för döden
tralli lalla la.
(4 strofer: 2) fria 3) korgen 4) hjärtans glad; som vanligt)
LUF, 2285/8. Sk., Frosta hd, Skeglinge sn.:
Där gingo två gobba i snyen,
Tralla, lalla, la,
di frågte säj väjen till byen,
Tralla, lalla, la,
(4 str. ungefär som vanligt)
LAL, acc. 156. Uppt. 15/11 1875 av R. Hansson, Sk. Ljunits
hd, V. Nöbbelövs sn:
Der gingo två gubbar i snöen
Tralalalalalalala
De voro så rädda för döden
Tralalalala.
(4 strofer, forts. som de föregående)
Inom en af gossar och flickor bildad ring träda ett eller flera par, en
gosse och en flicka, af hvilken anledning man ofta utbyter orden "två
gubbar" mot "ett herrskap". Vid afsjungandet af fjerde versen ("Jag
är så hjertans nöjd och glad... För när jag friar så får jag ja.) skänkes ett kläde af gossen åt en flicka och af flickan åt en gosse, hvilka
nästa gång i par träda inom ringen. Under de båda sista versradernas
afsjungande skiljas paren och bjuda upp hvar sin ur ringen och svänga
om i polska, hvilket exempel stundom efterföljes äfven af de öfriga.
LUF 3998/23. Sk., Everöd, Gärds hd. Uppt. efter Sissi Persson, f. 1878 i Everöd:
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Där gingo ett herrskap i skogen Tralalalalala lalala
De voro så sorgsna i hågen Tralalalalala lalala
De fria för tusen riksdaler
Så ägde de endast en daler
Ja' är så hjärtans nöjd å gla
För ja har friat och fått ja
Och ja har fått den jag vill ha
Och därför är jag så nöjd å gla.
LUF 471, s. 344 f. Uppt. 1949 i Björnekulla (Åstorp), Sk.:
— ang. slutstrofen: Jag är nu hjärtans... Dansen är en långsläpande
vals. —
IFGH Acc. 1416: 36-37, Uppt. 1928 av Isabella Rydén, Bollebygd Vgl.:

Gubbarne i snödenl
De gingo två gubbar i snöden
Tjong fallen, tjong fallerej
De voro så bleka som döden
Tjong fallen, tjong fallerej
De talte om hundra riksdaler
Tjong fallen, tjong fallerej
Men ägde knappast en daler
Tjong fallen, tjong fallerej
handen jag dig skänker (räcker handen åt en flicka)
Tjong fallen, tjong fallerej
En annan jag påtänker
Tjong fallen, tjong fallerej
Å korgen jag dig giver (pekar åt en annan flicka)
i Jfr andra uppt. från Vgl hos Lampa, SvLm XIX. 1, s. 137 f. och K. Olofs
son, Folkliv II, s. 265 f.
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Tjong fallen, tjong fallerej
Min käraste du bliver
Tjong fallen, tjong fallerej
nu är jag så hjärtans glad
För ja har fått den, jag vill ha
Jag som andra
:/: Sätter jag min hatt på sne
och ger mig ut för att vandra. :/:
Aug. Bondeson, Från Julgille och Lekstuga, nr 30 b, från Halland:
Muntert (ackomp. ute/grnnes hir)
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4. Lek. Westergötland. ca 1850 (?)
Det kom en gubbe ur ett snöfall,
Tralalara,
han bjöd mig hundrade daler,
tralalera,
Men hade aldrig en daler
Tralalera.
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v. 3:
Nu är jag så hjertans glader
Tralara
G(ossen):
Och när jag fria fick jag ja
Fl(ickan):
Nu har jag fått den jag vill ha
Tralalara.

ULMA 92:27 Småländska lmf. Lekar. s. 16 Jullek uppt. av C.
A. Persson (1870-t.), Värnamo, Ostbo hd. (Småländska Landsmålsför:s medlemsförteckning, ULMA 92:11, "23/11 80 Carl
August Persson, f. 7 febr. 1856 i Wernamo, Östbo. Student
1877".):
Der gick 2 gubbar (käringar) i snöfall, fallerallera :/:
De bjödo 100 riksdaler fallerallera, men ägde knappast en
daler fallerallera.
Och korgen jag dig (eder) skänker fallera :/: Jag har en
annan jag påtänker :/:
Och nu är jag så hjertans glad fall. :/: för när jag friade
så fick jag ja fall. :/:
KVHAA. Stud. M. H. Hultins ant. och saml. från norra delen
av Kalmar län och angränsande orter 1852:
nr 5: Två i ringen, med hvar sin näsduk i handen.
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De binda sina näsdukar om armen på hvar sin af de lekande:
Och korgen jag eder skänker
En annan jag påtänker.
Taga derpå hvar sin annan och dansa:
Och nu är jag så hjertans glad
För jag har fått den jag vill ha
Och när jag friar, så får jag ja.
KVHAA. (Borgström, Ludv., Folkvisor... sommaren 1845.

Anslutning) å s. 107 ff. "Efterskrifna 26 folklekar äro uppteck-
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nade af Stud. E. H. Segersteen i Kättilstad sn (Östergötland),
sommaren 1844":
17
Det kom en gumma ifrån nödfall
trallalalla-lall-lall-la
Hon skröt af hundra riksdaler
trall-lall-lall-lall-lall-la.
Och korgen jag dig skenker, trall —
En annan jag påtänker, trall —
Och tänker ni på någon annan, trall —
Så gör jag ock detsamma, trall —
:/: Nu är jag så hjertans glader;
Ty när jag friar så får jag ja. :/:
Fredin, Aug., Gotlandstoner nr 206:
Hela det lekande sällskapet dansar en vanlig ringdans. Inne i ringen skola finnas en gosse och en flicka, vilka arm i arm spatsera omkring
under förra delen av första reprisen. När orden "korgen ja di skänkä
vill" etc. sjungas, bugar sig flickan för gossen, och han går ut i ringen.
Vid orden "en annen ja uppå tänkä vill" tager flickan en annan gosse
ur det i ring dansande sällskapet. Nu dansar flickan med sin nye gosse
inne i ringen, under det hela sällskapet sjunger: "Nå ä ja så järtlit
gla - - - faliralla." Sedan börjar första reprisen åter sjungas, och
gossen och flickan spatsera nu arm i arm inne i ringen. Men vid andra
reprisens början bugar sig nu gossen för flickan, som i sin ordning går
ut, varefter gossen väljer sig en ny flicka.
Uppt. efter Maria Pettersson, Flors i Burs.
(Melodien meddelas icke här. Den kan sägas vara en variant
till lekböckernas "Klara solen på himmelen den lyser" men närmast lik melodien till Elias Sehlstedts "Och far min salig, han
var en skeppare, han, han" eller till "Petter Jönssons resa")
Dä komm ä hässkap ifran en öi, falliralla.
Di aigdä knappäst en kakä bröi, falliralla.
U korgen ja di skänkä vill, falliralla,
en annen ja uppa tänkä vill, falliralla.
:/: Nå ä ja så järtlit gla, falliralla,
nå ha ja fat, dän ja villä ha, falliralla. :/:
SvLm VII. 7. Visor ock melodier saml. af V. Carlheim-Gyllenskiöld. nr 119. Det gick två gubbar i ett snöfall. Uppsala 1880-t.:
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Och korgen jag dig skänker, falleralla,
jag har en annan jag påtänker, falleralla.
Och nu är jag så hjärtans glader, falleralla,
för när jag friade, så fick jag ja, falleralla.
De dansande ordna sig i ring. Två gossar (eller flickor) går inuti
ringen. Under afsjungandet af andra värsen binder gossarna (eller
flickorna) sina näsdukar om armen på hvar sin flicka (eller gosse).
Under tredje värsen tar sig gossarna (flickorna) hvar sin annan flicka
(gosse) ock dansar om med dem inuti ringen. Sedan tar de dansande
med i ringen, ock de som fått näsdukarna går inom ringen; ock man
börjar leken ånyo.
SyLm VII:7. Visor och melodier saml. af V. Carlheim-Gyllenskiöld nr 136 Det gick två gubbar uti ett snöfall. Äng. Nora
sn. Uppt. av stud. Hilding Sandström, norrl. 1880-t. (?):
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De gick två gubbar (gummor) uti ett snöfall, tralalala
Det kom två gubbar (gummor) ifrån ett snöfall, tralalala
De bjuda ut fäm tusen daler, tralalala
men ega knappast en enda daler tralalala.
Karl-Erik Forsslund, Med Dalälven etc. Del I: 4, s. 171. nr 10:
Långdans från Wåmhus och Älvdalen.
Två gossar (äller flickor) i ringen med var sin duk. Vid "Korgen
han bortskänker" slänga de duken på var sin flicka (äller gosse):
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Där kommo två gossar i snögen, fadeli fadeli fallalej!
De voro så ofta i nöden, etc.
Korgen han bortskänker, etc.
En annan han påtänker, etc.
Här tages en annan än den, som fått duken, och dansas slängpolska,
till "Ny lyfter jag på hatten", då gossarna göra så och ta plats i
ringen.
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Och nu är jag så hjärtans glad att alla flickor uti sorgen
Nu har jag fått den jag vill ha, en annan har jag givit korgen
Korgen i den e-na hand, och flickan uti den andra.
Nu lyf-ter jag på hat-ten min och ger mig ut till att vandra.
Mus.-histor. museet, Sthlm. Jtl., Mörsil, Erik Olsson ca. 1900(P):
69. Där gingo två gubbar... — sånglek
Denna och efterföljande sånglekar voro i svang i Mörsil för 40 å 50
år sedan och äfven där förut.
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nöjd och glad Och år jag fri- ar se får jag ja, fram-för and-ra.

Där gingo två gubbar (gummor) i skogen.
Hopp fadirallanlallanlej!
De höllo hvarandra så trogen,
Sjung fadirallanlej!
De bjuda ett hundra riksdaler.
Hopp fadirallanlallanlej!
Men äga knappast en daler.
Sjung fadirallanlej!
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Och korgen jag dig skänker —!
En annan jag påtänker —!
Jag är så hjärtans nöjd och glad.
Och när jag friar så får jag — ja,
framför andra.
KVHAA. R. Dybeck, Folklore V s 230 (220 ff):
No 4. Lek. Vbt.
Inom ringen gå tvenne flickor med armarna kring hvarandras axlar
hvarvid sjunges:
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Det gingo två gummor i snögen,
sjung falleralla, fallerallara,
De tyckte sig vara förmögen,
sjung fallera, fallera.
De fria för tusen riksdaler,
sjung falleralla fallerallera,
och egde dock knappast en daler,
sjung fallera, fallera.
Och den jag först påtänker,
sjung falleralla fallerallera,
åt den jag korgen skänker,
sjung fallera, fallera.
(De kasta näsdukar öfver tvenne ynglingars axlar.)
Och den jag handen gifver,
sjung falleralla fallerallera,
han nu min käresta blifver,
sjung fallera, fallera.

Och

jag vill ha.
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(de räcka handen åt hvar sin gosse, begge paren dansa och gå derefter ur ringen; de som bära näsdukarna gå i stället inom ringen och
leken börjar på nytt endast med den förändringen att det sjunges:
det gingo två gubbar i snögen etc. i stället för: det gingo två gummor.)

Tre fjädedelstakt
Och nu är jag så hjertans glad,
nu har jag fått mig en annan,
och nu är jag så hjertans glad,
nu har jag fått den jag vill ha.

Addenda
Från Finland se Lagus nr 284 a och b:
Det kom ett herrskap ifrån en ö, fradiralla osv., samt nr 293: Där
kom en flicka från skogen, sjung frallirallirej.
Från Norge:
Norsk Folkeminnesamling, Oslo univers. bibl. Moltke Moe
XXIII, s. 56:
Ligeså i Töndal: Ein gjiftasleik: 2 karer i ringen på en gang, tar
op hver sin og danser, mens ringen synger
Hr kommer ett par fra norland
sjung falleralle ra, sjung —
Dom vi vist drygje te våren
sjung falleralle ralala.
Hr kommer ett par fra östen sjung etc.
Dom vi vist drygje te hösten sjung etc.
Hr kommer ett par fra vesten sjung etc.
Dom ville så gjerne te presten sjung etc.
Ja, ringen jag dig giver
om du min kjereste bliver.
Dx va vist ein vals dom dansa etter.
Från Danmark se Thyregod nr 47:
To Riddere vandrer i Skoven,
Singtralalala. Singtralalala.
De vilde sig trolove.
Singtralalalalalala.
De frier med tusind Rigsdaler, Singtral .
og ejer vd l knap en Daler, Singtral . (etc.).
21

Dencker
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Deutsches Volksliedarchiv, Freiburg in Br. A 111298. Oberschles.
Archiv. Gespielt in Geltendorf Kreis Grottkau. Aufgez. 1928 durch
Lehrer J. Schmidt:
Es zogen zwei alle Wandrer (Kinderspiele)
Es zogen zwei alte Wandrer,
sing valleralle la, la, la, la, la,
sie zogen von einem Ort zum andern
sing vallerallala.
Die hand will ich dir geben,
sing valleralle la, la, la, la, la,
du bleibst mir treu fiirs Leben
sing vallerallala.
(3/8, Efterdans):
Schmiede das Eisen so lange es gliihet,
pfliicket die Rose eh's sie verbliiht!
Schmiede zum Tanz! Schmiede Zum Tanz!
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Die Kinder stehen in offener Kreislinie; zwei von ihnen gehen mit
riickverschränkten Armen innen den Kreis entlang; im 2. Satz bleiben
sie stehen, trennen sich und reichen Hand. Im 3. Satz tanzen die beiden
neuen Paare derart, dass die Beine abwechseln gehoben werden.

Nu har jag själv tänkt fria
D 222
Leken är en avart av D 129 "Det gingo två gubbar (gummor)
i snöfall". Den är hittills blott känd från 1900-talet i Ångermanland och Västerbotten. Begynnelseorden och några strofer visa
att en särskild omändring av lektexten här utvecklat sig. Med
tanke på att liknande former i framtiden kunna påträffas i Övre
Norrland har leken i Svenskt Visarkivs sångleksregistrant erhållit ett självständigt nummer, D 222.
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Uppteckningar
ULMA. Äng. Själevad. 2252:3 s. 7, uppt. Rode Sjölund. 1929:
Nu är (har?) jag själv tänkt fria,
sjung hopp, sjung hej, fallerallalej,
allt till en vacker flicka,
sjung hopp (sjung hej, fallerallalej.)
Nu tänker jag att resa bort,
sjung hopp osv.
men kommer genast åter.
sjung hopp osv.
Men om jag nu får korgen,
sjung hopp osv.
så får du även sorgen,
sjung hopp etc.
Nu fick du korg,
nu fick du sorg.
Se, hur det gick för dej!
nu får du gå och gråta
i kärleken för mig.
Lektes som ringlek. Närmare uppgifter, hur därmed tillgick, har ej
kunnat skaffas.
ULMA, Vb. Degerfors 4212 s. 19. Ingrid Pettersson. 1931:
Nu kommer jag själv för att fria,
sjung falleralleri, sjung falleralleri,
till en vacker flicka,
sjung hopp falleni fallera.
Den jag räcker handen,*
han min allra käraste blir,
sjung hopp falleni fallera.
Tänk om du får korgen,
då får du även sorgen,
sjung hopp falleni fallera.
Nu fick du korg,
nu fick du sorg,
nu fick du se
hur det gick för dig,
nu får du gå och gråta
i kärleken för mig.
(1 :sta refrängraden saknas här och i fortsättningen. ND)
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En går inne i ringen med en näsduk i handen. Vid orden 'Den jag
räcker handen' tar den som är inne ut en ur ringen och går med den
inne i ringen till orden 'nu fick du korg osv.' sjunges. Då kastar den,
som gick inne i ringen näsduken på den, som uttagits och tog själv en
annan. Den, som blev försmådd, gick omkring ensam i ringen och
fällde bittra tårar.

21. Ack om jag tordes väga
D11

Så vitt man f. n. vet är denna friarelek blott upptecknad 4
gånger. Tre meddelas här. Den fjärde är blott ett fragment på 5
rader, ULMA 1035:4:20 Og!. De övriga äro från Ogl., Sdm. och
Dal.
Dalaleken är en ringdans, de andra två s. k. långdans med
uppställning i två mot varandra vända led, liksom i Simon i Sälle
och en del andra friarelekar.
Den sörmländska varianten är egenartad därigenom att "präst"
och "klockare" medverka och "vigsel" förrättas. Sådant förekommer ju i annan lek. I friareleken kan det möjligen vara fråga om
en gammal form — även i den norska Hindeleiken bli paren
"vigda". Lekens grova karaktär är betecknande för ren allmogetradition. De två andra äro herrgårds- eller prästgårdstradition.
Melodierna äro dansmelodier från slutet av 1700-talet.
P. A. Reuterswärd. Lek nr 20. Melodien uppt. av E. Drake.
Arw MS s. 252. Drake nr 1. Publicerad i SvFo som nr 10:
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Ä inte ä de kommit i min håg
Till att stånda brud i år.
3
Men hwad fick wi nu för sorg
Wi fick sorg, wi fick korg
(:/:) Wisserligen dö vi utaf sorg, utaf sorg (:/:)
4
Jag tycker ni ställer Eder så an
Liksom ni skulle blifva min man.
Ta n'a i hand, dra n'a iland
Liksom ni skulle wara min man.
(Första versen repeteras)
5
Nu ä det kommit i mitt sinn
Till att blifwa aldra kärestan din,
Ä nu ä det kommit i min håg
Till att stånda brud i år.
Lärer lekas lika med Fria will Simon i Sälle.
"Turkiskä Messan", uppt. av Gustaf Ericsson, ULMA 347:61 s.
209. Benämningen torde bero på ett misstag eller dyl. "Messan"
är en annan lek. (Se SvFo III s. 448 Turkiska Messan, Bondesons
Visbok 1, nr 188 "Den katolska mässan" och Johan Götlind, Visor nr 27.):
Lekens medlemmar bestå af präst, klockare, samt de öfriga lekande
och om möjligt ett lika antal gossar och flickor. Gossarna ställa sig i
rad på ena sidan i rummet och flickorna midt emot på andra då de
alltid sj älfva veta ställa sig så som de en gång vilja para sig. Det bör
vara så stort mellanrum emellan raderna att de kunna gå något framåt
och tillbaka och figurera emot hvarandra — Gossarna sjunga nu:
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Flickorna sjunga som svar:
Nog har det fallit i min hog
Att jag vill stånda brud i år
Men det kommer därpå ann
Om jag får en sådan man
Som kan stå mig hurtigt ann.
Gossarna infalla nu:
Ack hvad fick jag nu för sorg
Jag fick nej, jag fick en korg
Ja jag tror jag dör af sorg
Ja jag tror jag dör af sorg!
Flickorna svara härpå:
Men om du ställer dig så ann
Så får du bli min äkta man
Tag mig i hand och sen i famn
Och föd mig som en redlig man.
Nu tager hvar gosse sin flicka och prästen framgår till första paret
att förrätta vigsel. Prästen frågar gossen: Jag frågar dig härmed (ett
kuriöst namn) om du vill hafva denna jungfru fårpiga till din äkta
hustru och sängvärmare
Att älska henne i nöd och lust
Att bevara henne för köld och frost
Att akta henne för skabb och klåde? —
Svar: Ja!
Att inte varä som den där ogudaktige hästen
Som står i stalle å biter storä bitär
som skiter storä skitär?
Svar: Nej!
Så frågar prästen flickan:
Jag frågar dig härmed jungfru fårpiga om du vill ha den här
(namn) till din äkta man; att älska honom i nöd och lust, i köld och
frost, kamma hans hår, kartä hans liktornär å varmä opp hans säng?
Svar: Ja!
Å inte varä som den där hönän som ropär tata! lata! tata! i lado
om kvälla, te klokkärn kommer å vill ha si lön?
Svar: Nej!
Sedan vigseln för hvar och en på detta vis är fullbordad så kommer
klockaren och vill ha sin lön som är en kyss af hvarje flicka, men då
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tager gossarna naturligtvis ut sin rätt först, och gör vidare honom hans
rätt stridig, om han skulle ha någon. Mången gång tager man den
otympligaste som finnes till klockare för att få desto mer roligt. Namnen kunna vexla och beror på huvudpersonens (prästen) kvickhet och
uppfinningsförmåga att framställa lustiga namn. Är laget stort och
hvarje par skall vigas särskildt så går icke leken fort igenom.
Ädla, Gåsnäs
Arw. MS s. 385. Text och melodi uppt. av "Magr Södergren
Dalarne". Denne torde vara Carl Magnus Södergren, född 1805.
Efter skola i Västerås student 1826 i Uppsala, där han var sångare och spelade flöjt. Prästvigd 1830. Sedermera kyrkoherde i
Skultuna. (Se P. A. Ljungberg, Vesterås stifts herdaminne, Ny
följd (etc.) s. 45):
(Begge inuti Ringen promenerande)
Han.
Ack! om jag tordes våga
Sköna jungfrun till att fråga
Om det har fallit uti hennes hog
Att hon vill stånda brud i år —
Hon.
Int' har det fallit uti min hog
Att jag vill stånda brud i år.
Utan allenast det är mitt begär
Att lefva och dö alt som jag är.
Han.
Men altför min stora dristighet,
Ber jag sköna jungfrun om förlåtelse
Om det har fallit uti hennes sinn'
Att hon vill bli aldrakärestan min?
Hon.
Jag tycker, han ställer sig så an,
Liksom han wille blifva min ägta man.
Tag mig i hand och tag mig i famn,
Så skall Du få blifva min ägta man.

22. Jag går mig sta och friar
D 158

Denna enkla friarelek har sällan blivit påträffad. Tidigast upptecknades den 1820 i Kisa av Leonhard Rääf i 4 strofer, vilka
publicerades i SvFo, del 3, s. 285, som nr 45. Säkerligen av den
orsaken, att sagesmannen icke kunnat sjunga leken, har melodien
icke tillvaratagits. Av detta skäl torde också den något annorlunda rytmen i fjärde strofen tillkommit.
Så vitt man vet är leken i denna form eljest icke insamlad på
1800-talet. Det är därför förvånande att en åldrig upptecknare i
Bohuslän, F. Hj. Palmqvist, erhållit 3 versioner på 1920-talet i
östligaste Bohuslän från socknarna Lane-Ryr, Forshälla och
Hjärtum, vilka han insände till Västsvenska folkminnesarkivet.
De sakna strofindelning och meddelas nedan med originalens
stavning. Slutraderna från Lane-Ryr och Hjärtum med resp. begynnelseord "Å roligt ha vi haft.. ." samt "Men blott för dej . ."
tillhöra dansstrofer, under vilka paren gjorde omdansning i ringen.
Intressant i den gamle samlarens tre lektexter är uppgiften, att
friaren rider på guldsadel samt i texten från Hjärtum, att denne
är en riddare som till Kungsgård for. Detta kan antyda att leken
har gamla anor, kanske från någon fordomtida lyrisk kärleksvisa, av vilken allt övrigt är borta nu.
Som addenda har här medtagits en form av texten, vilken först
publicerades av Richard Dybeck i hans Swenska Wisor i mitten
av 1800-talet. Med den. melodi, som här nedan meddelas, hade
han upptecknat den i Sorunda 1844.
Häri avviker tydligast första "strofens" slutrad, varav en liknande är känd från leken "Fattig änka". Det framgår av en jämförelse:
Skulle jag gå sta å fria,
fria å få ja, ja.
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Går jag sta, får jag ja,
jag liksom de andra.
Fattig änka (SvFo nr 5):
Jag fattig änka går och vandrar, :/:
Många döttrar och ingen måg,
Jag som andra.
Melodien är en gammal polska. Liknande finnas från ca. 1700
i notböcker.

