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Selma Nielsen og hendes forældre, 1906

FORORD
Det foreliggende bind af „Danmarks Folkeminder” er blevet til på grund
lag af det repertoire af viser, som Selma Nielsen, Kalundborg, rådede over
og ved sin død i 1954 delvis havde nedskrevet tekst og melodier til med
henblik på udgivelse.
Kun halvdelen af det antal viser, der her findes trykt, var dog parat til
at gå i trykken. Til et lige så stort antal var vel teksterne tilstede, men
melodierne lå kun i kladde og for de flestes vedkommende uden angi
velse af taktart, nodeværdier m. m. Til denne side af udgiverarbejdet har
musikdirektør Christian Ruberg Larsen, Kalundborg, som havde bistået
Selma Nielsen med dele af melodiredaktionen, og som tildels kendte hen
des repertoire, velvilligt ydet orientering, for hvilken der her bringes ham
en hjertelig tak.
Men allerede for 35 år siden havde arkivar i Dansk Folkemindesamling,
cand. mag. Hakon Grüner-Nielsen, ydet Selma Nielsen den første sag
kyndige hjælp på det musikalske område. Personlig nærede han ikke den
allerstørste interesse for den nyere almuevise, som var identisk med skil
lingstryksviser fra Julius Strandbergs forlag. Han delte i så henseende
Evald Tang Kristensens afvisende holdning overfor det senest fremkomne
på visens område, men erkendte i modsætning til Tang Kristensen, at
også dette stof, så flygtigt som det især var i melodisk henseende, havde