Uppteckningar
Arw Ms s. 477. Publ. i SvFo 3, s. 285. Nr 85. Saknar melodi. (Uppt. av Leonhard Rääf). 1820. Kisa, eigl.:
1
Jag går mig sta och friar,
Ho vet om jag får ja, ja.
Så går jag till den första,
Hon (han) håller sig bra, bra.
2
Så går jag till den andre,
Hon (han) vill mig intet ha, ha;
Så går jag till den tredje
Den skall jag fälle ta, ta.
3
Nu har jag varit sta och friat,
Och nu har jag fått ja, ja;
Nu har jag fått mig en ung jungfrul (ungersven),
Som håller sig så bra, bra.
4
Skilj dig ifrån mig,
För jag vill intet ha dig,
Jag får väl en annan,
Som håller sig så bra, bra!
Inuti ringen går en efter sångens föranstaltande och friar samt omdansar med den utkorade, hvilken sedan den blifvit öfvergifven, sjelf
åter börjar leken.
(Rääf har satt upprepningstecken :/: efter varje andra och fjärde
rad i stroferna, vilka sedan strukits.)
VFF 1074 s. 16, Forshälla sn, Bhl., efter Anna Larsson uppt. av
1 ung

jungfru är tillskrivet av Arwidsson.
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F. Hj. Palmqvist 1924. (Stavningen bibehålles här. I originalet
saknas strofindelning.):
En Ringdans.
En Riddare Kom Ridande
Gud vet om han får ja
Men får han ja
han står sig bra.
han Sitter på Guldsadel,
Kom jun(g)fru Så fager å dansa med maj
kom jun(g)fru Så fager å dansa med maj
för dej vii ja giva den Röda gu(Ddring
Den Röda Guldringen törs ja eij ta
för än ja får frågat min far och min mor,
ja fråga din fader så mycke du vill,
för du å det Hjärta skall höra mig till
för du å det hjärta skall höra mig till.
VFF 1040, Lane-Ryr, Bhl. Hulda Eriksson. Uppt. 1924 av F. Hj.
Palmqvist. (Den gamle upptecknarens stavning bibehålles. Originalet har icke strofindelning):
Ringdans
En Riddare kom. Ridande.
Gud vet om han får ja,
men får han ja, han står sig bra
han rider på Guldsadel,
men får han ja
han står sig bra,
han rider på Guldsadel
---Ä Roligt har vi haft i alla våra Dar,
å roligt skall vi ha så länge värla Står
å här ä fästefolk i Banko ho heja ho ho.
Den sista vasen* dansas Runt så fort de kan, när de Sjungit ut börjas på nyt(t) igen, den övre en Ringdans den Sjunges even om igen.
VFF 1072 s. 15 Bhl., Hjärtum, Albertina Nyman, uppt. F. Hj.
Palmqvist. 1925. (Originalets stavning bibehålles. Strofindelning
saknas.):
* Man skulle kanske kunna förmoda, att den gamle upptecknaren tänkt skriva
va(l)sen men texten passar icke just till en dylik melodi.
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Ringdans
En Rid(d)are tills Kungsgård for
i tankar att få ja,
En Riddare till Kungsgård for
i tankar att få ja
Men får han ja
han står sig Bra
han Rider på guldsadel
han Rider på guldsadel
Men Blåt för dej, som Lilla vän är.
holler ja dit Hjärta kär
traderallilej faderalilej
tra ra ralerarelej.

Addenda
Fredrik Ström, Sv. Visor, Ramsor etc. s. 180: Skulle jag gå sta

å fria:
Skulle jag gå sta å fria,
fria å få ja, ja.
Går jag sta,
får jag ja,
jag liksom de andra.
Men skulle jag få nej, nej,
så blir jag vreder, ja så vreder.
För var en gång jag möter dej.
så ser jag kärligt på dej, sej.
( jfr Dybeck.)
(Värmland)
Rickard Dybeck, Swenska Wisor (1848), bd 2 nr 11. Sorunda i
Södermanland. Upteknad 1844 af Dbk. (Avtryckt av J. N. Ahlström, 300 nordiska folkvisor, n:o 94 i Friare-Visa):
Livligt

r

r

r r

Mul- le jag gå sta å fri - a,

C

r c

J

Går jag sta, så får jag

r

ja , jag

ritard. fri -

c

P
- 4a

r

S få ja, ja"

J

som de

,

ii7r7

i,

I '"177)

1•

an - dra.

r J

2 2 J J J
Men skul-le jag få' nej; nej,

J

Så blir jag in- ner- li - gen yre-der;
ritard.

-77 1, 1,

'

r b - i - .;—.4-71

Får hver en gång jag mö-ter dej, så serjag här

- hgt

på dv; sej.

333
Skulle jag gå sta å fria,
fria å få ja, ja. •
Går jag sta,
så får jag ja,
jag lika som de andra,
Men skulle jag få nej, nej,
så blir jag innerligen vreder;
För hvar en gång jag möter dej,
så ser jag kärligt på dej, sej.

23. En jul och en måne... Kom, kom sköna Marjo
D 121

Den tidigaste uppgiften om denna milt dramatiska friarelek har
lämnats av G. 0. Hylten-Cavallius. Under sin tjänstgöring på
Kungl. bibl. antecknade han den ur en visbok från 1700-talets
mitt. Förut hade Johan Wallman upptecknat den i Stockholm 1818
efter tre dalkarlar. Leken publicerades dock icke i SvFs, dels väl
därför att melodien saknades, dels därför att texten var ofullständig. Trots de fåtaliga stroferna är denna lekversion av intresse därigenom att den innehåller en inledningsstrof, vilken saknas
i varianterna, utom en från Jäders socken i Södermanland. Strofen lyder:
Och julen han varar
och nätterne äro lång.
Kom låt oss vara glade
bortläggom allt tvång.
(Leksand, Dalarne).
I Sörmland var den något varierad:
En jul och en måne gör natten så lång,
Kom låt oss vara glada förgäta allt bång.
Denna sörmländska strof är tvåradig liksom texten i övrigt
men dalavarianten fyrradig. Man vet icke om strofens fyrradighet kan antyda, att till den använts en annorlunda melodi än till
fortsättningen av leken, ty någon melodi föreligger icke i Wallmans uppteckning. Under sjungandet av denna strof stodo de lekande i ringen.
Därefter följde själva friareleken, som börjar:
Kom, kom, sköna Marjo tråd dansen med mig
Slätt ingen i vår socken jag ser fagrare än dig.
(Hylten-Cavallius)
Nu hade en gosse och en flicka inträtt i ringen. De dansa och
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agera enligt texten i lekstroferna, vilken utgör en växelsång mellan gossen och flickan. Hon kan inte träda i dansen förrän han
skaffat fram fästningeringen och han svarar att den tar lång tid
att göra. Han vill bli trodd på sina ord. Hon svarar att hon blev
bedragen av grannens pojke i fjol och därför icke litar på en
friares ord. Därefter överlämnas i följande strof gåvorna till fästmön. Under de sista tvenne stroferna sker omdansning av de två
inne i ringen, det vanliga slutet i friarelekarna.
Vem som kan ha författat denna lek, troligen under 1700-talets
förra hälft, är oss obekant. Melodien, som Richard Dybeck erhållit från Jäder, torde tillförts leken från början.
Kvinnonamnet Marjo behandlas i flera etymologiska verk.
Här citeras SAOB, som nämner om Marjo (biform till Maria):
"särskilt i appellativisk användning om bondflicka". "Där går en
vagn med dammande hjul, där rider en Marjo allena. Bellman,
(Bellm. S.) 2:189 (1775, 1791)".
Tidigare förekommer ordet Marjo hos Olof Dalin i verser m. m.
Emellertid går det icke för oss att pryda denna lilla lek med härkomst från någon av dessa prominenta författare.
Uppteckningar
Arw Ms s. 286:
Arwidssons anm.: Utan melodi, oredig. Ej tryckt.
Ringdans. Tvänne ingå (inom ringen) vid (b) och dansa. Vid (a)
springer den ena ut och låter den andra stå qvar.
Och julen han varar
och nätterne äro lång.
Kom låt oss vara glade
bortläggom allt tvång.
(b) Kom Argo (Margo?) ://: kom dansa med mig

Ej såg jag någon fägrare i vår kyrka än dig.
Men aldrig så tror jag någon karl på sin ord.
Sen grannas lång Lasse bedrog mig i fjol.
Långlasse bedrog mig en skälm han då var
(a) Men jag skall låta se dig att du skall stå quar.
Ms s. 283: Jullekar m. m. uptecknade efter Tre Dalkarlar från Leksand i Stockholm d. 18 Jan. 1818.
(Uppteckningarna äro gjorda av Johan Wallman.)
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Dybeck R., Runa 1843, h. 4 s. 69:
8
(Nerike. Troligen ock flerstädes, fast med förändringar, såsom i
Laxarby socken i Dalsland).
Ring. En gosse befinner sig inom den, till en början, stillastående
ringen. Han närmar sig en af flickorna i ringen och sjunger:
1
Kom, kom kära Marjo, träd dansen med mig!
Slättes ingen i werlden är så fager, som I.
9

Flickan:
Och intet trä'r jag uti dansen med dig,
Förr än du ger fästninge-ringen åt mig.
3
Gossen:
Ak, kära min Marjo, tro mig på min' ord:
Det blir alt för långt, innan ringen blir jord.
4
Flickan:
Och alldrig tror jag någon man på sin' ord,
Allt sedan Herr Peder bedrog mig i fjol.
5
Gossen:
Kom, kom kära Marjo, räck hit mig din hand;
Här har du ringen, silfband om din arm.
Gossen knyter ett band om flickans arm, tager henne inom ringen
och dansar med henne, under sång af de öfrige, som äfven dansa:
6
Och nu är jag utaf allt hjerta så glad;
Nu har jag fått Marjo, som jag ville ha.
7
Och alla i ringen till vittnen ta's nu,
Att Marjo har låfvat, att blifva min brud.
Hylten-Cavallius, G. 0. & Stephens, G.: Svenska folkvisor, Ms
i KB, Vs 3:5 (b) s. 329 ff. Danslekar:
4
Ifrån en skrifven Visbok ifrån midten af 1700-talet, KB s. 182-3.
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En Jul-leek:
1
'Kom, kom sjöna Marjo tråd dansen med mig :/:
Slätt ingen i wår Sokn jag ser fagrare än dig!
2
'Slätt intet jag tråder i dansen med dig :/:
förn du har want hos gulsmen och smitt ringen åt mig!
3
'Kom, kom sjöna Marjo tro mig på min ord :/:
Det blifver så långsamt innan ringen blir gjord!
4
'Slätt intet jag tror någon man på sin ord :/:
Altsedan Herr Päder bedrog mig i fjor!
5
'Kom, kom sjöna Marjo här är ringen och band :/:
Här har du gulkronan (och) gulband om din arm!
6
'Å alla i dansen til witne jag tar :/:
at Marjo har lofwat at hon mig wil ha!
7
'Å alla i dansen tul witnes beslut :/:
At Marjo har lofwat at blifwa min brud!'
KVHAA, Dybeck, R., Folklore V s 54. Uppt. från Jäders sn i
Sdm. Melodien å s. 247. (I originalet är allt skrivet i ett sträck
utan strofindelning):
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En jul och en Måne gör natten så lång,
Kom låt oss vara glada förgäta allt bång.
Låt ingen i socknen vara fägrare än vi,
Kom hjertans flicka lilla träd i dansen med mig.
Och intet så träder jag dansen med dig,
förrn du får gå till Gulismen smida gullring åt mig.
Men om jag blir för länge innan ringen blir gjord,
Hjertandes flicka lilla tro mej på mina ord.
22

Dencker
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Näcken trolofva en gosse på sina ord,
jag minns hur Grannas Lasse bedrog mig i fjol.
Om Lasse bedrog dej en hundsvott han var
Men jag skall låta si att jag nog skall gå qvar.
(Efterföljande torde vara flickornas sång i ringen):
En jul — hjertans gosse lilla tråd dansen med mig.
å inte så träder jag dansen med dig,
förrn du får gå till Linväfvaren och väva skjorta åt mig.
Men om jag blir för länge innan skjortan blir gjord
hjertans gosse lilla tro mej på mina ord.
Näcken trolofva en flicka på sina ord,
jag minns hur grannas Caj sa bedrog mig i fjol.
Om Caj sa bedrog [dej] en koffsa hon var,
men jag etc. /skall låta si att jag nog skall gå qvar (?)
Lek. Först taga Flickorna i ring och sjunger och tager och dansar med
en Gosse och på samma sätt Gossarne sedan.

24. Det kom en man från Stockholms stad
D 330

Denna gamla friarelek är en ringlek. Den har tillvaratagits i
tre uppteckningar, av vilka två med tillhörande melodi äro från
norra Sörmland och den tredje, en från dessa rätt avvikande, från
södra Dalarna. De sörmländska finnas i Gustaf Ericssons samlingar på ULMA. Då denne upptecknat dem efter gamla gummor, av vilka den ena nämnes som 80-årig, och då han redan i ett
brev 1868 (se Gunnar Granberg i Sörmlandsbygden 1936 s. 67)
säger sig ha samlat 200 folklekar, kan man vara övertygad om att
dessa lekar representera en gammal allmogetradition från 1700talet.
Leken från Dalarna, vilken finnes i Richard Dybecks manuskript Folklore i KVHAA liksom den sörmländska melodien, förefaller tillhöra en svagare eller typologiskt annorlunda tradition,
där de tre sista stroferna äro ett lösligt tillägg från någon annan
friarelek.
Dybeck, Folklore V, bl. 233. Sdml., Jäders sn:
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Den sörmländska formen är en växelsång. Liksom i vissa äldre
friare- och giftermålslekar är "modern" närvarande och prisar
sin "dotter". Men flickorna själva äro icke bortkomna i växelsången, när det gäller att hålla den självgode friaren på en blygsam plattform. I denna lek får han inte fram många ord men det
kan ju bero på att leken blott bevarats i kvinnlig tradition.
Här meddelas först den lek, som hör till melodien, nämligen
ULMA 347:60 s. 129, Gustaf Ericsson, Sdml. Härads sn. Han
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har nedskrivit den efter den andra, "Det kommer en ungkarl"
och hänvisat delvis till denna. Det "fallallalla", som enligt melodien tillhör lektexten, har han icke heller utskrivit, men det har
här nedan satts inom parentes i början:
Modren.
Det kom en man från Stockholms stad (fallallalla)
Han ville så gärna min dotter ha — (fallallalla)
Skall du bli mågen min?
Har du penningar i pungen din?
Gossen:
Ja, jag har tusen riksdaler
Flick.:
Jag tror du har ingen daler
Goss.:
Jo jag har en sexmarksplåt
Flick.:
Går du på krogen går han åt.
(Moderns följande sång är nedskriven i en följd men — med
hänvisning till föregående melodi — här placerad i tvåradiga
strofer).
Modern sjunger vidare till dottrens beröm:
På hufve' bär hon guldkronan
och silfverspännen i skorna.
På halsen bär hon guldkedj an
Och nätter är hon om midjan.
I bröstet bär hon guldketter
Därföre är hon så nätter.
På fingret bär hon guldringen
Därföre är hon betingad.
I handen bär hon guldknifven
Derföre är hon bortgifven.
Min dotter har så mycket godt
Hon har stenhus och stora slott.
Min dotter är så mycket rik
Hon äger stenhus i Osterrik.
Intet lofvar jag dig hennes ja
Jag vet ej om hon vill dig ha.
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Men är det så att hon står dig ann
Så tala vid henne bäst du kan.
Kan du ej ge henne dagligt bröd
Så adjö med dej! Adjö! Adjö —
Eva i Kumla gård 80 årig (Härads sn)

ULMA 347:60 s. 127, Sdm. Kjula sn, Gustaf Ericsson:
Gossarna i ring dansa och flickorna stå stilla inuti. Sång växelvis:
Flickorna:
Det kom en ungkarl ridandes
På vår gård kom friandes
Så hatten stussär i take'.
På jorden finns ingen make.
Goss.:
Jag har tusen riksdaler
Flick.:
Jag tror du har ingen daler
Goss.:
Jo jag har en sexmarksplåt
Flick.:
Går du på krogen så går han åt.

Gustaf Ericsson har skrivit följande strofer i en följd:
Jo du är rätt gemener
Fallerallala, fallerallala!
Du har ingä strumpor på bena
Fallerallala, fallerallala!
Du är just en gliner
Fallerallala, fallerallala!
Du har inte västen på lifve'
Fallerallala, fallerallala!
Du är just en toker
Fallerallala, fallerallala!
Ja tror du har inga skjortä
Fallerallala, fallerallala!
På hufve har du en gammal hatt
Fallerallala, fallerallala!
Han ä så lik en söndrig tratt
Falle etc.
På föttra har du ju ett par skor
Falle etc.
Di ä så likä en svineho
Falle etc.
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På kroppen bär du en gammal råck
Falle
Den nya den ha' du supi opp
Fallerallala Fallerallala
Nu uppträder flickornas moder. Flickorna börja dansa och sången
fortfar:
Mi doter ho ä så temli grann falle(rallala) etc.
Står hon någon af eder ann? falle etc.
I handen ho har guldknifven falle etc.
Å så ä ho så nätter om lifve! falle etc.
På handen bär hon guldringar falle etc
Derföre är hon betingad falle etc.
Ja storä stenhus och storä slott falle etc.
Nu vill ho' inte ha dej för mycke' godt falle etc.
Skämttillägg:
Guldkronan bär hon under förkläd'
Och den är ditsatt i mörkre.
Kjula, Hjelmgumman
Dybeck, Folklore V, bl. 258-261 Lekar. KVHAA.
6. (Dal. Tuna och Schedvi):
Gossar och flickor taga i en ring, en flicka inträder i ringen och leken
börjar under afsjungande af denna folkvisa:
Det kom en kar' ifrån Sala
Kom fallarallalej :/:
Han hade flickor som wa rara,
Hej kom fallarallalej :/:
Han hade flickorna att sälja
Kom fallarallalej :/:
Så skall jag mig en flicka wälja
Hej kom fallarallalej :/:
På hufwe' bar hon gullkronan
Kom etc. :/:
Den hon älskar han heter Johan
Hej kom etc. :/:
På bröstet bär hon demanter,
Kom etc. :/:
Å derför är hon så galanter
Hej kom etc. :/:
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På fingre bär hon gullringar
Kom etc. :/:
Ä derför ä hon borttinga'
Hej kom etc. :/:
I dag sex å i morron sju,
Kom etc. :/:
Nu dansar ja' me' min unga bru'
Hej kom etc. :/:
I dag sex å i morron tre
Kom etc. :/:
I dag får ingen bruden se
Hej kom :/:
I dag sex å i morron två
Kom fallarallalej :/:
Nu måste wi från hwarandra gå
Hej kom fallarallalej (/:)
Flickan träder ur ringen, gossen tar en annan flicka och leken fortsätter på samma sätt.

Melodien
Blott den här meddelade från Jäders sn, Sdml, är känd. (Dybecks Folklore V, bl. 233 i KVHAA). Det är en gammal polskamelodi i moll med låg inledningston. Ovanlig är melodiens omfattning av 9 takter, bestående av tre varandra liknande 3-taktsmotiv.

25. Ungersven går sig åt staden och friar
D97

Denna sällsynta lek har uppställning i två rader liksom i äldre
friarelekar. Innehållet med sitt motsatsförhållande mellan lantbefolkning och stadsfolk är ovanligt i sånglekar.
En rik bonde, som friar till en mamsell i staden, får ett kallsinnigt mottagande, motiverat med att han kallat denna piga. Han
bjuder henne gåva, först av silver, men tillbakavisas. Varianterna
äro varandra olika.
I den första bjuder friaren härefter guldringar och då antages
frieriet. Fastän friaren (i strof 9) nu blir hånfull, blir slutet (str.
10) lyckligt. Möjligen fattas ett par strofer.
Den andra varianten visar hur leken låtit hos allmogen. Här
blir slutet att friaren väljer en bondedotter.
Dybeck, Runa h. 4 s. 65 (1843). Svenska Folklekar nr 2:
(Södermanland och Småland. Nedanstående uppteckning är från
förstnämnde Landskap.)
De lekande ställa sig i tvänne rader; gossarna i den ena, och flickorna i den andra. Gossarna hålla hvarandra i händerna. Flickorna
hafva i händerna kläden, på hvilka de sy. — Gossarna skrida mot
flickorna, under sång:
1
Ungersvennen han går sig åt staden och friar;
I hela vår socken finns ingen bra piga.
2
Ungersvennen han går sig på gator och gränder;
Möter han flickan med sömmen i händer.
3
Stånden här, stånden här, I frimodiga piga!
Till eder så hafver jag ärnat, att fria.
Gossarna stanna på den plats, från hvilken de framskredo, hvarefter flickorna framgå mot gossarna och sjunga:
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4
Hör på den bondstållen, så tokigt han friar;
Kommer till sta'n, kallar jungfruen piga!
Flickorna stanna på den plats de först innehade. Gossarna framträda,
sjungande:
5
Och tyckes min jungfru, at jag är för ringa,
Skall hon få höra silfbältena klinga.
Handklappning af gossarna, utmärkande klangen af silfverbältena.
Flickorna framgå och sjunga:
6
Och dej och silfbältena ger jag den onde;
Hvad skulle jag väl med en stålliger bonde!
Gossarna, likaledes under framskridande:
7
Och tyckes min jungfru, att jag är för ringa,
Skall hon få höra guldringarna klinga.
Klang af gossarna med nycklar, eller dylikt. Flickorna, framskridande:
8
Så räck mig hit handen, min hjertelig kära!
Dig vill jag gifva min tro och min ära.
Gossarna:
9
Din tro och din ära jag aktar ej mera;
Gossarna många, men flickorna flera.
En gosse och en flicka — de yttersta i varje rad — gå fram och
taga hvarandra i händerna, under det att alla (nu stående stilla)
sjunga:
10
Så räck mig hit handen, min hjertelig kära;
Och hela mitt hjerta det gifver jag gerna.
De två dansa en polska med hvarandra mellan raderna,
efter sång af de öfriga, hvarefter leken fortsättes, till dess alla mot-.
stående paren sålunda dansat.
Nord. Mus. EU 28787, Sdm, Oppunda hd, Floda sn. Ida Johansson, 1927:
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Sång- och danslek
Lasse han for te staden å fria :/:
hemmä i si socken får han ingå pigä :/:
Hör den bondtoken hur gali han friär :/:
kommer te staden å kallar mej pigä :/:
Jungfru ja heter ja jungfru mamselle :/:
de får ja heta av stadens gesäller :/:
Ä du inte nöjder me så lite :/:
du ska få skattgål å sittä i spisen :/:
Dej å din skattgål dä ger ja den onde :/:
förrn ja blir gifter tager en bonde :/:
Ä du inte nöjder me så ringä :/:
ska du få hörä sölvbälte ska klingä :/:
Dej å ditt sölvbälte ger ja den onde :/:
förrn ja blir gifter å tager en bonde :/:
Lasse vart vreder slog handska i bole :/:
Detta ger ja allä stadens horer :/:
Lasse han friär te bonddöttra rarä :/:
då mån I tro att vår Lasse vart glader :/:
Lasse i sänga å halmen i take :/:
Så gör vår Lasse när han får si make :/:
Uppteckningarna sakna melodi. De finländska varianterna, såsom SLS 85, s. 205 och SLS 528 nr 20 äro upptecknade med melodi i resp. 6/8 och 3/8 takt.

26. Den unga konungasonen (Kungsdansen)
D 120

Denna sånglek, som icke hör ihop med det i Rudbecks Atlantica
omnämnda Kungsspelet, är blott upptecknad tre gånger, därav två
i Norra Skåne på. 1880-talet av Eva Wigström och E. K. Böös. På
1900-talet är den insamlad av J. Kalen i Fagered, Halland.
Det intressanta med leken är att den är byggd på ett parti av
"Liten vallpiga", Afz. 60. Huruvida den är en sista rest av visan i
sångleksform från forna tider är icke möjligt att säga med det
knappa och sena sångleksmaterialet. Men man kunde fråga sig
om någon på 1800-talet kunde haft lust att konstruera en sådan
lek.
Leksättet, med deltagarna uppställda i två led mitt emot varandra, männen och kvinnorna i var sitt, hållande varandra i händerna, igenkännes från Simon i Sälle och andra friarelekar. Ett
sådant leksätt skulle verkligen också ha passat om sångleken omfattat Liten vallpiga i dess helhet. Om man t. ex. ser på Petter
Rudebecks visuppteckning 5 "Om Stålz Gunnil" så är ju visan
mest en dialog mellan Gunnil och konungen — kanske något ledsam att läsa. Men om den framfördes av två mot varandra gående, sjungande rader, växelvis framförande de många stroferna,
blev den utdragna dialogen förklarlig och livfull. Liksom i Simon
i Sälle skulle det för de i leken agerande ungmörna vara ett utsökt nöje att avvisa "konungen" allt efter det denne höjde budet
tills maximum var nått!
Texterna i Kungsdansen omfatta egentligen blott det parti i
Vallpigan, som föreställer den magiska sång, med vilken konungen bedåras och därigenom gör henne till drottning. I Afz 60:2
omnämnas i dessa strofer konungens leende, sedan gråt, hovets
dans och till sist dansar allt, "stickor och strå". Det är tydligen
den magiska dansen (jfr Bosesaganl, som djupast ligger till grund
1 Se

NK XXIV, s. 162f. (Blöndal).
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för scenen, vilken dock kan vara komponerad efter någon folktradition. Det magiska partiet finns icke alls i Kungsleken. Det är
väl ej heller ursprungligt i visan.
I Eva Wigströms lekuppteckning säges tydligt att talen äro
klockslag: "Nu slår klockan elva" etc. Även i de två andra varianterna avses klockans slag, ty antalet växer till tolv och då kan
detta knappast betyda "slag" på harpan. I Fageredsvarianten
nämnas slag på "gulltärningen", vilket möjligen kan vara någon
influens från Gångarpilten eller DgF 238 Terningspillet.
I de skånska varianterna kallas konungens brud för Gunilla.
Namnet hör ihop med Gundelils HarpesIxt, DgF 236 eller Gundela hos Rudebeck 5 och J. Wallman, Afz 60:2.
Omkvädet i de skånska lekarna:
Eva Wigström:
"Så sköner var den Gunilla, för ungersven och Eva,
för henne få ni aldrig".
E. K. Böös:
"Så sköner var den Gunilla för fager ungersven,
Och Eva honom bjudes aldrig"; liknar något
Afz 60:2:
"Så stolt var den Gundela.
Ungersven och vi, vi vinna henne aldrig".
DgF 236:
"Stolt var hun Gundelille, Hr. Bondes Viv,
de vunde henne ei end".
Beträffande folkvisan hänvisas till Sverker Eks uppsats i Studier
och uppsatser tillägnade Otto Andersson 19 27/4 29 s. 151-164
"Visan om Inga liten vallpiga".
Angående danska omdömen om visan se DgF 243, Den fortryllende Sang, och Ernst von der Recke, Danmarks Fornviser, bd
4 s. 420 f.
Från Fagered är sånglekens melodi publicerad. Det är en enkel
dansmelodi från 1800-talet, som här icke meddelas.
Nord. Mus. "Manuskript 9" s. 157. Eva Wigström (1880-talet). (Troligen från Luggude hd, Sk.) Ringdans, (nr 93):
Kungsdansen
(Männen stodo hand i hand vid rummets ena sida, kvinnorna mitt
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emot; den öfverste bland de förre räckte en av kvinnorna handen till
ringdans vid sången:)
Nu slår klockan elfva och nu slår hon tu,
här dansar konungen och hans fagra brud!
Så sköner var den Gunilla, för ungersven och Eva,
för henne få ni aldrig.
(Därpå togo alla männen i ring vid sången:)
Nu slår klockan elfva och nu slår hon ti';
Här dansar konungen med sitt kompani!
Så sköner var den Gunilla, för ungersven och Eva,
för henne få ni aldrig.
(Derpå togo alla i ring:)
Nu slår klockan elfva och nu slår hon tolf,
här dansar konungen och hans raska folk.
Så sköner var den Gunilla, för ungersven och Eva,
för henne få ni aldrig.
LAL acc 155:55, uppt. av E. K. Böös i Broby sn, ö. Göinge
hd, Sk., 1880:
1
Här Gunilla, här Gunilla för fager ungersven.
För dig vill jag gifva min äldste kungason.
Så sköner (!) var den Gunilla för fager ungersven,
Och Eva honom bjudes aldrig.
2
Nu slår hon ett och nu slår hon tu,
Här dansar konungen och hans raska brud.
Så sköner o. s. v.
3
Nu slår hon fyra och nu slår hon fem,
Här dansar konungen och hans raska män.
Så sköner o. s. v.
4
Nu slår hon sex och nu slår hon sju.
Här dansar konungen och hans raska fru o. s. v.
5
Nu slår hon åtta och nu slår hon ni,
Här dansar konungen och hans kompani o. s. v.
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6
Nu slår hon elf va och nu slår hon tolf.
Här dansar konungen och hans raska folk.
Så sköner var den Gunilla för fager ungersven,
Och Eva honom bjudes aldrig.
Joh. Kalen och Aug. Ysenius, Svenska danslekar från Fagered,
text och beskrivningar. Sth. 1943:

N:r 35. Kungaleken
Deltagarna ordna sig i två lika långa, räta led, gossarna i ena och
flickorna i det andra. Leden vända mot varandra och så, att var och en
kommer mitt emot sin på förhand uppbjudna moatjé. Inom vartdera
ledet hålla deltagarna varandra i händerna. Leden stå till en början
rätt långt isär, men sedan tåga de i högtidlig takt emot varandra,
bugning sker, och så tillbaka. Detta upprepas två gånger under sången:
Den unga kungasonen, ja den kan du väl få,
Bara du vill lära gulltärningen slå.
Fallilalla, aui-lalla, falli-lalla-lala,
Fallali-lalla-lalla la la la!
Nu stå leden åter på sin första plats. De båda i yttersta paret till
höger gå mot varandra, räcka varandra handen först och svänga sedan
hastigt om.
Så slog hon ett, och så slog hon tu:
Här dansar kungen med sin unga fru.
Fallilalla, etc.
Det nu dansande paret bildar tillsamman med gossarnas led en ring,
i vilken sålunda blott en flicka förekommer, Denna ring dansar i hastig
sprättig takt.
Så slog hon fyra och så slog hon fem:
Här dansar kungen med sina raska män.
Fallilalla, etc.
Ringen brytes på ett ställe, och i luckan upptages hela flickornas,
hittills stillastående led. Ringdansen fortsättes
Så slog hon nie, och så slog hon ti:
Här dansa vi alla i ett kompani.
Fallilalla, etc.
Ringen spränges sönder. Var och en söker snarliga upp sin moatjé,
och vart par dansar för sig själv.
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Så slog hon elva, och så slog hon tolv:
Här dansa vi alla i konungens golv.
Fallilalla, etc.
Nu börjas på nytt. Leden bildas i samma ordning som förut, blott
med den skillnad, att det par, som nu stått ytterst till höger och föreställt "kungen och hans unga fru", får taga plats längst till vänster.
Leken fortsätter, tills alla paren i tur och ordning haft hedersplatsen
till höger.

Melodien
Den melodi, som upptages i Joh. Kalen o. Aug. Ysenius, Svenska danslekar från Fagered, mus. harmoniserad av Berta Ysenius,
(Sth. 1943, s. 23), är en dansmelodi i C-dur, 2/4 takt, uppt.
1907, i Gunnarp, Hall., beläget ca. 2 mil från Fagered. Den är
en yngre dansmelodi och meddelas icke här.

27. Ungersven sadlar sin gångare grå
D32

Endast en enda gång är denna lek påträffad, nämligen av Gustaf Ericsson i Härads socken i Södermanland. Han erhöll den av
en kvinna Eva i Kumla, en by som ännu i våra dagar är gammaldags. Ehuru leken tillhör ett ingalunda sällsynt släkte — den kallades av upptecknaren "Frieri och Bröllop" — kan den likväl
sägas .vara originell därigenom att textens mittparti är en kort
växelsång mellan friaren och resp. svärfadern och hans dotter.
Första strofen är en lustig presentation av friaren när han rider
till svärfaderns gård för att framföra sitt ärende. Han blir hånfullt upphaussad och säges ha rött schabrak och guldsadel på
hästen.
Även om mycket kan förekomma i en lektext är dock den fina
sadeln förvånande i ett enkelt frieri. Tanken ligger nära, att sadeln är ett "arv" eller en reminiscens från balladerna.
Någon undersökning av guldsadelns förekomst i balladtexter
kan givetvis icke här göras men några exempel kunna lämpligen
meddelas:
I den danska visan med motiv från den grekiska sägnen om
kung Tereus av Trakien och jungfrun Philomela (Griiner Nielsen, DaVis 2, nr 58 "Tyrus og Philomela") heter det i str. 5:
Tyrus hand giorde Sextus vred,
guld sadel hand paa hesten mone brede,
hand faar offuer soe och salten vand...
I str. 16 meddelas om den guldsadelburnes tankar och avsikter:
Der klocken vaar nu slage ni
till sengen da gick huer aff dj,
de huilet dennem i soffn hinde sode,
vden Tyrus lide baade pine och mode;
Tyrus grundit i saa saare
huorledis hand kunde den iomfrue dare.
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Vidare ett par exempel ur GAfz:
I nr 2:2 Herr Redebold (som tjänade i konungens gård)
str. 2:
Och der tjente han i årena sex,
Till dess han fick gullsadel och god häst.
str. 3:
Och der tjente han i årena sju,
Så lockade han Gulleborg, så vänan en brud.
str. 4:
"Och hör du, sköna Gulleborg, hvad jag säger dig:
Och vill du nu resa utaf landet med mig?"
nr 3:1. Liten Karin. (Den unga kungen söker först förgäves locka
henne med en gullsadel.)
str. 3:
"Och hör du liten Karin,
Säg vill du blifva min?
Grå hästen och gullsadelen
Dem vill jag gifva dig."
str. 4:
"Grå hästen och gullsadelen
Jag passar inte på;
Gif dem din unga drottning,
Låt mig med äran gå."

Av dessa exempel ser det ut som om gullsadelen i ballader förknippats med den "sol och vår"-mentalitet, vilken latent kan ligga på lur hos en ivrig friare. Månne detta kan förklara inledningsstrofen i denna sörmländska lek?
I de följande stroferna framföres frieriet till fadern med begäran om den yngsta dottern, som är den hjärteliga kära, och fadern svarar tillmötesgående, bifogande en första morgongåva på
tusen daler.
Sedan ökar dramatiken snabbt och tvärt i strof 4. Den vänlige
svärfadern får stor tack av den ogenerade friaren jämte upplysningen, att denne reser bort till ett annat land. Därefter tager
friaren avsked av lilla vännen och upplöser kärleksbandet det
röda. Men flickan är icke bortkommen i sitt svar. Hon sätter den
reslystne friaren på plats, omnämner att det icke är lätt att upplösa kärleksbandet och ber honom vänta en stund, så skall prästen komma och förena dem.
Nästa strof, om vigseln, kan återfinnas i andra friarevisor rätt
23

Dencker
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lik; såsom i SvFo nr 88, "Aldrig har jag haft så rolig qväll"
str. 2:
Och presten han skall viga oss ihop,
Och klockaren skall säga amen,
Och kyrkostöten skall ge ett rop,
Att vi ä' komna tillsamman!
Även resan till främmande land återfinnes, som allmänt är bekant, i andra lekar. Man kan närmast jämföra med en mera utförd parallell i leken "Ungersven växer", SvFo nr 15, eller dess
nyare form "Flickan (gossen) hon går i dansen med röda gullband".
Avslutningsstrofen är delvis ovanlig därigenom att friaren i de
två första raderna frågar, om han skall stanna kvar eller resa bort.
De följande två raderna om mor och far kunna jämföras med
SvFo nr 64 "Klar sol på blå himmelen lyser" ... str. 4:
"Han skall oss begge sammanviga,
Du får heta mor, du lilla täcka, vackra piga!"
Även lekens avslutning med ringens svar i chorus om kärleksbandets upplösning eller knytning är dramatiskt uttänkt som en
lekens höjdpunkt härutinnan — ett effektfullt lekslut!
Denna leks ringa textomfång med 7 strofer, av vilka alla icke
äro självständiga, och de plötsliga omkastningarna utan nyanserade övergångar i handlingens utveckling skulle kunna göra troligt, att leken icke är så gammal. Planläggningen av leken kan
tyckas vara torftig och textskribenten korthuggen. Trots detta kan
man icke förneka, att leken kan vara flera århundraden gammal.
I så fall kan den ha blivit sliten, förlorat strofer och vid uppteckningsdagen nära nog blivit till ett skelett?
Tyvärr kan man härom f. n. ingenting veta, ty något omnämnande av leken i äldre tider är icke känt och, vad värre är, några
varianter till den äro icke påträffade. Vissa notiser rörande lekens föregående kan framkomma av de uppgifter som finnas hos
upptecknaren, metallarbetaren Gustaf Ericsson, och hans meddelare av leken, Eva i Kumla. Beträffande Gustaf Ericsson, som var
en framstående och flitig samlare av folklekar, kan hänvisas till
en levnadsbeskrivning av Gunnar Granberg i Södermanlands
Hembygdsförbunds årsbok Sörmlandsbygden 1936 s. 54-73. Han
var född 1820, började tidigt intressera sig för folktraditionen

355
och redan före 1800-talets mitt en god kännare -av sånglekar. Beträffande sånglekarnas text antecknar han för mera vanliga lekar den socken, där den upptecknats. Vid de sällsynta lekarna
nämner han meddelaren, vanligen en äldre kvinna, vilkens ålder
ibland omnämnes. På 1860-talet ökade han sitt uppteckningsarbete och omnämner, att han 1868 upptecknat 200 folklekar. Han
antecknar de lekkunniga kvinnorna sålunda, (för att ge några
exempel): "Kjula. Hjelmgumman 70 år 1868 (ULMA 347:60, s.
53 f.), Eklundsgumman 80 år (ULMA 347:60 s. 115 f.) etc. Deras
ungefärliga födelseår kan erhållas genom att draga åldern från
1860.
Meddelaren av här behandlade lek var Eva i Kumla, en by i
Härads socken. Enligt beräkningen här skulle hon vara född ca.
1780. Leken har troligen förekommit i Härad i slutet av 1700-talet. Säkert är det emellertid icke. Den kan redan då ha varit
bortglömd. I så fall har Eva i Kumla blott lärt texten efter sin
moder eller någon annan äldre kvinna. Man kan komma att tänka
härpå eftersom Gustaf Ericsson icke nämner ett ord om leksättet.
Att Eva hade en god gammal tradition visar också den saken, att
hon kunde leken "Så gick jag mig åt norden, åt norden", D 89,
Arw SvFo 3, s. 531 nr 107, vilken Linne upptecknade i Falun
1733. I ULMA 347:60 s. 133 f. finns denna gamla lek i icke mindre än 9 strofer efter henne.
Angående här behandlade leks ålder kan således f. n. icke sägas mera, än att den lekts i Södermanland på 1700-talet.

Uppteckningen
ULMA 347:60 Uppteckningen: Gustaf Ericsson. Sång och
Danslekar, Ringdanser samlade bland allmogen inom Åkers och
Rekarne Härader, s. 131:
Ungersven han sadlar sin gångare grå
Med rödt Schabrak och guldsadel
Sen red han upp på sin svärfars gård
Liksom han skulle vara Adel.
God dag, god dag, kär svärfadren min!
Ni vet väl min begäran
Er yngsta dotter den vill jag ha
Hon är min hjärteliga kära.
Min yngsta dotter den kan (skall) du få
Men med all heder och ära
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Ett tusen daler det ger jag dig
Till första morgongåfva.
Stor tack, stor tack! Kär svärfader min!
Jag drager öster utaf landet.
Adjö, Adjö, lilla vännen min!
Jag löser röda guldbandet.
Det kärleksband som nu knutit är
Går ej så lätt att upplösa
Vill du vänta en liten stund
Skall prästen oss ihophösal
Prästen han ska viga oss ihop
och klockarn han skall säga Amen.
Spögubben skall ge' te' ett fröjderop:
Nu ä' ni komnä te' sammans!
Skall jag väl nu hos dig stanna kvar?
Eller skall jag resa utaf landet?
Skall du bli mor, och skall jag bli far?
Eller skall vi afklippa (upplösa) kärleksbandet?
Korus: Ja, vi ska upplösa kärleksbandet!
Eller: Nej, vi ska knyta kärleksbandet!
I Gustaf Ericssons anteckningsbok 347:66 s. 193 kallas denna
lek "Frieri och Bröllop". Här meddelas även att den upptecknats
efter Eva i Kumla, Härads sn.

1 Ericssons

ordlista: Hösä, v. a. 2, ösa.

28. Uti friska gräset gröna
D54

Under förra hälften av 1800-talet var denna friarelek känd
åtminstone i Svealand och Götaland. På 1810-talet upptecknades
den av Johan Wallman, dels i hans hemsocken Landeryd i Östergötland samt dels i Uppsala, varav en efter dalkullor, som besökte
staden. Begynnelseorden i leken voro "Uti friska gräset gröna"
eller liknande, såsom SvFo nr 60, där leken är publicerad, utvisar. Något årtionde efter Wallman insamlades leken av Richard
Dybeck och G. 0. Hylten-Cavallius i resp. Södertörn och Östergötland. Nu voro begynnelseorden något annorlunda.
Södertörn (1840-t.):
Gick jag mig ut till att spatsera
Lustigt om en sommardag.
Östergötl. (1840-t.?)
Jag satt mig neder i gräset gröna,
Ack så lustigt en sommardag.
Även i senare uppteckningar förekomma något avvikande begynnelseord. Beträffande denna lek ha dessa ord en viss betydelse för belysning av dess tidigare förekomst på 1700-talet och därför meddelas här ytterligare några varianter. Från västra Sverige
har Västsvenska Folkminnesarkivet i Göteborg en del något olika textformer:
Jag gick mig ut i lunden gröna
lustigt om en sommardag.
(Högerud, Vrml.)
Jag gick mig ut uti gräset gröna
ljuvligt som (!) en sommardag.
(Odeborg, Dalsl.)
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Jag gick mig ut en lördagsafton
litet om en sommardag.
(Borgvik, Vrml.)

Liknande förekomma även i Västergötland och på andra håll.
Man observerar att första raden är skiljaktig i de olika versionerna men däremot kan den andra raden anses som karakteristisk för leken och skiljer den från andra, ehuru det första ordet
däri lustigt förekommer ersatt med "ljuvligt" "flitigt", "roligt"
eller "litet" i några av lekens varianter.
Utgående från ovanstående skall uppgiften om leken nu eftersökas i 1700-talets vistryck. Visserligen omnämnas någon gång
en och annan lek i skillingtrycken, men den här behandlade visar
sig vara unik, därigenom att den förekommer som melodihänvisning. I UUB, Zetterströms Poetiska Samlingar, volym 26, nr 59
"Fyra stycken wackra och helt nymodiga Kärleks-Wisor . ." lyder den tredje:
"Ar et ömt och ljufligt Samtal emellan en
Ungerswän och En Jungfru
Mörka tysta natten ställer, ec.
sjunges som: Jungfrun gick sig at spatsera, lustigt om en sommardag, ec. "... "Tryckt i Ähr".

Någon tvekan om att det just är vår sånglek D 54, vilken här
omnämnes som melodi, kan icke finnas. Vi göra därför en liten
undersökning av denna visa och meddela första strofen av ungersvennens och jungfruns samtal för att se textens rytm. Visan är
en slags växelsång av kontrahenterna och slutar med en gemensamt sjungen liten visa.
Ungersvens Sorge-Klagan.
str. 1:
Mörka tysta natten ställer,
Swarta Sorg-Baneret op,
Dagsens ljus ej mera gäller,
Men twärt stadnar i sitt lopp;
Sömnen kalla de för wän
Jag allen är waken än :/:
Jungfruns Tröste-Swar
str. 1:
Ach! jag ser hur mörka skyar,
Ehr Derise har gjordt sorg,
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Men wet I ej mer de byar,
Der jag bor och är Er borg;
Sömnen kallar natten wän,
Tro full wist jag är Ehr än :/:
Båda omfatta 7 strofer och hon svarar honom liksom strof mot
strof; men eftersom först hans strofer meddelas i följd och sedan hennes, torde det ha varit meningen att båda ha sjungit sin
visa i en följd. Som exempel kunna vi här sätta strof 3 för att se
hennes svar till honom:
Ungersven:
Men Lisett, jag bekänner,
Uppå detta tysta fält,
Att bland dem jag kallat wänner:
Har jag dig på Thronen stält;
Men hwad är min fägnad mer,
När jag dig så sällan ser :/:
Jungfrun:
Ehr Derise bör jag skatta,
För I mig så högt anser,
Högst på Thronen sättja aktadt,
Fram för alla wänner Ehr:
Dock hwad will I fägnas mera,
När I mig med nöje ser :/:
Till sist hör den gemensamma slutstro fen, som har en annan
rytm.
Bägge tillsammans

När Björken bär Fikon,
Och Granen Melon,
När Tallen bär krikon,
Och Aspen citron;
När Enträ blir Ekar,
Och Eken blir Palm;
När Palmträ blir Bökar.
Och Böken blir Alm.
När alt hwad omöjeligt är, möjligt kan bli,
Så (hos Frese står Då) skal och wår kärlek sin wansklighet si.

Den sista strofen, som är gemensam för båda, kan dateras, men
tyvärr passar icke rytmen till sånglekens melodi, vilken således
endast hör till ungersvennens sorgeklagan och jungfruns svar.
Den tillagda dikten "När björken bär fikon" . . . är författad av
Jacob Frese och ingår som slutparti i "Kärlekspris antecknat",
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ett bröllopskväde, då secreteraren Olof Roselius sammanvigdes
med välborna jungfru Margaretha von Krafft den 15 sept. 1719 i
Stockholm. Denna Freses bröllopsdikt med 4 sex-radiga strofer,
vilka begynner "Ej, du älskade makt vår högt åstundade goda"
har i övrigt intet gemensamt med "Mörka tysta natten ställer".
För att kunna få något besked om sångleken återstår blott att
söka efter den melodigemensamma "Ungersvens sorgeklagan ."
Något försök med en litteraturhistorisk utredning kan här icke göras utan vi får fortsätta i skillingtrycken. Visan är egendomlig
med omnämnandet av det svarta sorgbaneret, som den mörka tysta natten ställer upp. Den dystra stämningen med orden "Blott
af sorg jag sömnlös är" (str. 2) verkar beklämmande i denna
nocturne. Man kunde vilja fråga, om det ligger någon särskild,
tragisk händelse bakom detta. Jungfrun svarar honom deltagande:
"Ach! jag ser hur mörka skyar Ehr Derise har gjort sorg"...
Fortsättningen i vistrycken kan framkalla fantasier härom.
Först ett tryck i Kungl. bibl., kapseln "Blandade verldsliga visor 3, 4, 5 och 6 utan år":
Twenne nya och ganska märkwärdiga Krigsmans- eller Fälltwisor,
Den Första:
Om twenne olika sinnade Generaler Wrangel och Leijonhufwud.
Sjunges som: Mörka tysta natten ställer. (—) Tryckt första gången nu
i år.
Leijonhufwud är Charles Emile Lewenhaupt, vilken avrättades
1743 som ett politiskt offer för kriget 1741.
Sammanställningen i melodihänseende mellan "0, du käcka
Leijonhufwud, när du till Carlskrona gick, och du flottan skull
antaga" . . . samt "Mörka tysta natten ställer, Swarte Sorg-Baneret op" . . . fortfor länge. Visan om de olyckliga generalerna omtrycktes många gånger, först tyvärr odaterade, och den sjöngs i
ett hundrade år. Med melodi upptecknades den på Vikbolandet på
1840-talet av L. Chr. Wiede (KVHAA, nr 197 i hans handskrift
Svenska Folkvisor), avtryckt 1936 av Nils Svanfeldt i "Sång- och
Visbok", s. 14. Wiedes melodi synes dock icke vara den gamla i
orubbad form, ty den går i jämn takt.
Daterade tryck finnas också, men senare: ss. Gefle, Sundqvist
1795 (i Lunds UB), Norrköping 1808, Carlskrona 1817. I Zetterströms samlingar, UUB, finns ett daterat ("Tryckt hos E. P.
Sundqvist 1802) i Poetiska Samlingar 26, nr 73:
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"Ett stort äreminne, eller Fyra helt nya Och Märkvärdiga Krigs-Wisor (—) Den Tredje: Om twenne olika sinnade Generaler Wrangel
och Lejonhufwud. Sjunges som Mörka tysta Natten ställer ec. (—)"
I Zetterströms Utwalda Historier 6 nr 10 (ändrat med blyerts
till 13) "Fyra stycken wackra och helt nymodiga Kjärleks-Wisor
("Tryckt på nytt, i detta år") är generalernas visa satt som melodihänvisning, ett sällsynt bevis för hur de båda visornas melodisammanhang blivit välbekant för den sjungande allmänheten:
Den Tredje: Är et ömt och ljuvligt Samtal emellan en Ungerswän
och En Jungfru.
Mörka tysta natten ställer, ec.
Sjunges som: Wrangels och Lejonhufwuds Wisa.
Tilläggas kan att det finns ett tryck av Mörka tysta natten och
jungfruns svar, "Tryckt i Ähr" med melodiuppgiften: "Sjunges
under sin liufliga Melodie", i KB (kapseln Bl. verldsl. visor, Flera,
1, 2 utan år).
En mönstring — som ovanstående — av skillingtryckens visor
kan synas vara främmande och långsökt i en lekundersökning.
Dock har den ansetts vara behövlig av den orsaken, att en sådan
icke är möjlig att utföra beträffande någon annan svensk sånglek och att metoden just därför ansågs vara värd att bli prövad
i denna lek. Dock kan ett dylikt sökande bland vistrycken endast
med svårighet giva ett ovedersägligt riktigt och säkert resultat.
Det ser dock här ut som om den tidigast på 1810-talet upptecknade sångleken kan ha diktats före 1700-talets mitt.

Slutsatser
Vistrycket av Ungersvens sorgeklagan med sångleken som melodiuppgift kan anses ha tillhört de tidigaste ("Tryckt i Ähr"),
därför att en känd och lättsjungen melodi var nödvändig, då visan först skulle säljas. För att stimulera till köp av skillingtrycket
var försäljaren tvungen att sjunga visan så att allmänheten kunde följa med sjungande eller nynnande i vistexten. Det var helt
enkelt nödvändigt för försäljningen med en lämplig melodihänvisning. Att sångleken valdes kan bero på att melodien var omtyckt på försäljningsstället eller tryckorten, men — om författaren själv valt leken — kunde något i lekens text påverkat hans
val; tanken på döden kan ha befunnits passa till hans "svarta
sorgban&". Sångleken säger ju:
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Ingen skall då här på jorden
Skilja åt hvars annars sinn',
Utom döden, när han kommer,
Och gör så till sist vårt slut.
Tidigt är nog också skillingtrycket ("i Åhr") av "Mörka tysta
natten" med melodiuppgiften "Sjunges under sin liufliga Melodie" (Kungl. bibl., kapseln: Blandade verldsl. visor, Flera, 1, 2,
utan år). Sångleken behövde nu inte nämnas, dess melodi var
förut fäst vid visan hos allmänheten, som således nu visste hur
ungersvens sorgeklagan skulle sjungas.
Sedan, i årtionden, ja i hundra år, blev "Mörka tysta natten"
i melodihänseende fäst vid generalernas visa, "0 du käcka Leijonhufvud". Denna senare visa har väl diktats vid eller strax efter generalernas avrättning, alltså i början av 1740-talet.
Resultatet av vår undersökning skulle således bli att sångleken
"Jungfrun gick sig at spatsera, lustigt om en sommardag", D 54,
har varit känd före 1740.
Kan man finna full visshet rörande dessa folkliga vistrycks
melodier? Nej — det kan man ej! Men genom bekantskap med
skillingtrycken kunna tankar komma, som svepa omkring problem
i visorna. Genom dem kunna ideer och lust till undersökning
växa fram liksom ur ett mörker, som förut undvikits. Kanske det
kan bli något härav i framtiden för den som vill söka?
Melodien
är en polska med den lätt igenkännliga och markanta rytmen.
Möjligt är att sånglekens melodi, liksom andra dylika polskor i
gamla notböcker, från början varit av durkaraktär. I så fall ha de
här meddelade sköna mollmelodierna skapats av en ursprunglig
durmelodi i den muntliga folkliga traditionen under ett och ett
halft sekel. Sådant är åtminstone möjligt.
Till polskmelodier av denna enkla typ sjöngs under 1700-talets
förra hälft och senare en del visor, däribland även sådana med
"flickans svar", alltså en slags växelsång. Till en sådan melodi
sjöngs t. ex. Israel Holmströms kväde till Elisabeth Funck, sedermera grevinna Renschiöld, "Klippningshandskar jag er lovat".
För den, som är intresserad av visor till denna melodityp, hänvisas till en uppsats av Nils Dencker, "Melodien till Klippingshandskar", i "Studier och uppsatser tillägnade Otto Andersson
19 27/4 29," Åbo 1929, s. 52-66.
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Uppteckningar
Arw Ms s. 115. Uppt. efter Unga pigan Anna Caj sa Jaensdotter i Landeryds sn, Ugi. Uppt. av L. Rääf vid besök i Landeryd?
Ringdans. Vid (1) tar sig flickan en gosse och dansar med honom
till lekens slut. (Arw. ant.:) Aftr. SvFo 3, s. 308.
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Uppå friska gräset gröna
lustigt om en sommardag
Ibland alla de Gossar sköna
sätter jag mitt sinnelag.
Ingen är uppå denna jorden
som kan skilja vår hog och sinn
förr än döden är redan kummit
skiljer alla visserligen2
Då har glaset runnit ut
Hvad (ehwad) i vinter eller sommer
Så är döden vårt sista slut.
Låt oss alla nu glade vara
En hurtig gosse det har vi fått
som kan låta sorgen fara
och altid vara så glad till mods.
(1)
Med den gossen så vilja vi lefva
Uti lust och mycken fröjd
för när han dör så kan jag säja
Nu är jag rätt sorgefull.
Arw Ms s. 179. Lekar uptecknade i Upsala efter Madam Enroth,
född i Håtuna socken nära Sigtuna, Upl. Uppt. av Johan Wallman. s. 180.
Melodi uppt. af Wxnnerberg. Ringd ans. Ett par i sänder dansar
och sjunger. Arw. ant. SvFo 3, s. 307.
1 Wallmans
2

numrering av leken.
Anm. här: överstruket, otydliga rader.
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Alt uti det gräset gröna
lustigt om en sommardag
midt ibland de flickor sköna
ställer jag mitt hjertelag.
En skön flicka föll i mitt sinne
den jag älskar jag kunde få
och mitt äkta sköna finger "jingo" (minne?)
tyckes mig behaga så.
Handen jag till dig nu räcker
om du vill bli kärestan min,
(Till att blifva du min docka)1
(ingen skola dig bortlocka)
uti dessa trogna orden
tager jag dig till mig in.
Ingen skall oss här på jorden
skiljas åt hvars annars sinn
förr än döden oss hädankallar.
Ehvad de'tt vinter eller sommar
göres döden sist vårt slut.
Arw Ms s. 183: Lekar uptecknade efter Trenne Dalkullor, och
en Dalgosse. — Upsala. Nov. 1817. (Av Johan Wallman), s. 185
f.:
Arw. ant.: SvFo 3, s. 307 (Oredig)
Uti friska gräset gröna
flitigt om en sommardag
ibland vackra flickor sköna
stälde jag mitt hjertelag.
En ensam flicka mig föll' i sinne.
den jag önskar likväl fått
1 Ej

pub!. i SvFo. — De tre sista raderna något ändrade vid pub!.; uppt.
osäker.
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ingen ibland de sköna finge (?)
som jag kunde hafva då.
Ringdans en inne.
'anden jag till eder räcker
gif tillkänna tankar min.
hjertans kärlek dig upväcke
mycken god och redlig Sinn
Säkra mig en glasekronal
sända (?) mig så hjertelig
den oändelig från mig tager
— (två otydliga rader)
det var lycksaligt ett vackert par.
Pläga dessa till min docka
om du vill bli kärasten min;
Låt då ingen dig bortlocka
eller göra mig stor sorg.
Uppå dessa goda orden,
tager jag nu eder in
skall då ingen här på jorden
skiljas från hvarsannars sinn
utom döden när han kommer
då har glaset runnit ut,
Både vinter eller sommar
då gir döden sista slut.
Dybeck, R., Runa 1843, h. 4 s. 67, Sv. Folklekar. (Originalet
finns i Folklore I, KVHAA):
4
(Upptecknad i Södertörn. Melodien förekommer äfven i åtskilliga
andra lekar). —
Ringdans. En gosse befinner sig inom ringen. De dansande sjunga:
1
Gick jag mig ut till att spatsera,
Lustigt om en sommardag.
Ibland de hurtiga flickor kära
Sätter jag mitt sinnelag.
Ingen kärare än jag finner,
Än den ena, jag syftar på,
Är det någon kärlek inne,
Skall det visa sig om han består.
1 (anm.

av ND: Originaluppt. är här mycket otydlig på flera rader.)
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Man stannar. Gossen går till en flicka i ringen och frågar: (talas:)
Vill du ha mej?
Svar: Nej!
Man rör sig åter i dans och sjunger:
2
Korgen hänger på din axel,
Korgen hänger på din rygg;
Korgen hänger der och slankar,
Korgen blir dig allt för stygg;
Men hvad behöfver du (så) mycket sörja
För den vännen du älskat har;
Förty dit hjerta är (så) förborgadt;
Till en annan hon fått behag.
Ringen stannar. Gossen går till en annan flicka och ställer till henne
samma fråga:
Vill du ha mej?
Svar: Ja.
Hon intages inom ringen, och de dansa, under sång af de öfrige
dansande:
Uppå detta ljufva ordet,
Tager jag dig till mig in;
Ingen menniska uppå jorden
Skall åtskilja vårt kärlekssinn'.
För nu är tiden och nu är stunden
Och nu har glaset runnit ut.
Hvarken vinter eller sommar
Skall vår kärlek blifva slut.
Anm. Det händer, att gossen får rätt många nej, innan han hugnas
med ja.
Kungl. Bibi., G. 0. Hylten-Cavallius 8c G. Stephens, Sv. Folkvisor, Vs 3:5 (b) s. 32-333 Danslekar nr 52:
Jag satt mig neder i gräset gröna!
Ringdans från Ostergötland.
1
Jag satt mig neder i gräset gröna,
Ack så lustigt en sommardag.
Bland de rosor och örter sköna,
Der fann jag mitt hjonelag.
En vacker (gosse) flicka jag har i minne,
Ja den jag tänker att kunna få.
Ja ingen fägre är här inne,
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Än som i dansen vara må.
(Ringdans. En inuti — går och väljer).
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Allt uppå dessa goda orden,
räcker jag dig handen min,
ingen är uppå denna jorden,
som kan skilja vår hog och sinn.
Nej sjelfva döden när han är kommen.
Ja då har glaset runnit ut,
det vare vinter eller sommar,
så var det mitt sista slut.
(stå stilla och buga altjemt endast han (hon) sjunger: se på hvarann).
3
Dansa vill jag med dig glader vara
En hurtig gosse har jag fått.
Som kan låta sorgen fara
och taga glädjen mer i akt.
För honom vill jag båd dö och lefva,
kyssa och klappa och famntag gifva
och öfva kärlek i all vår dag.
(I melodi: första strofen)
Upländsk folkmusik, Låtar och visor ur Uplands nations folkmusiksamlingar, utg. av Ruben Liljefors Stockholm 1929:
Danslek, s. 92, nr 13:
1 det friska gräset gröna (etc.)
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Sjungen av fru Maria Wilhelmina Lundberg, Tensta. Uppt. av R.
Liljefors.
Nord. Museet, Manuskript 9, Eva Wigström, Ringdanser:
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Jag gick mig ut i lunden gröna,
roligt om en sommardag,
bland de hurtiga gossar sköna,
der fäste jag mitt sinnelag.
Gossen föll uti mitt sinn'
den jag tänkte skulle bli min;
vill du ha mig?
Hvad behöfver jag att sörja,
fastän denne mig svikit har,
flere gossar har jag förborgat,
den enda trösten har jag kvar.
Gossen föll uti mitt sinn o. s. v.
(den jag tänkte skulle bli min;
vill du ha mig?)
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Uppå dessa milda orden
svingar jag mig i ringen in,
ingen menniska här på jorden
kan förhindra lyckan min;
ty ingen annan än allena Gud,
sedan glaset har runnit ut;
blir det vinter eller sommar,
så har döden sitt beslut.
LAL 833. Vestgöta Landsmålsförening i Lund. Charles Edor
Andersson i Knapasjö, Mjöbäcks sn, Kinds hd.
1885: 100 lekar från södra Kind. nr 28:
Under det någon går inne i ringen sjunges:
Jag gick mig utåt gräset gröna
Lustigt om en sommardag
Ibland alla de flekkor sjöna
fäster jag mitt sinnelag
dänn som faller uti mett sinn
dänn ja tänker han ska bli min
Weil du ha me?
Den tilltalade svarar nej. Sången fortsättes:
Hvad behöfver ja så mökket sörja
fastän du mig svikit har
Här finns flera att förspörja
Dänna trösten ha ja qvar
Dänn som faller uti mett sinn
dänn ja tänker ska bli min
Weil du ha me?
Den nu tilltalade svarar ja. Under det de gå ett par hvarf med
hvarandra inne i ringen sjunges:
Uppå dässa goda orden tar jag dig i ringen in
Ingen människa uppå jorden
som kan sjelja dig ur mett sinn
Ingen utan Gud allena
När som glaset har runnit ut
Hvarken vinter eller sommar
sjunger vi vårt sista slut.
IFGH 2461:11, 12. Uppt. av R. Nilsson efter Hedda Strömberg
f. 1852 i Borgvik, Vrml:
24

Dencker
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Jag gick mig ut en lördagsafton
litet om en sommardag.
Ibland alla gossar sköna
sökte jag mitt hjärtelag
Den som först faller i mitt si'n,
den har jag tänkt skulle bli min.
Vill du ha mej?
(Gossen räcker handen till en flicka i ringen).
Uppå dessa glada orden
tar jag dig uti ringen in
Ingen människa på jorden
kan skilja mig från vännen min
När som glaset har runnit ut,
då sjunger jag till sista slut,
och nu får du gå ut
handsken, som du gav mig,
kan du ta ifrån mig.
Får du mig så står du dig.
ty jag äger inte fyra styver.
(Sjunges i valstakt).
ULMA, Vml. Hed. 2832:1 s. 52-54, uppt. av Ellen Lagergren
1930. Ringlek: Jag gick mig ut åt lunden gröna, efter meddelaren
Per Erik Persson född 1855. Leken förekom i V. Skedvi i Perssons ungdom. (Orig. saknar strofindelning):
Jag gick ut åt lunden gröna
lustigt om en sommardag,
bland de hurtiga flickor sköna
fäster jag mitt sinnelag.
Den som föll uti mitt sinn,
Och den jag tänkte skull' bli min:
Vill du ha' mej? (svar ja)
Uppå dessa goda orden
tager jag dig i ringen in,
ingen människa finns på jorden,
som kan skilja vårt hjärtesinn.
Ingen annan än allena Gud
sedan glaset har runnit ut.
Så blir vinter, å så blir sommar,
å så tar världens sista slut.
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Beskrivning efter P. E. Persson:
De lekande ta i ring, en gosse är inne i ringen, alla sjunga medan
ringen går runt i långsam takt. Gossen vänder sig till en flicka,
bockar sig och frågar henne, om hon vill ha honom. Flickan svarar
"ja". Gossen tar henne in i ringen. De hålla i varandras händer, allt
medan den sista versen avsjunges. Gossen återgår till ringen, och nu
är det flickans tur att på ovan beskrivna sätt välja sig en vän.
ULMA. Vml. Norberg, 8044, s. 14-16. Uppt. av Ellen Lagergren 1934 efter Tilda Vickman, f. 1853 i Kärrgruvan, Norbergs
sn, D55, medtages här till jämförelse:

Lek
Gräset uti dalen grönskar,
var och en sin trogna önskar.
Kom, kom, du min hjärtans kära,
dig vill jag uti famnen bära.
Låt ingen bortlocka dig,
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min allra käraste docka,
låt ingen dig bortlocka.
Lekens gång:
En gående ring. En person är inne i ringen. Denne väljer in till sig
en av ringens medlemmar då textens ord "kom, kom, du min käraste
docka" sjunges. Den invalda får sedan i sin tur välja in den hon tycker om.
K. Mus. ak. bibl. Emil Obergs ms 2 nr 29 Danslek. Sj. av
fröken Anna Aurora Aulin, Hedemora, Dal. ("Allmän i södra
Dal"):
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1
Jag gick mig ut i lunden gröna
Lustigt om en midsommardag.
Der mötte jag de flickor sköna
Med ett glättigt sinnelag.
Och den som föll uti mitt sinn
Och den jag tänkte skull' bli min vän.
Will du ha mej? (svar: Nej)
2
Hvad behöver jag så mycket sörja
Fastän du mig besviket har?
Det finns väl flera oförborgadt
Och denna trösten så har jag qvar
Och den som föll (etc.) (svar: ja)
3
Uppå dessa goda orden
Tager jag dig i ringen in.
Ingen menniska finns på jorden
Som mig skiljer från vännen min
Och den som föll (etc.)
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ULMA. Äng. Anundsjö, 2002:3, s. 31, Ella Odstedt uppt. 1928
efter bondhustrun Kristina Hedberg i Solberg, Anundsjö, född
där 1875:
1
Jungfrun satt i gräset gröna
lustigt om en sommardag,
och ibland de gossar sköna
ställde hon sitt hjärtelag.
Fägsta (=vackraste) gossen hon kunde finna
den hon älskar och kunde få.
2
Fall i händelse ja skulle gå
tills ja blir gammal å grå,
å ingen annan ja kunde få,
kunde jag få dig?
3
Uppå dessa goda orden
tager jag dig till mig in
och ingen människa på jorden
kunde skiljas ur vårt sinn
förrän döden han på oss kallar
och glasen ha runnit ut.
Varken viker eller vänder
få vi döden på sista slut.
Deltagarna i ring, en inuti. Vid 1. går ringen runt. Vid 2. går den,
som är inuti runt och talar de följande orden. Vid 3. tar hon den, som
hon ställt frågan till, och dansar med.
ULMA. Jtl. Frostviken, 3201:2, s. 53. Uppt. Levi Johansson
(fon.):
lp

- ti grä - set lus -tigt grå-na om en vacker sommar-dag allt i -

614

J

J kJ

«P

dl

J•

J

bland de flickor s46 - na stä, - ler jag mitt hyr- te- lag:

J

j1
flickan jag kunde

- shar -

J' _P

'fp

fin- na, den jag älskar och kun-de få

J

trogen

J

- ne, om det

bis - ta

.11

så be - ha -ger

och

m43.

en

374

Uti gräset lustigt gröna
Deltagarna ställa upp i storring med en gosse inuti ringen. Ringen
sätter sig i rörelse, gossen går åt motsatt håll, och man sjunger: Hurtigt och raskt.
Uti gräset lustigt gröna
om en vacker sommardag
allt ibland de flickor sköna
ställer jag mitt hjärtelag;
bästa flickan jag kunde finna,
den jag älskar och kunde få
och en trogen älskarinna,
om det så behagar mig.
Här stannar gossen framför en flicka — ringen har stannat — och
säger: Om jag går, till dess att jag blir både gammal och grå, och inte
får någon annan, skall jag få dig då? (Denna fråga är i orig. först
skriven fonetiskt). Flickan svarar ja, gossen tar henne till sig in i ringen, dansar med henne och sjunger till samma melodi:
"Uppå dessa goda orden tager jag dig till mig in.
Ingen mänska uppå jorden skall oss skilja från varann,
varken sommar eller vinter, varken dagar eller natt,
förrän döden oss påkallar intill livets sista pust."
Nu stannar flickan inne i ringen, och man tar om leken med behövliga ändringar av texten.

29. Jag går och söker makan min
D 324

En princip för Svenskt Visarkivs Sångleksregistrant har varit,
att alla självständiga svenska lekar skulle ha sitt särskilda registreringsnummer, även t. ex. sådana, vilka blott voro kända till
begynnelseorden genom omnämnandet i en gammal dikt eller på
annat sätt. Detta lät sig göra utan svårigheter men i vissa fall
kunde vanskligheter uppkomma vid bedömning av lekar, som hade likheter med andra. I traditionen ingingo partier ur olika lekar förbindelse med varandra och med snarlika texter och detta
kunde bli till ett svårplacerat konglomerat.
De tvenne lekar som här meddelas, nämligen D 302 "Ett kalvskinn etc." och D 324 "Jag går och söker etc." ha var sitt särskilda nummer ehuru den förra ingår som en strof •i några av den senares varianter. Ett av skälen för särskilda nummer är, att A. I.
Arwidsson ämnade intaga "Ett kalvskinn" i SvFo som nr 96 bland
sånglekarna och den föreligger i korrektur i Arw Ms, insatt mellan s. 185 och 186. Leken var, som Arwidsson säger, "oredig" och
den publicerades icke, men meddelas nedan.
D 324 "Jag går och söker" är otvivelaktigt lik flera andra enkla
friarevisor men genom sin till mellersta och övre Norrland begränsade förekomst har den ansetts ha ett särskilt intresse. Därför
fick den sitt särskilda registrantnummer. Som addenda har däremot en liknande lek från Dal. placerats, fast med tvekan, ty den
har också sin särprägel genom de fem lösa dansstroferna i slutet.
Texterna i dessa leka': kunna närmast jämföras med D 54
"Uti friska gräset gröna"; med D 55 "Gräset uti dalen grönskar"
samt med D 99 "Stora lunsen går i dansen".
Blott melodien till D 302 Ett kalvskinn etc. har upptecknats.
Den finns i Erik Drakes Ms i KB, S. 163, nr 47. Som nedan omnämnes torde den ha noterats av Anders Loenbom 1817 efter dalfolk. Den går i 2/4 och liknar en barnleksmelodi.

376
Till de andra lekarna har förmodligen använts polskmelodie
av samma typ som till D 54 Uti friska gräset gröna.

Uppteckningar
ULMA 2284:3, Håls. Arbrå, uppt. Ragna Kolmodin 1929, s. 20:
Jag går och söker makan (maken) min,
Var skall jag honom finna? :/:
Jag älskar dig och dygden din
Säg vill du bliva makan (maken) min?
Vill du ha mig?
Till slut så vart ja' så hjärtans glad.
Nu har jag fått den jag vill ha,
Jag som andra.
De dansande bilda en ring. En går inne i ringen. Vid orden, "jag
älskar dig" knyter han (eller hon) en näsduk om armen på en flicka
(gosse) av dem, som bilda ringen. Efter orden, "vill du ha mig", taga
de två varandras händer och dansa inne i ringen.
ULMA 8677, Håls. Arbrå, uppt. Erik Löf efter Emil Nord,
Vallsta, f. 1847, s. 6:

En gammal lek som lektes i sagesmannens ungdom.
Ungdomen sitta i en ring. En av dem går in uti ringen. En som har
bra sångröst tar upp sången och alla sjunga:
"Jag går och söker maken (makan) min,
var skall jag honom (henne) finna?
Jag älskar dig och dygden din,
om du vill bliva makan min;"
varefter den som är inuti ringen pekar på en viss person i densamma och säger: "Vill du ha mig?" "Ja", svarar då denne och stiger upp
och fattar handen på den som frågade. De övriga resa sig nu och dansa
runt med ringen och alla sjunga:
"Nu så blev jag så hjärtans glad,
den jag friar till så får jag ja,
jag såväl som andra.
ULMA 8661, s. 16. Vb., Burträsk, uppt. V. Palmblad:
/: Jag går att söka mig en vän,
Var skall jag honom finna? :/
Jag älskar dig så innerlig,
Säg vill du bli min käraste?
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/: Ett kalvskinn haver jag redan fått,
Var skall jag de andra finna? :/
Overgivit har jag supa brännvin,
och övergivit har jag spela kort.
Men fria till en vacker jänta
de' var det bästa, som jag gjort.
Deltagarna i leken fatta i ring och gå runt. En går i ringen och
sjunger: "Jag går att söka mig etc." De andra "hjälpa till" att sjunga.
Efter "säg vill du bli min käraste", stannar ringen. Uppbjudningen
sker. "Den tillfrågade" svarar "ja" eller "nej'. Svarar den uppbjudne
'nej', sjunger man: Ett kalvskinn haver jag redan fått. Var skall jag
de andra finna?' Och så får man börja från början igen.
Har man nu nästa gång kommit till uppbjudningen vid samma ställe
i leken och får "ja" till svar vid uppbjudningen sjunger man i stället:
"övergivit har jag etc." under det att den uppbjudna och den som gått
inne i ringen "tar i famn och dansar".
(Meddelaren Ulla Andersson har hört den som barn men ej deltagit
i leken).
VFF 203 Liungman. Uppt. av Minette Sellden, Klubbfors, Fällfors, Nb. s. 19:
Ringlek
:I: Jag går och söker maken min

Var skall jag honom finna? :/:
Jag älskar dig så innerlig,
säg, vill du bliva kärestan min
Säg, vill du ha mig? (svar: nej.)
:/: Ett kalvskinn har jag redan fått
Var skall jag det andra finna? :/:
Jag älskar dig så innerlig,
säg, vill du bliva kärestan min
Säg, vill du ha mig? (svar: nej.)
:/: Två kalvskinn har jag redan fått,
Var skall jag det tredje finna? :/:
Jag älskar dig så innerlig,
Säg, vill du bliva kärestan min
Säg, vill du ha mig? (svar: ja.)
:/: Och nu är jag så hjärtans glader, faralera :/:
:/: Ty när jag friade så fick jag ja, ja. :/:
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Addenda 1
ULMA 90:47 s. 16. A. Pettersson, V. T. 1878, Folklekar från
Garpenberg i Dal. (Västm.-Dala lmför.):
14. De lekande taga i ring; en gosse går in i ringen, hvarefter alla
svänga omkring sjungande:
Skön Junka, skön Junka, där ståndar en fägring kvara;
Å vill du nu blifva min järtelig kär,
På det skall du mig svara.
(Nej, svaras).
Afsked så hafver han redan fått,
En annan skall han sig taga.
Vill du nu blifva min järtelig kär,
På det skall du mig svara.
(Ja, svaras, och en flicka intages i ringen).
Nu blir han järtans, järtans glad,
När han friar, så får han ja,
Han söm andra.
Nu dansar han må unga bruden sin,
Åt åres kömmer döm må vaggur in,
Döm söm andra.
Då få de vaggur sju på ra',
Å ungersvännen skall jungfrun ha
Framför alla.
Peppär, ingefär å lagerbär,
Gu' nåde däj, om du falsker är
Mot Johanna.1
Peppär, ingefär å lagerrot,
Ta din käring å dra din kos,
Du som andra.

Addenda 2
Ett kalfskinn ha Iver jag redan fått
D 302
Denna lek "Jag går och söker makan min" bifogas här därför
att den i några versioner har ett kalvskinn som strof 2. Som
ovan omnämnts har "Ett kalvskinn" i början av 1800-talet för1 Namnet

på den flicka som för tillfället är inuti ringen. Jfr slutraden med
Fattig änka D 14.
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kommit som självständig lek och som sådan av Arwidsson planerats att ingå i SvFo, del 3, som nr 96. Den togs dock bort av
Arwidsson men korrekturet på den finns i Arw Ms, insatt mellan sidorna 186 och 187. Av dylika orsaker har leken i Sv. Visarkivs sångleksregistrant erhållit sitt särskilda nummer, nämligen
D 302 (jfr ovan s. 375).
Tillsammans med en del andra upptecknades den i november
1817 av Johan Wallman efter trenne dalkullor och en dalgosse.
Även dess melodi blev upptecknad och finns i Erik Drakes ms,
KB, S. 163, II nr 47 och likadan i SvFo:s korrektur. Drake har ett
särskilt märke för de melodier han själv upptecknat men detta
saknas vid denna lek. Melodien är således icke upptecknad av honom. Man observerar att blott begynnelseorden finnas under melodien, vilket beror på att texten icke kunde anpassas till den
särskilt upptecknade melodien. Vem som noterat denna vet man
inte men man kan gissa på Wallmans nationskamrat Anders Loenbom, efter vilken ett notblad finns bevarat med melodier efter
tre dalkarlar, daterat i Stockholm januari 1818, vars text Wallman
nedtecknade (se Arw Ms s. 759).
Här följer Wallmans uppt., Arw Ms s. 187: Ringdans.
J. W:s ant.: Jfr Atlantica II, p. 249 c. 5. (Arw. ant.: Oredig
och derföre icke af tryckt, ehuru försök dermed gjordes):
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uppå dessa goda orden tager jag Er in
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skilja från hvarsannars sinn
* Om ordet kalvskinn i denna betydelse meddelar SAOB: Kalvskinn 2), b)
Om kalvskinn som i äldre tid överlämnades till friare ss. tecken på avslag på
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utan döden när han kommer och glaset runnit ut.
både vinter eller sommar,
så är döden sist beslutet.
2
Låt oss alla vara glada
och en redlig flicka få;
och din sorg låt altid fara
och min suck gör altid så.
Flicka lilla låt oss lefva
Dina lustar till förtret
ta' i handen kyssa smeka
så gör syskon utan svek.

I korrekturet hade de två första raderna av 1:sta strofen tryckts
men icke mera. Däremot förekom här 2:dra strofen fullständig,
med av Arwidsson insatta skiljetecken.
Första strofen har blivit oredig, därför att meddelarna tydligen
rört ihop den med en annan dalalek: "Uti friska gräset gröna"
(SvFo nr 60; se ovan s. 357 ff.). Detta kan kanske vara förklarligt av den orsaken att även i varianter av denna lek har frågan
"Vill du ha mej" förekommit.

frieriet. Äldsta ex. hos L P. Chronander, Surge (Åbo 1647):
Virgo.
Tagh til Fawour theima här Korg /...
Circeius.
Här i liggier och itt Kalffskin /
Virgo.
Ha, ha, see Frijaren sköna /
Bär Kalffskin och Korg tul löna.

30. Det är så svårt för ungersven ... att fria
D91

Denna lustiga friarelek är känd från början av 1800-talet. Utan
melodi publicerades den i SvFo som nr 65, efter en uppteckning
av Wallman hos en grannkvinna i Landeryd.
Under de fyra första stroferna går friaren och spankulerar i
ringen och har då det nöjet att få åhöra flickornas skämtsamma
sång i ringen om en friares vedermödor. Dessa lära vara en svår
plåga för honom. Friarna få gå omkring i gårdarna och när de
därefter komma hem, sätta de sig att gråta. Detta parti slutar
med litet dramatik då friaren lyster att ge sig ut att vandra med
korg och sorg i händerna.
I nästa strof, den femte, blir det en hastig scenförändring. Det
blir så bra så! Han bjuder upp en i ringen, de taga varandra i
handen och låta falskheten fara under omdansning. De tvenne
sista stroferna, "Inte kan jag spela på fiol" och "Det står en lind
uppå min faders gård" äro lösa dansstrofer, som kunna återfinnas
på andra håll.
Före Wallman förelåg leken i en liten leksamling med tillhörande melodier, daterad 1809, upptecknad i bygden av klockaren
och organisten Dalgren i Tryserums församling i Tjust. Den var
okänd för de äldre östgötasamlarna och därför också för utgivaren av Svenska fornsånger. Först långt senare skänktes samlingen
till Kungl. biblioteket, där den nu finnes.
I Dalgrens version äro de två första stroferna gemensamma
med den förut omnämnda varianten men i fortsättningen helt annorlunda. Både friarens och den tilltänkta brudens klädsel skildras i stroferna 4-6 så väl, att man nästan tycker sig kunna se
det vackra brudparet, hon med sitt fagergula hår, prytt med det
röda gull, och den nästan ännu finare brudgummen, som har fått
sin gula lock krusad och i skjortekragen hans sitter förgyllda vippor och röda band. Skjortan av kammarduk är fin, bröstakrus
och krus för händerna finnas.
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Praktfullt skall det ofta vara i friarelekar. I verkligheten kunde
det ju vara si och så ibland. Leken torde vara författad i mitten
av 1700-talet eller något tidigare.
Som addenda är meddelad en av V. Carlheim-Gyllenskiöld i
Småland, Vireda socken, på 1880-talet upptecknad lek, som har
en strof gemensam med de föregående. Om den i övrigt har något ihop med dessa, kan vara tvivelaktigt. Leksättet är något annorlunda. Då ringdansen börjat går friaren med en näsduk i
handen inne i ringen och han lägger den redan i första strofen på
en flickas axel. Strax före strof 3 bjuder han upp en annan och
dansar med henne till slutet. Vid orden "så tar jag på mig hättan
min och ger mig ut att vandra" går han in i ringen och därmed
slutar leken, som återtages med en annan inne.
En sådan här lek kunde lika gärna placeras som addenda till
någon annan enkel friarelek. Sådana lekar sakna egenart och icke
sällan sammanblandas de i folktraditionen med varandra i detaljer.
Melodien från Tryserum, en polska av en under förra hälften
av 1700-talet och senare förekommande typ, som användes till
dåtida friarevisor, torde vara jämnårig med lektexten. Viredamelodien i 2/4 takt kan nog sägas höra ihop med andra lekmelodier men utmärkes genom sin försats med sekunder kring tonikan. Eftersatsen med en uppåtstigande och nedåtstigande skala
från tonikan till dominanten kan också påträffas i gamla lekar
men vanligen i dur. Här har den influerats av mollmelodier.
Arw Ms s. 112 f.: uppt. av Johan Wallman efter Hustru Anna
Håkansdotter i torpet Wallhall vid Landeryd,
Arw. ant.: "SvFo. 3 s. 314".
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Det månde vara en plåga svår
Som alla Gossar månde lida
Det är dem alt förelagdt
Att de skall gå sta och fria.
De går i gåla de går i by
Men det kan dem så litet båta;
Och när de komma hem igen
Så sätta de sig till att gråta.
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När di har gråtit en liten stund
Så börjar di på att tänka
Det är bedröfveligt att vara allen
Och lefva som en Enka.
Och korgen l tar han i den ena hand
Och sorgen i den andra
Så lyfter han på hatten sin
Så lyster honom att vandra.
Och låt hvarandra handen ta
Och låta falskheten fara
Och jag din hustru och du min Man
Så länge kärleken varar;
(i originalet hade först jag och du varandras plats men sedan ändrades detta)
(I)
Kära gossar I se på oss
Vi äro hurtiga flickor;
Och strumpebann och skänkeskål
Det ligger i våra (mi') kister.
Inte kan jag spela på Viol
Men jag skall lära mig på lira.
Det är en dålig UngerSven
Som ej är god som en Piga.
Det står en lind uppå min faders gård
Hon bär så löndeliga grenar,
Och det är bättre att vara två
Än altid vara allena.
Ringdans. En inne i ringen, vid (1) tar han sig en flicka och
dansar med henne till lekens slut.
Andreas Dalgren, Jullekar, Ms i KB, 1809, Tryserums sn, Norra
Tjust, Smål.:
No 3
Polonese
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SAOB lämnar åtskilliga ex. ang. korg och sorg ss. Korgen ökar sorgen
(1665), (Den rike gånger) Fri för kårg oc sårg (c. 1670, Bröl. Besw.) m. fl.
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1 v.
Det är så svårt för ungersven,
att gå i gårdarna och fria :/:
Och hvar han går på gatan fram
Så bär han korgen vid sin sida :/:
2 v.
Och korgen i den ena hand
och Sorgen i den andra :/:
Så lyfter han på hatten sin,
då lyster honom till att dansa :/:
3 v.
Och tar den yppersta i dansen går,
(Inbjudning i ringen)
och lät den andra vara :/:
Och du är min och jag är din
i alla våra lifsdagar :/:
4 v.
Och grannas flickor gifter sig i år,
men vi ska vänta till året :/:
Ty du skall prydas med röda gull,
uppå det fagergula håret :/:
5 v.
Krusat har han sin gula lock,
halsduken sätter han i laget :/:
Förgyllda vippor och röda band
dem sätter han i sjortekragen :/:
6 v.
Och sjortan fin och sjortan fin,
ja utaf kammarduken fina :/:
och bröstakrus ja krus i bröst,
och krus för händerna sina :/:
7 v.
Är icke du min lilla vän,
och så min rosande blomma :/:
Och klåckan 6 i morgonkväll,
så skall jag till dig komma :/:
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8 v.
När jag har varit hos min käraste
Så vill jag sedan bortrida :/:
När jag få henne tala vid,
Så mister jag all min qvida.
Addenda

Carlheim-Gyllenskiöld, V. Visor och melodier, SyLm VII. 7
s. 112, nr 102. Uppt. efter fru Abela Carlheim-Gyllenskiöld; Vireda sn, norra Vedbo hd, Små!., 1880-talet:
;
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1
Jag har fått korgen att bära,
jag har fått korgen att bära,
den kastar jag på kärestan min
ock springer efter flera.
2
Jag låter eder stå,
jag låter eder gå,
det finns väl en annan
i världen att få.
3
Jag är så nöjd, jag är så glad,
jag fröjdar mig uppå torget.
Ty jag har fått den jag vill ha,
Och rättnu ger jag honom korgen.
4
Och korgen i den ena hand
och sorgen i den andra —
så tar jag på mig hättan min
och ger mig ut att vandra.
Ringdans med en inuti ringen, som håller en näsduk i handen. Under första värsen lägger han näsduken på axeln af en bland dem som
dansar i ringen. Vid slutet af andra värsen bjuder han upp en annan
ur ringen ock dansar under tredje värsen med denna inuti ringen. Vid
slutet af fjärde värsen tar han åter sin plats i ringen, ock den som fått
korgen i första värsen träder inom ringen.
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Dencker

31. Aldrig har jag haft så rolig kväll
D 69

Den i SvFo nr 88 publicerade leken är uppt. av Wallman under
en resa i Kronobergs län 1839. Som Arwidsson där meddelar hade
en variant tryckts i Brage og Idun samma år. Denna lek hade förekommit på professor Brunius påskagille året innan. Från Lund
publicerades den av N. Lilja år 1841 i hans lekbok Violen och senare likadan i hans Julboken 1865.
Den tidigaste uppteckningen är från Nicolovius, som erinrar
sig den från sin barndom. Från Småland har Hylten-Cavallius
en version med "danslust", ty första strofen, vilken tillhör denna
lek, efterföljes av 8 lösa dansstrofer, vars text icke hör samman
med leken på andra håll. Det är vanligt med sådana dansstrofer i
slutet av en lek, men sällan så många som i detta fallet. Norr om
Småland är leken senare en gång funnen i Tensta socken i Uppland och på 1900-talet så långt norr ut som i Ångermanland. Den
senare skulle man kunna tro gå tillbaka till lek (nr 51) i Ringlekar från Skansen, vilken är från Västergötland, men texten ser
rätt så självständig ut som traditionsprodukt.
Leken började med att en karl i ringen sjöng. Vi väljer här
texten från professor Brunius påskagille:
Aldrig har jag haft så rolig stund
i all den tid, jag lefvat,
som då jag råkte min lilla vän,
som jag så länge eftersträfvat.
Därefter sjöngo alla under det att karlen inbjöd flickan i ringen:
Kom, kom, min rara,
och låt alle andra fara!
Så tager jag min vän i hand
så resa vi till Skara;
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Der skall presten viga oss i hop,
klockaren skall sjunga amen,
och kyrckostöten skall ge ett rop,
att vi äro vigde tilsammen.
Under den sista strofen, vilken även förekommer i andra lekar, torde omdansning skett.
Hos Lilja förekommer ytterligare ett slutparti, som hos Eva
Wigström (nr 38) är satt som en självständig lek. Som sådan
kunde den dock icke hålla sig uppe i traditionen utan blev till en
"visa". Som visa har P. A. Säve den från Gotland och E. Tang
Kristensen som svensk visa i Danmark. I finkänsliga sällskap såsom hos professor Brunius i Lund och prosten Loven i Räng
förekom icke detta slutparti i leken, eftersom fina flickor där alltid tillhörde danssammankomsterna. Lekslutet hos Lilja lyder:
Mitt vackra barn hvad har du gjort
du syns oskyldig att vara?
Den största synd som du har gjort,
är att du älskat bara.
Gif mig en kyss, tag mig i hand
så skall ditt fel förlåtet vara,
och kom ihåg och kom i håg
att dessa straff ä mycket rara.
(Vid rad 4 från slutet kysses damen.)
I de gamla landsmålsföreningarna i Uppsala och Lund diskuterades medlemmarnas uppteckningar på sammanträdena. I deras protokoll kan man också finna en och annan notis om sånglekar, varigenom en liten sidobelysning av dem kan erhållas. I
Skånska landsmålsföreningen i Lund förekom denna lek för behandling på dess första sammanträde den 22 september 1875. Studenten E. K. Böös, sedermera stadskomminister i Lund, var en
flitig upptecknare av sånglekar i sin hembygd i södra Skåne. Han
trodde icke leken var skånsk, däri förekom orden "till Skara"
och han hade blott funnit den i Sjörup. En annan student invände
då, att uttrycket kunde vara liktydigt med det (då) moderna
"resa till Tyskland". (Här kan påpekas att detta förr användes,
då en ogift flicka var med barn och av detta skäl reste till en
främmande ort för att vara "obemärkt".)
Av det föreliggande materialet är det emellertid troligt att leken författats i Skåne — ja, i Lund. Det kan ju ha varit en väst-
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götastudent, som använt rimordet Skara till "fara" eller "rara".
Härom vet man dock intet. Om man godtar den vid sammankomsten 1875 framlagda teorien förefaller slutpartiet i leken enligt Lilja naturligt placerat och man förstår också, varför det
blivit uteslutet ur leken.

Melodien
Av de fem här meddelade melodierna äro 3 polskmelodier av
vanlig typ i 3/4 takt. Dessa utvisa lekens ursprungliga melodi.
De andra två i jämn takt tillhöra slutpartiet såsom en visa på
Gotland och i Danmark. Den gotländska är lustig med sina reminiscenser från Bellman, Fredmans Epistlar, nr 34, och Fredmans Sånger, nr 41.
Uppteckningarna
Arw Ms s. 453, Smål.; se s. 449 Jullekar (Espemoen) 1839,
uppt. av Johan Wallman; s. 453 nr 6: (originalet saknar strofindelning). Arw ant: SvFo 3, s. 340:
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Aldrig har jaj haft så rolig qväll,
Sen jaj i verlden börjar fria;
Och kan jaj intet den flickan få
Som jaj så länge efterbida.
Tag, tag den rara,
och låt sen alla andra fara.
Och sen så tajer jaj min lilla vän
Och sen så resa vi till Skara,
Och Presten han ska vija oss ihop,
Och klockarn han skall säja Amen,
Och kyrkostöten skall ge ett rop,
Att vi ä' komna tillsamman!
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Brage og Idun 1839 s. 178. Skånske Julelege nr 7: (Från Påskagillet 1838 hos professor Brunius i Lund):
Aldrig har jag haft så rolig stund
i all den tid, jag lefvat,
som då jag råkte min lilla vän,
som jag så länge eftersträfvat.
Kom, kom, min rara,
och låt alle andra fara!
Så tager jag min vän i hand,
så resa vi till Skara;
der skall presten viga oss i hop,
klockaren skall sjunga amen,
och kyrckostöten skall ge ett rop,
att vi äro vigde tilsammen.
Nicolovius, Folklif vet i Skytts härad, 3 uppl., s. 89:
Bland de lekar jag erinrar mig var äfven denna. Sällskapet slöt en
ring. Inuti gick en karl. Ringdansen började nu under sång.
Han:
Aldrig hade jag så rolig qväll
Se'n jag i verlden börja fria.
Ty nu kan jag den flickan få,
Hvarefter jag länge fått bia.
Tutti:
Tag, tag den rara,
Och lät nu alla andra fara!
(Han tager någon ut ur ringen och sjunger:)
Och nu tar jag min lilla vän
Och se'n så resa vi till Skara.
Tutti:
Och presten den skall dem viga hop,
Och klockaren skall säga: "amen".
Och kyrkostöten skall ge ett rop:
"Nu ä' de komna tillsamman".
Olof Hylten-Cavallius & Stephens, G., Sv. Folkvisor, Ms i KB,
Vs 3:5 (b). Danslekar; nr 33: från Smål.:
Karlen går inne i ringen
1
Aldrig hade jag så roliger qväll
Som då jag i verlden börjat fria
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Och kan jag ej den flickan få
som jag så länge efterbidat.
2
Och jo jo men, det kan gå an
fastän det synes något stundom.
Ty jag skall skaffa dig en flicka rar
förr än gräset är kommet.
3
Intet är hon så mycket lång
men hon har vackra seder.
Dertill har hon en så stolter gång
och ett par vackra ögon.
4
Om halsen är hon hvit som snö
Om munnen är hon så röder
och hvarje gång du på henne ser
Månde hjertat i dig värmas.
5
Sök, sök, hvem du här kan
få till att fånga.
En vacker flicka i din hand
Som är båd smaler och långer
(Flickan har härvid tagits i hand)
6
Och först på mej och sedan dej
[är du bättre, förhäv dig ej (?]1
Ty väl kan jag min like få,
men Du får ingen grefvinna.
7
Fast jag är en tjenare
så är jag ej dess värre.
Jag tror din far som var för dig?
han var väl ingen herre.
8
Och Bokelöf och Lindelöf
och näfva fulla med nötter
Dansa fort min lilla vän,
jag fryser om mina fötter.
1 Svårläsligt i originalet.
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9
Och femton käringar i ena ring
Och alla dansa på kryckor.
Det stod en gubbe och så' uppå:
"Dansen väl mina flickor".
N. Lilja, Violen: En samling jullekar . . ., Lund 1841, nr 17:
Aldrig hade jag så roligt än,
som hvarje gång då jag har friat,
och kunde jag få den lilla vän,
som jag så länge efterbiat.
Tag, tag den rara
och låt så alla andra fara!
I morgon resa vi till Skara,
och presten han skall viga oss ihop,
och klockarn skall sjunga amen,
och kyrkostöten skall ge ett rop
att vi ä komna tillsammen.
Mitt vackra barn hvad har du gjort
du syns oskyldig att vara?
Den största synd som du har gjort,
är att du älskat bara.
Giv mig en kyss, tag mig i hand
så skall ditt fel förlåtet vara,
och kom ihåg och kom ihåg
att dessa straff ä mycket rara.
(Ringdans, en i ringen, vid 5 raden tages damen)
N. Lilja. Julboken (lekar uppt. i Skåne), Stockholm 1865, nr
41, har en nästan identiskt lika version, som icke meddelas här.
LAL 158; uppt. 1875 av Hans Emil Larsson, Sk., Vemmenhögs
hd, Hemmesdynge sn:
Och aldrig har ja' haft så rolig natt
Sen ja' i verlden börjat fria
Och kunde ja' nu den vännen få
Som ja' så länge efterbidat,
Tag tag den rara
Och låt så alla andra fara
Sen tar ja' min lilla vän i hand
Och sen så resa vi till Skara
Och presten han skall viga oss ihop
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Och klockaren skall säja amen
Och kyrkostöten ska ge ett rop
Att vi ä komna tillsamman.
LAL acc. 159 (Skånska landsmålsfören.):
Ur protokollet från första sammanträdet den 22/9 1875. Hade Böös
blott hört i Sjörup; ansåg den ej vara skånsk; "till Skara". Nelin undrade om ej detta uttryck kunde vara liktydigt med det moderna "resa
till Tyskland"; L. Larsson: Lilja hade i "Skånska ringdansar" "än"
för "natt". N. Hansson: tredje versraden: "och inte kan jag"... men
ansåg inlemnade texten rättast och denna senare förändringen framkalla motsägelse.
Nord. museet, Manuskript 9, Eva Wigström, Ringdanser s. 141
ff:
Mitt vackra barn, hvad har du gjort,
du syns oskyldig att vara.
Den största synd, som du har gjort,
är att du älskat bara.
Giv mig en kyss, tag mig i hand,
så skall ditt fel förlåtit vara,
men kom ihåg, att dessa straff,
de äro mycket rara.
Säve, P. A. Gotländska visor, nr 359:
3:73. Biskopen i Skara
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Hvad har Du gjort, mitt vackra Barn?
Du tycks beskedelig vara.
Gif mig ett famntag och en kyss:

1
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Allt skall förlåtet vara. —
— Alldrig skall jag glömma bort
Biskopen i Skara!
Carl Eneqvist

Carlheim-Gyllenskiöld nr 103, Vireda sn, Smål.:
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V. Carlheim-Gyllenskiöld, Visor ock melodier, Sv Lm VII. 7
(1892), s. 113 nr 103 Aldrig hade jag så rolig kväll. Uppt.
efter fru Abela Carlheim-Gyllenskiöld, Vireda sn, norra Vedbo
hd, Smål.:
Aldrig hade jag så rolig kväll
sen jag i världen börja fria.
Ock skall jag inte den vännen få,
som jag så länge efter bia?
Å ta å ta den rara,
ock låt sen alla andra fara.
Och sen så reser vi till Skara,
å prästen han ska viga oss ihop,
å klockaren ska säga amen,
å körkestöten ska ge ett rop,
att vi ä komna te samman.

Ruben Liljefors, Upländsk folkmusik, s. 94, nr 16 "Aldrig har
jag haft så roligt förr", uppt. av honom efter fru Maria Wilh.
Lundberg, född Wennström, i Tensta, Upl.:
/: Aldrig har jag haft så roligt förr
som när jag skulle sta å fria :/
/: Å när jag får den jag vill ha,
så reser jag till Skara :/.
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/: Och prästen han skall viga oss ihop
och klockaren skall säga amen :/
/: Och kyrkostöten skall ge ett rop,
att vi äro komna samman :1
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ULMA 2002:3:50. Äng. Anundsjö sn; uppt. 1928 av Ella Odstedt efter bondhustrun Kristina Hedberg i Solberg, Anundsjö,
född där 1875:

Aldrig ha ja haft så roligt
"Aldrig ha ja hadd så roligt nån kväll
som då jag skull ut å fria.
Ack om jag kunde få den vän
den jag så länge ville hava.
Ta nu den rara
och låt alla de andra fara.
Sen så tager jag min lilla vän
å sen så reser vi till Skara,
präst-fl skall viga oss ihop,
klockaren skall sjunga om oss
och kyrkostut-n skall ge utrop,
att vi ha kommit tillsammans".
Det där var en ringlek. Man skulle dansa med varandra inne i
ringen. (Ingen uppg(ift) om olika vändningar.)
ULMA, Vgl. 1315, folio, Lekar och upptåg. Anteckn. av Klas
Olofsson (s. 3) (jfr hans Folkliv och Folkminne II, s. 267, Varnum):
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Allri hade ja så rolig kväll, san:
Två pojkar i ringen
Sång:
Allri hade ja så rolig kväll, san,
som den gång jag gick å fria.
Då gick jag in till min lilla vän, san.
(Bjuda upp. Dans)
den jag så längen efterbidat.
Tog då henne i min hand, san,
och så resa vi te Skara.
Prästen han ska viga oss ihop, san,
klockarn, han ska säga amen,
körkestöten han ska ge ett rop, san,
att vi nu ä komna samman.

Addenda
Evald Tang Kristensen, Et hundrede gamle danske Skjaernteviser, Århus 1901, Tillaeg IV. Svenske viser, s. 300, Mel. s. 78:
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3. Syndsforladelsen.
"Hvad har du gjort, mit vakre barn? du monne beskedlig svare."
Den störste synd, som jeg begik, var med den prxst udi Skare.
Dog kan jeg aldrig glemme bar pastoren udi Skare".
"For slig en synd, mit vakre barn, du monne til Rom henfare".
Ak nej, ak nej, Deres höjvelbårenhed, ti slige dom er svare.
Dog kan jeg aldrig glemme bar pastoren udi Skare."
"Gif mig et kys, et favnetag, din synd dig forladt skal vxre".
— "Ak, hjxrtens gjxrne, Deres höjvelbårenhed, ti sliga dom
er svare.
Dog kan jeg aldrig glemme bar pastoren udi Skare."
Pastor P. Rieman, N.-Nebel.

32. Så bygga vi ett kloster nytt
D 228

Klosterleken har denna lek kallats av N. Lilja vid publiceringen (Julboken 48) och av Eva Wigström i hennes leksamling på
Nordiska Museet. I Danmark kallas den (Thyregod nr 95) "Bryde Kloster". Hos meddelare i Skåne har antecknats olika benämningar: "Klostermuren", "Bräcka muren", "Så täppa vi en trädgård in", "Vi ska lägga en trädgårdsmur" o. dyl.
Som Kinderlied i Tyskland (Böhme, Kdl, s. 457 ff) finns icke
ordet kloster i benämningarna utan i stället Thurm, Toria, Doria
etc. Här börjar texten med för barnlekar typiska "Kling, klang,
gloria", "Tang, tang, tallerang" och andra i samma stil. De tyska
lekarna ha skiftande namn: "Des König Töchterlein", "Prinzessin erlösen", "Das vermauerte Mädgelein", "Uraltes Kinderspiel"
m. m.
Klosterleken har kommit till oss från Danmark, som i sin tur
förut fått den från Tyskland. Både i Danmark och hos oss har en
ny arrangering skett. I vårt land torde denna ha tillkommit i
Lund, eftersom leken först publicerats där i Liljas lilla lekbok
Violen 1841 (nr 4).
Bland de lekar som därstädes utfördes på professor Brunius
påskagille 1838, av vilka 12 äro kända, finns icke denna lek omnämnd. En fantasifull gissning kunde antyda, att den litteräre
studenten Frederik Barfod från Köpenhamn, som deltog i denna
tydligen mycket trevliga lekafton och sedan publicerade de lundensiska lekarna i sin tidskrift "Brage og Idun", kan ha något att
göra med överföringen till Lund; dvs, han kan ha dit sänt "Bryde Kloster" som tack för det nöje han haft av de svenska lekarna.
Han skriver i Sommerhxftet 1839, (s. 174), "Skånska Julelege":
"Alt gik efter Sang, hvis toner fortryllede mig, og, jeg må
tilstå det, Ordene med, af hvor stort eller lidet Vxrd andre så
end mulig ville finde dem."
Att någon lundensare tre årtionde tidigare observerat och in-
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tresserat sig för den hithörande tyska barnleken i Des Knaben
Wunderhorn som utgavs 1806-1808 (s. 847 Ringelreihe-Lied)
får anses föga troligt:
"Ein Mägdlein setzt sich in die Mitte, ihren Rock zieht sie iiber den
Kopf in die Höh, die Kinder stehen um sie und halten den Rock,
einer geht herum und fragt:
Ringel, Ringel, Tale, ringen,
Wer sitzt in diesem Turm drinnen?
Das Mägdlein antwortet:
Königs, Königs Töchterlein.
Der Herumgesandte:
Darf man sie auch anschauen?
Mägdlein:
Nein, der Turm ist gar zu hoch,
Du must ein Stein abhauen.
Nun schlägt er auf eine der Hände, und diese lässt den Rock fallen;
nun fragt er von neuem. Sind alle Steine herunter, so läuft das Königstöchterlein nach, und wer erhascht wird, muss nun in den Turm."
I och för jämförelser meddelas här från Thyregod nr 95 Bryde
Kloster. Av dess tolv varianter är denna den enda från Köpenhamn:
Variant A.
Der bygges et Kloster i Osterrig.
Ring! Rang! Falder i Sang
for alle de rodeste Roser.
Hvad er der vel i det Kloster at se?
Ring! Rang! Falder i Sang osv.
Der er en Jomfru saa fager og fin.
Ring! Rang! osv.
Og kan vi ej faa den Jomfru at se?
Der er saa stberk en Mur omkring.
6
Saa vii vi bryde en Sten eller to.
7.
En Sten eller to kan ej forslaa.
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Saa vii vi bryde den halve Mur.
Den halve Mur kan ej forslaa.
Saa vii vi bryde den hele Mur.
Den hele Mur kan ej forslaa.
Saa vii bryde det halve Kloster.
Det halve Kloster kan ej forslaa.
Saa vil vi bryde det hele Kloster.
Nu har vi faaet den Jomfru at se.
Ring! Rang! Falder i Sang
for alle de rodeste Roser.
Blott i var. B. från Randers omnämnes jungfrun som "Princessen".
Leken torde på olika vägar kommit till Skåne från Danmark.
På grund av de fåtaliga, föreliggande uppteckningarna kan icke
detta spörsmål här dryftas. Blott en undersökning av sånglekstraditionen i Skånes socknar, en efter en, skulle kunna bringa
klarhet i detta. Vi nödgas hålla oss till teorien om Lund som inkörsport.
Vid "omskolningen" till svensk sånglek för vuxen ungdom synes det ha beaktats av arrangören, att de svenska lekarnas gamla
kärna är kärlekslekar av olika slag. Den främmande lekens innehåll har därför blott beaktats i de två första stroferna, som omnämna att klostret bygges och en sten brytes. Därefter kan den
sägas vara helt ny med omnämnande av hästen, vilken friaren i
gamla lekar ibland sätter sig upp på för att skapa en dramatisk
situation. Hästen skos alltså, sedan klappas, kysses och dansas det
och i sista stroferna sjunges "Du med mig och jag med dig" och
"laget om".
I övrigt hänvisas till lekuppteckningarna nedan vari leksättet
beskrives. Gossarna och flickorna stå först uppställda i tvenne
mot varandra vända rader med gossarna i den ena och flickorna
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i den andra såsom i "Simon i Sälle" och "Väva vadmal"; alltså
som i en gammal friarelek. "Klosterleken" kan betraktas som en
sådan.
Lekens nordligast kända förekomst (utan påverkan av lekböcker) torde vara den från Broddetorp i Västergötland, som finns i
Nordiska Museets "Ringlekar från Skansen", visserligen fragmentarisk men äkta, som de andra i denna lekbok.
Melodierna äro yngre: de svenska i 2/4 i motsats till de danska, vilka äro i 3/8 hos Thyregod.
Uppteckningar
N. Lilja, Violen. En samling jullekar etc. Lund 1841:
Så bygga vi ett kloster nytt.
Ring, rang, fager i sang, fager i röda rosor.
Ack om jag finge bryta en sten.
Ring, rang etc.
Ack om jag finge sko min häst.
Ring, rang etc.
Ack om jag finge klappa dig.
Ring rang etc.
Ack om jag finge kyssa dig.
Ring rang etc.
Ack om jag finge dansa med dig.
Ring rang etc.
Du med mig och jag med dig.
Ring rang etc.
Detta skall gå laget om.
Ring, rang, fager i sang, fager i röda rosor.
(Ringdans, en i ringen jämte en tom stol, vid 2 versen intages en
dam, som sätter sig på stolen, vid 3 v. klappas damen under skon etc.,
vid sista versen dansa 2 och 2 med hvarandra och byta om, 7 och 8
versen repeteras.)

N. Lilja, Julboken, 1865 nr 48 Klosterleken lika med ovanstående i Violen.
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Nord. museet. Manuskript 9 s. 141, Eva Wigström, Ringdansar:
Klostermuren
(Uppställning som till "Väva vadmal" och utfördes som denna leks
första tur.)
Så bräcka vi den muren an.
Ringli rang, ringli rang i rosor Hvar är du, för här är jag.
- Ringli rang, ringli rang i rosor Tag du här, så tar jag der.
Ringli rang, ringli rang i rosor Tag du mig, så tar jag dig.
- Ringli rang, ringli rang i rosor Nord. museet. Eva Wigström, Ringdansar (jfr Violen nr 4):
(Nunnan sitter på en stol i ringen.)
Här vilja vi bygga ett kloster nytt.
- Ring, rang, fager i sang, fager i röda rosor (Ringen öppnades för en, som stod utanför).
Ack om jag finge sko min häst! (Ring, rang...)
(Han klappade nunnan under foten medan omkvädet sjöngs.)
Ack, om jag finge klappa dig!
(Han klappade henne.)
Ack, om jag finge kyssa dig!
(Han kysste henne)
Ack, om jag finge dansa med dig!
(De dansade sakta med hvarandra.)
Du med mig och jag med dig.
(- Ring rang, fager i sang, fager i röda rosor -)
Detta skall gå laget om.
Ring, rang, fager i sang, fager i röda rosor.
(Hela ringen utförde vid sista versen den promenad med omskiftande händer, som börjar i 5te turen i den franska lancierquadrillen
och kallas "stora chaine". Hela dansen, som föreställer ett klosterrof,
utfördes med högtidlig långsamhet.
Omkvädet: Ring rang, som sjöngs efter hvarje vers, föreställde
klockringning.)
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LAL 163 b, uppt. Anders Malm, eksjö sn, Vemmenhögs härad,
Sk., 1882 (fon.) Avskrift 1949 av I. Ingers, LAL:
Här bygga vi en trägår rung
rinj, rång, fager i sång, fager i röda rosor.
Här dansar ja (el. Pär, Jins etc.) me min (sin) unga brud
rinj, rång, fager i sång, fager i röda rosor.
Å det går hela laget om
rinj, rång etc.
Å du me mej å ja me dej,
ring, rång, fager i sång, fager i röda rosor.
(sedan sjunges v. 3 och 4 omväxlande, tills laget är slut.) Anm. vid
avskr. (av I. I-s.): En variant av den från andra landskap kända
Klosterleken.
LAL 833, Vgl. Kinds hd, Mjöbäcks sn. Uppt. 1885 av Charles
Andersson, född på 1850-t.:
53. Vi ska lägga trädgårdsmur etc.
Ordnas i tvenne leder likasom i "Simon i Sälle". Gå mot hvarandra
fram och tillbaka på samma sätt under det de sjunga:
Wi ska lägga trädgårdsmur;
ring, rang fager i sang ring i röda rosor :/:
Wem ska lägga dänna mur;
ring, rang fager i sang ring i röda rosor :/:
Jo, de ska W. W:s unga brud;
ring, rang (fager i sang ring i röda rosor) :/:
Den främste gossen och flickan dansa ett slag med sjungande:
Du mä mej å ja mä däj;
ring, rang fager etc.
Gossen dansar nu med alla flickorna och flickan med alla gossarne
sjungande:
War ä du? här ä ja ring rang etc.
War ä dett? se här ä mett ring rang etc.
26 Dencker
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Sedan de dansat med alla stanna de. Bortast och främsta paret förfar
på samma sätt som det förra.
Nord. museet. Ringlekar på Skansen, upp!. 4, nr 55. Fager i
röda rosor. Efter fru Betty Bondeson från Röstånga i Sk medd. av
N. Keyland:
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Så bygga vi en trädgårdsmur.
Ring, rang, fager i sång, fager i röda rosor
Och hvem skall bryta denna mur?
Ring, rang, fager i sång,
fager i röda rosor.
Jo, det skall N. N. med sin fru!
Ring, rang, fager i sång,
fager i röda rosor.
Gossar och flickor ställa sig i två led, vända mot hvarandra, gossarna i det ena, flickorna i det andra ledet.
Alla stå stilla och sjunga.
Gossen, som står ytterst till höger, bjuder den midt framför stående flickan sin hand. Båda marschera upp mellan leden till andra
flygeln. Då ordet "rosor" sjunges, skiljas de och inta samma ställning
mot hvarandra som förut (fastän nu vid andra ändan af "muren").
Sedan upprepas samma, par för par.
Vid orden "N. N." (se texten) nämnes dopnamnet på den gosse, som
bjuder upp.
LAL 3242:3, Gustaf Billing uppt. 1912, Sk., S. Åsbo hd, Kvidinge sn., s. 3:

Ringdans
Så bögga vi en trägårsmur,
ring rång, fager sång
fager röda rosor.
Starka mura däromkring,
ring rång, fager sång,
fager röda rosor.
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Vem ska bryta starka mur,
ring rång, fager sång,
fager röda rosor.
De ska Pär och hansa bru
ring rång, fager sång,
fager röda rosor.
Du me mäj o ja me däj,
ring rång, fager sång,
fager röda rosor.
Detta ska gau laged om,
ring rång, fager sång,
fager röda rosor.
Nord. mus. arkiv. EU 1556. Lekar, leksaker och spel, bd 3:
1930-1932, s. 219. Sk., Luggude hd, Allerums sn, Odina Jönsson, Viken:
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Så täppa vi en trädgård in
Man ordnar sig i två led lika många i varje led som stå mitt emot
varandra på 8 å 10 alnars mellanrum. Man håller varandra i händerna, och leden gå mot varandra och sjunga:
Så täppa vi en trädgård in ("ing")
leden gå så baklänges tillbaka varvid sjunges:
(man går i takt med sången)
Ring, rong, fager sång, fagerröda rosor,
så gå leden emot varann igen och buga sig sjungande
Starka murar däromkring,
baklänges igen och sjunga:
Ring, rong, fager sång, fagerröda rosor.
Framåt och sjunga:
Vem skall bryta starka murar.
Tillbaka och sjunga:
Ring, rong, fager sång, fagerröda rosor.
Framåt och sjunga samt nämna namnet på en ytterst i ledet.
Det skall Alma(!) med sin vän,
tillbaka: Ring, rong, fager sång, fagerröda rosor.
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Nu stå leden stilla och "Anna" möter mellan leden, den som står
mitt emot henne och alla sjunga: — medan Anna snurrar med sin vän.
Var e du för här e ja
Ring, rong, fager sång, fagerröda rosor
Ta du där så tar ja här
Anna och vännen lämna varandra samt taga vars och en ur motsatta
ledet och snorra med, sjunges
Ring, rong, fager sång, fagerröda rosor,
och var e du, för här e ja,
då Anna och vännen åter mötas och snurra och
"Ta du där så tar ja här"
då de åter taga vars en ur leden, den nästa, tills de komma till andra
ändan av leden där de få stanna. Så börjar man igen.
Så täppa vi en trädgård in.
och så blir det nästa par som får snurra.
Denna lek har lekts av min farmor i hennes ungdom och
hon har omtalat att det sjunges:
Hår e du for här e ja
Ringeli, rongeli, rossa.
Man hade då aldrig hört den förut. Det var en piga som kommit från
Småland som haft den med sig och man skrattade mycket åt hennes,
som man tyckte, roliga dialekt då hon sjöng
"Så täppa vi en trädgård ing."
Så täppa vi en trädgård ing.
Ring, rong, fager sång, fagerröda rosor.
Starka murar däromkring
Ring etc.
Vem skall bryta starka mur
Ring etc.
Det skall Anna med sin vän
Ring etc.
Var är du for här e ja
Ring etc.
Ta du där så tar ja här
Ring etc.
Var e du for här e ja
Ring etc.
Tar du där så tar ja här
(Ring, rong, fager sång, fagerröda rosor)
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Nord. museet: E. U. 870., medd. Elise Pettersson, Attarp. Exc.:
C. W. v. Sydow den 10/9 1934. Sk., V. Göinge hd, Ignaberga sn.,
Sällskapslekar:

Bräcka muren
Alla pojkar i en rad, alla flickor i en rad mitt emot. Det översta paret börjar med att ta varann under högra armen och svänga om. Sjöng:
Så bräckom vi den muren an
Ring rang Ring rang ringelirangeli rosa
hvarefter flickan tog den översta pojken under armen under det pojken tog den nedersta flickan hvarpå de sjöng:
Tar du der så tar ja här
Ring rang, Ring rang ringelirangeli rosa.
Derefter skulle paret mötas o sväng om.
Hvar är du för här är jag
Ring rang Ring rang ringelirangeli rosa
o så skulle det fortgå till alla fått sig en sväng hvarefter ett nytt
par börja på samma sätt. De som hade dansat skulle sedan ställa sig
nederst i raden. Det gick i gångtakt.
VFF, 737 A, Edv. Erlandsson, Sånglekar från södra Halland:

Bygga trädgårdsmur
Lek i det fria i Uringe, Veinge, på 1870-talet.
Ynglingarna ställde sig (i) en rad. Till lika antal med dem ställde
sig flickorna mitt emot. Avståndet mällan raderna cirka 11/2 meter,
att dansen kunde utföras mällan raderna. Dansen gick medsols och
med skarp takt. Stodo raderna exempelvis i öster och väster, började
dansen vid radernas östra ända.
1:sta paret: yttersta gossen och yttersta flickan, 2:dra paret: de två
därnest osv.
Sången:
Så bygga vi en trädgårdsmur,
ring, rång, fagersång, röda, röda rosor.
Vem ska bryta denna mur,
ring, rång, fagersång, röda, röda rosor.
Det skall (namnet på yttersta gossen) med sin fru,
ring, rång, fagersång, röda, röda rosor.
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Var e du, se här e ja, ring, rång —
Tar du den, så tar ja den, ring, rång —
De ska gå hela laget om, ring, rång —
Var e du, se här e ja, ring, rång —
Tar du den etc.
Vid 1. stiger första paret fram, räcka varandra handen och dansa så
om och släppa varandra så, att flickan står mot gossarnas rad och gossen mot flickornas.
Vid 2. tar så gossen 2 :dra parets flicka, och flickan 2:dra parets gosse
och dansa om med.
Vid 3. ta gossarna varandra, och flickorna varandra och dansa om
så, att vid varvets slut 2:dra parets flicka står närmast flickraden och
2 :dra parets gosse närmast gossraden, där de återtaga sina platser.
Vid 4. tager åter 1:sta paret varandra och dansa om. Därefter taga
de vid 2. 3:dje parets gosse och flicka som förut med 2:dra paret, och
så fortsätter par efter par till de genomgått raderna, då de ställa sig
där i leden.
Vid 1:sta parets början av dansen och då detta hunnit på tillräckligt
avstånd, upptager även 2:dra paret dansen på liknande sätt, och sedan
fortsätter 3:dj e paret osv.
IOD, Göteborg. Gam. nr 14:2. Dialekttexter från Västgötadelen av Gbgs och Boh. län. (från fonet. text):

Ringel i ra, ringel i ra s. 61
ringel i röda rosor
tar du här, så tar ja där
ringel i ra, ringel i ra
ringel i röda, röda rosor
Var är du, se här är ja
ringel i ra, ringel i ra
ringel i röda rosor,
tar du här, så tar ja där
o. s. v. så länge leken fortsättes.

Addenda från Norge
Norsk Folkekultur, årg. 11, 1925, s. 28. Leikar, Nordhordland,
saml. Elias Mjaatveit:
1
Ein flokk huker seg halvt ned rundt og tett kring ej jamfru. Hine
gaar rundt um dei, haldande kvarandre i henderne, og riddaren syng:
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Skal eg ikke denne jamfru faa sjaa,
ring rong
talar ein gong
ride, ride rosor
Hine svarar:
Nei her er altfor tett mura ikring
ring rong
talar ein gong,
ride, ride rosor.
Riddaren:
So tek eg daa den fyrste steinen ifraa,
ring rong o. s. b.
Soleis heldt ein fram med fleire vers tu l jamfrua vert fria ut.

Swedish Song - Games
Pairing and Courting - Games

I

Pairing - Games

This is the name given to games, in which the participating
men and women, usually youths and maidens, are divided into
pairs. These games can be very old and the oldest may well be
traced back to the Middle Ages, although their origin cannot be
completely clarified. As early as the middle of the 19th century,
they were seldom performed even in remote districts in Scandinavia. They had almost been forgotten by traditionalists, when scholars of later years began looking for them.
With regard to what is possibly the oldest of the Scandinavian
pairing-games, the Norwegian Hindeleiken, the well known folk
song-scholar Richard Berge, who has devoted a great deal of attention to this song-game, has found it to contain traces of long
since forgotten peasant wedding-customs.
The younger games of this kind have partly lost their earlier
character as pairing-games. During the last half of the 19th century, this type of game did however take place, when participants were divided into pairs at Christmas game- and dance
parties, thus preserving an ancient tradition in various places.
It is characteristic of the pairing-games that the players are not
at liberty to choose their partners. The pairs are chosen by a leader, normally an older woman, who in Sweden is called moder
(mother) or svärmoder (mother-in-law), fattig änka (poor widow) with unmarried daughters, or suchlike. In the Norwegian
Hindeleiken, she is called oldemoder. Sometimes a male assistant is mentioned, called svärfader (father-in-law).
The leader led and sang the whole, long game alone. She therefore had to be a fine singer with a good memory, able to remember the whole game in all its phases. In the 19th century,
such talented leaders were rare in our country districts and the
game died out with them. Some remains of these older pairing-games are preserved in our archives, and these are published
here for the first time.
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Modern går på golvet med sju döttrar sina (Mother is on the
floor with her seven daughters).
This is often called Skifta makar (i. e. Pairing off) or Fria på
narri (Courting in fun). It was first published in Svenska Fornsånger, part 3, p. 202 f, in a much simplified form, on account of
the fact that the game was already dying out in its old complete
form, by the beginning of the 19th century. In SvFo only the introductory song by the "Mother" is found, this occurring when
the girls started their round-dance. There is also a small part of
the song addressed to the boys, when they were. given their partners.
We have here parts of the game found in manuscripts in its older, more complete form.
Hindleken (The Hind-game).
The Norwegian "wedding-game", Hinde-leiken, occurred in
Iceland, the Faroes, and in Denmark. Its distribution can thus be
said to have been "atlantic". Only faint traces of the game have
been found in Sweden. From these it may be assumed that the
game at one time occurred sporadically here.
The appellations hind (hind) and hjort (hart) given to the players occur in a Dalsland wedding-song from the year 1699 in a
parish only a few miles from the Norwergian frontier. The occurrence is thereby explained. Other traces of the Hindleken in
Sweden are more difficult to explain.
Gymburlaiken.
In this game, the maidens are called "gymbrar", i. e. ewes or
young ewes, an appellation comparable to the hinds of the Hindleken. In its complete form, the gymburlaiken is recorded in Gotland, where it was probably composed. A similar Gotland game,
"I gryne loifwor:I: riddaren sagum wör rida", is mentioned here
on the information of the Gotland scholar Herbert Gustavson.
The first part of the game, i. e. the part where the "mother"
sings about the girls and about her own difficult, poverty-stricken
position, at the beginning of the round-dance, is found with a
similar text in a herdsman's song from the province of Dalarna,
and another, concerning the troubles of a widow, from the Danish
island of Bornholm.
The last line of this introductory song, and at the same time

410
the refrain, "om sommaren" (in the summer) or "om sommaren
till vintern igen" (in the summer until the winter again) is found
in a 17th century song, which occurred both in Sweden, under
the name "Apelagården" and in Denmark, where it was called
"Urtegaarden."
The difficult question of a possible connection between Gymburlaiken and the rare 17th century song has been touched upon
here.

Erik den rike (Erik the rich).
In this game, which may be younger than the above-mentioned pairing-games, the male party is called "Erik den rike". This
game is also led by an older woman, who, when the girls begin
the round-dance, sings that she is on the floor with her white
maidens. She continues by saying that the suitor Erik will deceive them.
This talk of deception is an innovation in such a pairing-game,
as is also the freedom Erik enjoys in choosing a girl from the
circle. He is derided and called a "madman" but he answers
with dignity in the second verse, saying that he is a learned man,
or suchlike. He says he has found a beautiful girl, whom no-one
can take away from him.
The game appears to be a new, humorous form of the ancient
type of pairing-game, but in its details, it hides many problems
which are treated in our description. We have supposed that the
game was composed during the latter half of the 18th century,
when young people were indifferent towards the older type of
game.
"Jag väl veet kvar höglofte det stånder, Der inne boor fager en
möä."
These words form two lines of a poem, composed at the end of
the 17th century by Israel Holmström, later military adviser to
the army of Charles XII. The game has neither been recorded nor
even mentioned by anyone in Sweden since. It has thus apparently been obsolete since it was mentioned by Holmström.
As can be shown here from some partly corrupt remains of the
text, preserved in a manuscript in the library of the Royal Academy of Literature, History and Antiquities, the game seems to
have been quite well known during the first half of the 19th century in the diocese of Strängnäs in the province of Södermanland.
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It has only been possible to establish this by the fact that the
game has long been preserved in Norway and has been recorded
in its complete form with a description of the action. It was first
mentioned by M. B. Landstad in Norske Folkeviser, Christiania
1853, p. 789 f. as a pairing-game, led by an Oldemoder. It was
called Hoppeleiken, because the pairs finished by jumping over
a rope. The players were thereby considered to show their love
for each other, and the higher they jumped, the greater was
their love. A similar old wedding-custom is unknown in any
Swedish game.
6. Geten (Bocken) som du gav mig. (The she-goat (he-goat) you
gave me.)
The game is published in Svenska Fornsånger, part 3, p. 342
(1842). The text is simple, comprising one verse only, in which
the first word (she-goat, he-goat respectively) is interchanged according to whether a boy or girl invites his or her partner into
the ring to dance. The game itself is simple. The one invited into
the ring remains there after the dance and then invites another
person of the opposite sex to join him. The game continues in
this way until everyone has danced in the ring or the players are
tired. It is still played here and there in Sweden, although not
very of ten.
The early history of the game is suggested by the discrepancy
between its text and form. The latter is characterized by a free
choice of partner for the one inviting another to dance. With the
first words "Geten som du gav mig" (the goat you gave me) the
text implies that there was no free choice but that someone else
had made the decision. This cannot mean anything other than
that a leader (i. e. a so-called mother) had decided which girl
the youth was to have as his partner. Judging from the text, this
game was thus originally a pairing-game.
That this must have been the case is obvious from the two oldest
records of the game from the end of the 17th century which are
the only ones from before the year 1800. One of these is Swedish
and the game was found in the province of Värmland by the
priest Erland Hofsten. The appellations he-goat and she-goat are
not applied to the players here. Only the maiden is given the name
gimmerlamm (: young ewe; cf. nr. 3 Gymburlaiken).
The other more or less contemporary record was made in Den-
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,mark, most likely on Sjx1land, by the folk-song-publisher Peder
Syv. He notes part of the text of the game with the following
words in a glossary: "Gadelam saa gir jeg dig, tag du det, du
fikst af mig, tag Lam, tag Lam". (I give you a "Gadelam", take
it, you received it from me, take the lamb, take the lamb".) He
says that it is a Christmas-game or a game played round the Midsummer bonfire. He explains Gadelam as: agnus domi educatus,
delicatus. H. Griiner Nielsen, who noted Syv's interesting item,
says that the game is otherwise unknown in Denmark. It had thus
obviously been forgotten after Syv's time and was never recorded.
The Swedish game is hereby connected with the spring-customs
of the Danish peasantry in its reference to Gadelam and Gadebasse. The girls, who are called Gadelam may not be chosen by
the boys; an elected leader, Gadebassen, decides which boy a girl
is to keep company with during the coming year.
The Danish spring-custom weil known to ethnologists is considered to be related to mediaeval continental ones. The word
Gadelam is known from the 15th century. The question might
be put as to whether the simple Swedish pairing-game described
here belongs to the oldest type. In its simplicity it could have
originated among the peasants during the Middle-Ages.
The stately pairing-games which have been preserved in records until now, Hindeleiken, Gymburlaiken, Skifta makar etc.,
may have originated in nobler circles. They have been composed
and arranged by poetic and cultured authors. The peasant spring
-customs are probably older than the pairing-games of the upper
classes and the latter gradually spread to the peasantry. Only an
intensive investigation carried out by specialists can give a clear
answer to the whole problem.

7. Fattig änka med ogifta döttar. (The poor widow with unmarried daughters.)
The leader says that she is a poor widow and the girls taking
part in the game are regarded as her unmarried daughters, who
are each to obtain a husband through the endeavours of their "mother". The game is not known in our neighbouring countries to the
West, but as is the case with many other Swedish garnes, it has
spread to Finland.
In the earliest form of the game found in Sweden, from the latter half of the 18th century, the girls walk round in a ring in the
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playroom at the beginning of the game, and the boys sit on chairs
round the walls. Later, in the 19th century, the girls walk in line
behind each other, led by the "widow" who begins the song by
complaining of her position as a widow with many unmarried
daughters. She stresses however the excellence of the daughters
and also her own desire to give them a good dowry. The prospective sons-in-law are also praised. A good leader can show
her versatility in her comments on these at this point.
One or two sons-in-law, whom she considers to be insignificant, are jokingly attributed with less attractive or ridiculous features of appearance and character. The game was widespread in
Sweden during the 19th century. The players obviously appreciated the jokes made by a talkative widow and the game thus
attracted the young people.
8. Bollermansleken.
The game occurs rarely, but is found in all the Scandinavian
countries; it is best preserved on Gotland. In Denmark, where it
was mentioned in the early 18th century, as on Gotland, it has
now been more or less forgotten. By certain comparisons of the
tradition on Gotland and in Norway it seems possible that it was
composed in Denmark and spread from there.
In the game the boy is called Bolderman or suchlike, i. e. a
strong, noble gentleman. In Denmark and on Gotland this character has even been called kong Voldemar (king Waldemar).
It differs from the pairing-games treated above by the fact that
there is no female-leader. The dauntless gentleman takes his own
partner and the couple either withdraw or remain in the circle
af terwards.
The game is arranged by Bollerman being placed on a chair in
a circle of dancing maidens. By his side is another boy who is
called "Bollermans dräng", i. e. his servant or page. This boy
pretends, in accordance with what is being sung, to curl Bollerman's fair hair, tie his cravat, button his waistcoat and pull on his
boots. When the fine gentleman is ready, he is placed upon the
chair. From his elevated position he examines the dancing maidens and then rushes down and takes one of them as his partner.
The game continues by the "servant" taking Bollerman's place
and a new boy becoming "Bollerman's servant". And thus it goes
on until all have been paired off.
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The game developed in different ways in various districts. The
boys might gather in a dark room where they were to be found
by their partners. They could also run away and hide from their
partners, whose duty it was to find them.
The age of this game is unknown. It most likely originated in
the 17th century and perhaps there are traces of the Baroque
style in this scene.

Ers excellens och reverens: Riddarleken. (The Knight-Game).
The game is only known from a very few records in Sweden
and these are all from the 19th century. One might weil assume
that it was invented during Christmas festivities on a Manor
-estate, for the purpose of dividing the guests into couples.
Boys and girls may sit where they like in the room in groups
of their own sex. The chosen leader, who is called "excellens"
(His Excellency) sits on a chair and assumes a diginified pose.
The boys then approach him one by one, how, and ask respectfully whether it pleases His Excellency to choose a partner for
them from among the girls. When each has received his partner,
the couples gather round His Excellency and dance round him in a
slow round-dance.
After this, an amusing and often ridiculous finale occurs, which
also takes place in other pairing-games of a later date, in which
the chosen couples have to complain about each other before the
leader. Here humour is given free expression and does not always
confine itself to the bounds of politeness.
Hanen sitter på bjelken. Göken sitter på kyrkotak. (The cock
sits on his perch. The cuckoo sits on the church-roof.)
The game is an introductory one. The text is of two types, a
western type with the crowing cock sitting on his perch in the
henhouse, and a central-Swedish or eastern type with the cuckoo
calling on the church-roof. The latter, which is probably a younger version of the former, has only been recorded twice in Sweden
and once in Swedish Finland to where it spread. Göken sitter på
kyrkotak is published in Svenska Fornsånger, part 3, p. 265 f. It is
not characteristic of the peasant-games there and can best be
compared with Nigleken, p. 173 in the book.
Better preserved and more interesting are the variants in southernmost Sweden (Skåne and Öland) beginning with the words
Hanen sitter (The cock sits). The most likely explanation for this
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strange game, the first half of which text deals with a bird-call
and the second with how the men might be enticed to join in the
dance, can probably be found in the Danish and South Swedish
variants.
All records comprise this game only, with two exceptions, which
include a game for which the one treated here must .have been the
introduction. Of these, known here as main games to the introductory game, one was recorded in the 1880's, according to
the one played by children in North West Skåne, and the other
earlier in South Sjx11and. Both these games are ancient, very
rare and of a marked, unique quality.
In the Scanian record, the "bird-game", Hanen sidder, is the introduction to a Christmas-game, Sankt Bentes Gilde, mentioned in
Peder Syv's collection of proverbs from the 1680's. This game has
neither been recorded nor mentioned in Denmark after this and
has most likely been obsolete there ever since the 17th century. It
is obvious from the context in which it was mentioned by Syv that
it was an expressly amorous game.
In the record from South Sjx1land, Hanen sidder introduces a
similarly unique game, which was sung by women according to
ancient tradition at a huge Christmas dance-party. In the game,
the women tell the men to touch their clothes — each piece from
jacket to stockings is mentioned in tum in the song — in order
that these garments will later fall off them.
The very slight material gives little direct aid, when it comes
to judging and trying to explain the origin and textual content of
the introductory-game, with the strange bird-call description as
its anacrusis.
We have come to the conclusion that the bird-call may be interpreted symbolically. If the author was a symbolist, it may throw
dim light onto the older existence of the game unknown to us,
for someone able to interpret such symbolical traces.
11. Klara solen på blåa himmelen lyser. (The bright sun shines
in a blue sky.)
The game is one of the most popular of those played by the
Swedish youth of today. It was recorded at the beginning of the
19th century and was then known in central Sweden, at least
from Uppland to Småland. When the game was included in the
school game-books during the last decades of the 19th century
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it quickly spread over the whole country and even in some cases
into the neighbouring countries.
This is indeed a popular game, innocent and gay. Couples enter the centre of the ring and start dancing to the song. Af ter
a while, a youth is invited in from the circle. ile is to act as
"priest" and "marry" the couples, who fall on their knees before
him. He does so by placing his hands on their heads and singing:" You shall be called father and you mother". Then a girl is
brought in from the circle. She represents "the priest's girl". Finally the game is brought to an end with a lively dance by the
couple and by the priest and his girl.

II Courting - Games
Most of the Swedish courting-games are performed in the same
way as the continental children's games of this type. They thus
consist of two lines of youths and maidens respectively. During
the courtship, the youths move forward to the line of girls and
then back to their own places. After this the maidens move forward in a similar way during their reply. Just as little is known
with certainty as to the age of the Scandinavian courting-games,
which have been recorded, following the example of the older
youth, as to that of the continental children's courting-games.
With regard to nr. 13, the Danish Offer och Edela and the Swedish Simon i Sälle, we know that they were mentioned in their
resp ective countries at the end of the 17th century.
We may assume that courting-games of this type were arranged
and composed during a period when this kind of game was fashionable in refined circles in many parts of Europe. We do not
know to what extent they may have been influenced by the dances of the Renaissance period. Nor have we been able to find any
direct connection between these Swedish courting-games and
British or continental ones, with the exception of a few expecially mentioned. See e. g. nr. 15, Stolta nunnor, 18, Förste friaren and
32, Bygga (bryta) kloster.
The Swedish courting-games, which usually occur as round
-dances, are unique and they may originate from mediaeval folk
-songs. They are presented here in the hope that they may be
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further examined by folksong-scholars, specializing in these song
-groups.
God afton, god afton, kär svärmoder vår. (Good evening,
good evening, dear mother-in-law.)
As is usual in the older courting-games, those taking part stand
in two lines facing one another. During the antiphony they approach each other and then return to their own places. A good
singer leads the women. She is called "Svärmoder" in the game.
This is published in Svenska Fornsånger, part 3, p. 184 ff. in
two versions. In both versions the suitors are at first rebuffed. In
one version, the desired maiden is said to be far too rich for the
suitor, who as a result becomes threatening. The chosen girl is also
said to be a long way off, but the suitor says he will search for
her to "Romare port". But as always in games, everything ends
happily after the preceding dramatic events and the game is
concluded by the couple dancing together.
In the second version, the maiden flees and stays away for sev.en years. This is an occurrence which is also found in other similar games. She returns to the circle finally however, and the
game ends with the couples dancing together.
There are other variations on this game containing motifs from
other courting-games. Seen as a whole however it is rather shallow.
Offer och Edela. Simon i Sälle.
The game occurs in Sweden in two text-versions. Offer och
Edela is certainly the oldest and was imported from its country
of origin, Denmark. It spread over the southern part of the
country, in Götaland, where traces of it are quite obvious, but
rather fragmentary.
The Danish folklorist Dr. Axel Olrik has suggested with regard
to this game, that Offer is the Danish masculine name Offe,
which does not occur before the 14th century. He is, states Olrik,
obviously a nobleman, who appears as a suitor accompanied by
a retinue of nobles. The whole presentation of the game may
be said to belong to the mediaeval period. This interesting theory
has however been questioned by other scholars.
Simon i Sälle is Swedish but is a variation of the Danish game.
Its earlier distribution in Sweden covered more northern districts
than "Offer och Edela" and this may be explained by the fact that
27

Dencker
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the game could have originated in Svealand, possibly in Uppsala.
The earliest mention of both these courting-games is from
the end of the 17th century, Offer och Edela in Denmark by the
folksong-publisher Peder Syv, and Simon i Sälle by Prof. Olof
Rudbeck of Uppsala in his great work Atland. It is remarkable
that the title is quoted as early as the 17th century by Rudbeck.
This fact indicates the existence of an old oral tradition in central Sweden alredy at that time.

Här kommer en man från Tingar. (Here comes a man from
Tingar.)
This game, a parallel to the above-mentioned, is earliest known
from the middle of the 18th century in a songbook written at
that time, which is preserved in the Royal Library in Stockholm.
Its Danish form was recorded at the beginning of the 19th century.
In the Swedish game, the text of which is fine, old-fashioned,
and weil constructed, a knight rides from the Thing to the noble
Fru Inger to ask for the promise of Fru Inger's daughters, on behalf of his sons who accompany him. The young men and the
maidens stand in separate lines facing each other. The knight and
Fru Inger lead the song and the young people move towards each
other during the courtship and then return to their places. All
this is accompanied by an antiphony containing a number of
amusing points and starting with refusals etc. When the individual pairings have taken place, the game is concluded with a dance.
One part of the Danish record of the game is taken from the
German game "Es kam ein Mann aus Ninive". Probably this did
not originate in Denmark. However, the interpolation is also
found in the game on the Faroes, to where it had spread.
Här komma de stolta nunnor. (Here come the proud nuns.)
This "nun-game" was first mentioned in a song-print from
Stockholm in 1772. It was probably translated and arranged according to a German original, which was published in 1750 and
was included in a small book of games in 1757. The German game
begins thus: "Hier kommen die kekken Nonnen daher". In the
Swedish translation, the adjective kekken has been changed to
stolta (proud) and the proud nuns are said to come "från de gröna
lunder" (from the green groves). The translator probably wished
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to give the game a nordic character by borrowing words from
the ballads telling of proud women, playing in green groves.
(See Sv Fornsånger, part 3, p. 188 f.).
The text of the game recorded in Denmark and southern Sweden corresponds more closely to the German one, and shows a
more direct influence. The game is occasionally mentioned in
Germany in the middle of the 17th century. In a letter to her
half-sister at the Palatine court, Princess Elizabeth Charlotte of
the Palatinate ("Lise-Lotte"), married to the Duke of Orleans,
mentioned the game, which she remembered from her youth.
It is very possible that the game was composed and arranged at
the Palatine Court. "Lise-Lotte's" grandfather, "Der Winterkönig" was leader of the Protestant Union and the game probably
originated in such circles. •
16. Vi ska far te Bränne (barfota genom dalar). (We are going
to Bränne, barefot through the valleys.)
In Sweden, as in other countries, there are only a few old records of song-games. Such games, often interesting from a cultural historic point of view as products of popular poetry, were
first collected in Sweden in the 19th century. Earlier descriptions
of song-games from the 18th century and before have, when they
existed, been used to clarify obscure and fragmentary forms of
games found much later, and have thereby elucidated their history and made them fully comprehensible.
A confirmation of this fact is found in the song-games recorded
by the great Swedish naturalist Linnaeus in the old mining town
of Falun during his journey through the province of Dalarna in
1733. These records were not discovered until 1935. In that year,
Arvid Hj. Uggla, Ph. D., M. D. (Uppsala), on a visit to London
to study the Linnean Society's manuscripts, found a paper containing them, which he was allowed to photograph. They were
later published by him in Folkminnen och Folktankar, Volume 30:
Linnés anteckningar om "Dahlflickors lekar om Juhlen 1733"
(Linnaeus' notes on the Christmas games of Dalarna girls).
One of these games will be examined here. The text is the
shortest one, only three lines, but the game is strange and unique.
The central part of the game, in the middle line, mentions how
the players collected "herbs, roses, linden leaves and lovage
leaves". This small but significant section is preceded by a short
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morning and evening greeting, also the words "barefoot through
the valleys" which must indicate the way in which they walked
to gather the flowers. The word "barefoot" in this report on walking barefoot does not occur in any other known game. It has
not been possible to establish the belief that this is a question
of a ritual barefoot walk. The last line of the game is a similar
phrase repeated four times, "barefoot through Dalarna" which
must refer to the province of Dalarna, and not just to "the valleys"
("dalarna" in Swedish).
This strange game was found by compilers during the 19th century and sometime later in various parts of Sweden and even in
Finland to where it had spread. In the middle of the 19th century, the game appears as an introduction to some other love-games.
In the examination, we have seen that the middle line of the
game with its account of certain flowers, refers to a symbolical
walk, and also that, of the flowers mentioned, the rose, the linden, the lovage (Levisticum officinale Koch), the parsley and the
lily are to be found in flower symbolism. There are references to
the works of C. Brouwers and Ludwig Uhland.
We have presumed to suggest that the song-game originated in
Dalarna and that it was already old by Linnaeus' time. The author
of the game must have been acquainted with continental songs,
particularly German ones containing flower symbolism. There is
every reason to suppose him to be among the descendants of one
of the German miners who were brought to the great Falun copper mine in former times.
17. Före går jag med ungkarlar mina; Efter kommer du med
jungfrurna dina. (I go first with my young men; You follow with
your maidens.)
This game was not known until the middle of the 19th century,
when it was found in Eastern Svealand and was published by
the Swedish folkmusic collector and antiquarian Richard Dybeck.
It was then introduced by the previous one, nr 16, Vi ska far te
Bränne. When it was recorded a few decades later by members
of the Dialectal-Societies of Uppsala university, this introduction still occurred, but was later excluded.
Före går jag med ungkarlar mina is a characteristic, definite
love-game, arranged as a courting-game with the men and women
standing face to face. The first man faces the last one in the
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girls' line. While singing the first verse, the men walk around
the girls and then return to their original position.
After this, the men bow and act towards their opposite number
in accordance with the content of each verse. The girls then do
the same thing during their verses of the song. The progress of
the game with variations goes something like this:
1) They greet each other, 2) They exchange small gifts, 3) They
thank each other, 4) They pat each other on the cheek, 5) They
embrace, 6) They kiss, 7) They tread their feet (touch each other's feet) and 8) Change places with each other.
During the verses, the line of men moves up the line of girls,
so that finally the last boy dances with the first girl. The game
was arranged so that everyone acted towards their opposite number in tum. Every young man had therefore appeared before each
of the girls taking part in the game. An observant onlooker must
then have been aware of the innermost feelings of the players,
since it was a sensitive and expressive game. Although it has
gradually lost its popularity among young people, it has nevertheless been played up to the present day amongst the countryfolk in the more remote districts.
18. Nu så kommer den förste friaren, mor lilla. (Here comes the
first suitor, dear mother.)
This song, occurring in both the Scandinavian countries and on
the Continent, is normally regarded solely as a comic one. It has
however been recorded with the song-games both here and in
Denmark, because it was once called a game-song and has also
been performed as a courting-game.
In Erk-Böhme, Deutscher Liederhort II, Nr. 865, the song has
been called "Der Brautkauf" and Fr. M. Böhme mentions here
that is refers to the old Germanic custom by which a bride must
be bought.
There is however no evidence to prove that this comic song is
of any great age.
19. Ungersven tager hatten av. Jungfrun gångar sig åt trädgården. (The young man doffs his hat . . . The maiden steps towards
the garden.)
The strange thing about this game is that its latter part containing the dramatic climax is preceded by two introductions quite
dissimilar, even with regard to their age and place of origin.
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The main part of the game starts with the suitor receiving word
that the maiden will be his bride if he waits for her for fifteen
years. He answers at once that this is far too long. If he is not
accepted immediately, he will ride away. She then replies "Yes,
ride away, my friend, and return with five gold rings to put on
my fingers." This obviously happens, because the game is concluded by dance-verses, the text of which infers this.
The oldest of the introductory sequences is Jungfrun gångar sig
åt trädgården. This belongs to a very old song which can be
found in Kungl. bibliotekets Visbok 16°, nr 15, and is considered to
have been written down at the beginning of the 17th century.
From here it has been published in SvFo, part 3, p. 34 f. The
song deals with a person betrayed in love who is walking in the
garden. The nettle growing there recalls the behaviour of the deceitful lover and is thrown away. The song ends with three disconnected dance-verses, which could show that it was a songgame as early as the 17th century. The ridiculous demand of the
girl that her suitor should wait for fifteen years, an amusing joke
to further the dramatic content, was not found in the 17th century song.
The second form of the game, which includes an introduction of
one verse concerning the young man who in the courting scene
doffs his hat and bows low, is obviously younger. It only occurs in
southern Sweden. The older form with the nettle in the garden is
recorded in central Sweden.
The courteous suitor with the hat may be compared with a
rococo cavalier who is amused by the fifteen years condition. This
version of the game can probably be dated to the middle of the
18th century.
20. En gång var jag verliebter . Där gingo två gubbar i snöfall.
(Once I was in love... There walked two old men in a fall of
snow).
This game occurs in two forms differing from each other mainly by the introductory words. One of these is a variation on
the other. The oldest is "En gång var jag verliebter", which was
recorded in the second decade of the 19th century according to
Fru Geijer and Mademoiselle Lilljebjörn. It is published in SvFo
part 3, p. 333, (with different information regarding its origin).
The game was communicated by the wife of the Swedish Histo-
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rian Geijer of Uppsala, and her sister whose native province was
Värmland. Certain other signs point to the fact that it may have
been composed in this province, possibly by a member of the
musical Lilljebj örn family or someone connected with them. The
word "verliebter" was used in the Geijer home.
Both games had the same simple content. The suitor is shown
to be boastful and says that he has plenty of money, but owns
"inte en daler". He almost succeeds, but. is then refused. Finally
however there is a happy ending with a gay dance-verse.
The other later text was published in Lund in 1841. The introductory words were undeniably somewhat odd: Där komma två
gossar från fjällen (Here come two lads from the mountains.)
The fact that one suitor in the older game has become two in the
younger one is not remarkable, but that these should come from
the mountains needs some explanation. If the new game originated in Lund student-circles, its author could only have been a
Värmlander. In Värmland, "fjäll" means a wooded district. All
the other student nations in Lund belong to the plains, and the
new game must therefore have been composed by a Värmland student who knew the old game. The curious words at the beginning might weil have been invented by student comics: "gossar
från fjällen" (boys from the fells) to "gubbar (gummor) från snöfjäll" (old men (old women) from the snowy felis") to ". . i snöfall" (fall of snow) to ". . i nödfall" (in case of need) "... i
snön" (in the snow).
The new game with a new melody which attracted the young
people, gained rapid success and is still played to-day at parties
in our country.
21. Ack om jag tordes våga Min jungfru till att fråga. (Alas, if I
only dared ask my maiden.)
This simple courting-game was found only a few times many
years ago. Ii was obviously much too sad to be popular for any
length of time.
As is usual in courting-games, the arrangement of players is
in two lines. In the first verse the maiden is asked whether she
would like to be her suitor's beloved. In the second, she communicates her intention not to marry that year. After this comes a
verse expressing the suitor's misery and then the question is asked
again, finally receiving a positive answer.
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The game was first recorded in the second decade of the 19th
century in Ustergötland and was published in SvFo, part 3, p.
193 f. It was later recorded in the provinces of Dalarna and Södermanland. In the latter a "priest" and "sacristan" are introduced to celebrate the "marriage". The ceremony is however interrupted by a coarse game-leader, who asks rude questions, which
are characteristic of simple peasant fun.

Jag går mig sta och friar. (I go off for courting.)
This courting game occurs as a round dance. The suitor goes
into the ring and invites a girl to come with him. It was recorded
by the well-known Swedish collector and scholar, Leonhard Rääf
in 1820 in his home-parish, Kisa, in south-western Ustergötland.
In the middle of the 19th century, Richard Dybeck published
a fragment of the game and melody in "Swenska Wisor - (1848).
The content of the text is simple. The development is somewhat confused, to heighten the dramatic atmosphere and make
for variation. The suitor first offers his hand unsuccessfully to a
number of maidens, but later receives positive answers. He then
regrets his offer and withdraws it. The game appears to be somewhat abbreviated.
Three later fragmentary records, made in the 1920's by an
elderly man in Bohuslän, give some relief to the rather simple
game. All three mention the suitor as a knight sitting on a golden saddle. In one of them he is said to be coming to the King's
abode "i tankar att få ja" (with the intention of receiving yes
for an answer).
This was indeed a noble proposal coming from a cunning suitor,
on a golden saddle!
A mediaeval folk-song or ballad may possibly be the basis of
this simple song-game from the 19th century.
En jul och en måne. . . Kom, korn sköna Marjo.
(Christmas and a moon . .. Come, beautiful Marjo.)
This mildly dramatic courting-game has been known since the
middle of the 18th century, during which period it was recorded
in a songbook belonging to the Royal Library in Stockholm. It
was later recorded from popular tradition in the 19th century.
The game is performed as a round-dance. A youth, who goes
into the middle of the circle, invites a girl to accompany him. At
first she stands still and they act according to the content of an
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alternating song. She will not dance with her suitor until she
has received a betrothal-ring. He answers that it takes time to obtain this and that he wishes to be taken at his word. She says
that the boy next door deceived her last year and she therefore
does not believe in a suitor's words alone.
In the following verses, gifts are given, after which the pair
dance round in the normal way and the game ends. The girl remains in the ring and a new suitor enters, who in his tum n remains there. In this way the game can continue until everyone
has had a tum n at dancing.
Two variations start with an introductory verse telling us how
long the Christmas-nights are and that we should be happy and
put aside all constraint. Otherwise the game starts directly with
the invitation: "Come, come, beautiful Marjo and dance with me.
No one is fairer than you."
The female name Marjo (from Maria) occurred among the poets
of the 18th century particularly in an appellative usage for bondflicka (country girl).
The game may first have been written and performed at a
fete champetre.
24. Det kom en man från Stockholms stad. (There came a man
from Stockholm-town.)
The name Stockholm is only a temporary inclusion in the text.
In one variant the place is Sala, and in a third form there is no
localization, only the information that a young man came riding.
This old courting-game, which was performed as a round dance,
was only recorded three times; twice in Södermanland and once
in Dalarna. The Södermanland versions are in fine old peasant
-tradition from the 18th century.
In one of them, as in the older marriage- and courting-games,
there is a "mother" who praises her daughter. The girl is said
to have a golden crown on her head, a gold chain round her
neck, gold rings on her fingers and in addition, great castles and
other fine possessions. Moreover the mother mentions a comforting piece of information for the bridegroom, that she has a neat
waistline.
The girls are not at a loss for words when they have to answer
the boastful and self-important suitors in the antiphony. The repartee may be said to characterize an ancient peasant-game.
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Although such a text was still remembered in the 1860's by
two old Södermanland-women, it must nevertheless be supposed
that the game was not performed after the end of the 18th century.

Ungersven går sig åt staden och friar. (The young man goes
to town to do his courting.)
The young man going to town to do his courting in this game
is a rich country lad. He says that he is not able to find a nice
girl in the whole of his parish.
The contrast between town and country which is evident here,
is very rare in games.
The boys and girls taking part stand in line facing each other.
The former hold hands while the girls hold a piece of cloth
which they pretend to sew. Singing the first verse, each boy
goes forward to the girl opposite, afterwards returning to his
place. Then the girls go forward in a similar way singing their
reply.
Right at the beginning of the courtship, things become confused
because the boy calls the girl a "frimodig piga" (a bold lass),
a title which had become obsolete in the town. She answers angrily: "Listen to that silly farmer, how stupidly he conducts his
courtship, coming to town and calling jungfrun (a young lady)
lass."
The boys then let their silver belts clink and this is marked by
a clapping of hands. But they are still rebuffed. After this the
boys go forward and chink the gold rings, this being marked by
a rattling of keys. Then the girls say yes and each pair in tumn
conclude the game with a dance.
This game was probably recorded in a town. The second version on the other hand comes from a farming-community. Here,
the country lad becomes enraged over the refusal and departs with
insulting words to the town-girl. He then praises the fine country
girl, starts courting her, and is happy.
Only two records are known in Sweden. The game obviously
won little popularity among the young people, who were indifferent to social conflicts in games.
Den unga konungasonen. (Kungsdansen). (The young king's
son.)
The remarkable thing about this game is that it is based on a
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revised section of a mediaeval ballad, Liten vallpiga (The Little
Shepherdess) — (Geijer-Afzelius, Svenska folkvisor, 1880, nr 60).
Here the shepherdess is called before the King who has heard
her sing an obviously magic song. When she is asked to sing for
him she plucks a golden harp and sings the melody. Again and
again she plucks the harp while continuing her song. After the
first sounds, the King promises her half his Kingdom. During this
verse, sticks and straws are said to dance and in the rest of the
song, the King and all his courtiers dance to the tones of the
harp. Finally the King appears with his young wife who is none
other than the young shepherdess, the proud Gundela.
The first thing one wonders regarding this song-game, which
in one version is called Kungsdansen and in two other weil known
versions Den unga Konungasonen, is whether it might be a last
mutilated trace in popular tradition of the ballad of The Little
Shepherdess in a dance-form. The slight existing material does
not appear to throw any light on this. Or might it be a composition from the 19th century, possibly arranged by an inventive
teacher? None of the recorders makes any comment on this however. There are two records from Skåne and the 1880's, and one
from the province of Halland in the 20th century.
The form is the usual one in courting-games with two separate
lines, but the performance can vary somewhat. There is no mention in the game of singing and the harp. It is the dock which
strikes and the game ends on the stroke of twelve.
The clock-striking motif is unknown in any other Swedish game and we may therefore assume that the idea came from the
Continent over Denmark.
The mystery of the origin of the game might weil be solved by
a folksong-scholar dealing in particular with ballads.
27. Ungersven sadlar sin gångare grå Med rött schabrak och guldsadel (The young man saddles his grey steed with red saddle
cloth and golden saddle.)
This game was only found once in a village near Strängnäs in
Södermanland. It was recorded on the information of an 80-year
old woman in about 1870.
In the game, the suitor is presented as a noble person. He
comes up to the estate of his prospective father-in-law, riding on
a grey steed with red saddle-cloth and golden saddle. He greets
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his esteemed prospective father-in-law and asks for the hand of
his youngest daughter. This gentleman answers that he will grant
his request with all honour and glory and apart from his daughter,
the young man will also receive a wedding-gift of one thousand
daler. The game seems to be a fragment, for a series of events
now develop far too quickly and surprisingly.
The young man thanks his future relative for the fine gift and
then informs him that he intends to travel East. After this he
immediately takes leave of his betrothed and says that he is
dissolving the golden bond.
But the girl knows how to deal with such a situation and says
to the suitor that it is not as simple to dissolve the bond of love.
She asks him to wait awhile for the priest to come and marry
them. This occurs in the next verse. Finally the game is concluded
with an odd question by the suitor asking whether he shall leave
the country or whether he shall sever the bond of love. This is
answered by the players in chorus in one way or another.
The conclusion obviously originated in order to obtain an amusing end to the game.
We do not know what the early form of the game was. It may
be a weak reminder of an older ballad which has become weil
-worn in popular tradition. The slight textual basis does not however allow any definite conclusion as to the origin.
28. Uti friska gräset gröna Lustigt om en sommardag. (In the
fresh green grass, joyfully on a summer's day.)
This lyrical singing-game was recorded at the beginning of the
19th century. It was then obviously weil known in Dalarna and
most likely both north and south of that province, a fact shown
by later records.
The game probably attracted young people on account of its
serious lyrical character mentioning fidelity unto death, but also
on account of the courtship in many versions, with answers which
could be both positive and negative, the latter being taken very
lightly.
The game was performed somewhat differently in various districts but the suitor always entered the circle which danced
around him during the first verse. After this the circle normally
stood still while the suitor went up to a girl and asked:
Vill du ha mej? (Will you have me?)
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If the answer was no, which might sometimes happen a number
of times, a particular verse was sung, the text of which mentioned
that the suitor had "fått korgen", i. e. had been refused. After this
verse had been sung, the circle stood still again and the suitor
then went up to another girl and asked the same question:
Vill du ha mej?
If the answer was yes, the last verse was sung, in which it was
declared that their love would not die until the end of time, i. e.
the sand of the hour-glass of life had run out. The pair then danced within the circle.
In our examination of this game, which was used as a melodic
reference in 18th century popular song-prints, we have tried to
show that the game had existed before the year 1750.
Jag går och söker makan min. (1 am searching for my
partner.)
There are a number of courting-game's in Sweden which are
similar to the above-mentioned nr. 28 Uti friska gräset gröna.
It is not always easy to differentiate between them. In popular
tradition the different texts were easily merged, particularly as
the form of the game was the same.
This game was performed more or less in the same way as the
previous one but we may observe that the refusal is expressed by
the words "att han fått ett kalvskinn". This is an old expression
for a rebuff in courtship.
Det är så svårt för ungersven att gå i gårdarna och fria. (It is
so hard for a young man to go courting.)
This amusing game, which occurs in two versions from the beginning of the 19th century, makes fun of a suitor's hardships.
Courtship is said to be an arduous task. The suitor goes around
the farms and when he returns home, he sits down and weeps,
having had to wander around with "sorg och korg" i. e. unhappy
refusals.
But the scene soon changes. He invites someone into the circle
and they "låta falskheten fara" (let falseness vanish). The game
is then concluded by dance-verses during which the couple dance
in the circle.
In one of the versions the couple are said to be arrayed as
bride and bridegroom.
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Aldrig hade jag så rolig kväll Se'n jag i världen börjat fria.
(I never bad such a pleasant evening since I began courting).
This game is published in SvFo, p. 3, p. 340 f., and was known
in Southern Sweden from the 1830's onwards. It spread northwards at a later date on account of its inclusion in books of games. A favourite verse deals with the part where the priest marries the couple and the sacristan says amen. Then the verger
may give a shout that they have come together, i. e. have been
wed. The game has an additional section dealing with the Bishop
of Skara which does not however seem to have been performed
very often, but which has been preserved as a comic song.
Så bygga vi ett kloster nytt. Klosterleken. (Now we are building a new convent. The Convent-game.)
This was originally a German game known as a Kinderlied. It
occurred inter alia in Des Knaben Wunderhorn as "RingelreiheLied":
Ringel, Ringel, Tale, ringen,
Wer sitzt in diesem Turm drinnen? (etc.)
It came to Sweden over Denmark where it was found in a
form much more like the original than the Swedish version which
bad almost completely changed with the exception of the refrain.
It was published in Sweden in the university town of Lund, in
a small book of games (1841). The game was presumably altered
and arranged there. The change occurred by the simple means of
only preserving the first two verses of the original continental
game. After this the text is similar to a normal Swedish love
-game with patting of cheeks, kissing and other similar acts.
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Jmtl., Jtl. = Jämtland.
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RD = Richard Dybecks sam!.
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SvFo = Arwidsson, A. I., Svenska fornsånger 3.
SvLm = Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv.
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Upl., Uppl. = Uppland.
UUB = Universitetsbiblioteket i Uppsala.
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VFF = Västsvenska folkminnesarkivets saml. (i IFGH).
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Vrml. = Värmland.
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SVERIGES SÅNGLEKAR
Sammanparningslekar och friarlekar

Fil. dr Nils Dencker har i mer än femtio år ägnat sig åt studiet av
våra sånglekar och deras melodier. Han har därvid inte bara satt sig
grundligt in i deras användning och varianter i vår egen tid utan också skaffat sig en ingående kännedom om äldre samlingar, tryck och
notiser av skilda slag och på så sätt kunnat fördjupa det historiska
perspektivet inom denna intressanta men svårbedömbara del av folkdiktningen. Tillika har han studerat melodierna, deras historia och variationer.
Här framlägges nu i samlad form den del av dr Denckers vidsträckta
vetande som rör den särskilt viktiga och ålderdomliga grupp av sånglekar, som han kallat sammanparningslekar och friarlekar. Under olika
sångleksnummer, som hänföra sig till hans åren 1952-1955 genomförda
registrering av samtliga kända svenska sånglekar ("D-nr", 332 nr inalles), har han sålunda här sammanfört de varianter han funnit i äldre
uppteckningar, tryckta och otryckta, och de iakttagelser och rön han
gjort beträffande vederbörande sångleks historia och spridning. Forskare som från skilda utgångspunkter ha intresse av materialet få härigenom nödig orientering och kunna själva bygga vidare på de anvisningar som lämnats. De kunna likaledes ta ställning till de åsikter om
vederbörande leks ålder och ursprung, som författaren förslagsvis
framställt.
Vad uppställningen av lekmonografierna beträffar har författaren
först gjort en utredning rörande lekens historia och miljö, dess tidigaste omnämnande i litteraturen, dess eventuella motsvarighet i grannländerna, dess olika varianter, leksätt och melodier. Efter dessa översikter meddelas sedan själva lekuppteckningarna fullständigt i ett särskilt avsnitt.
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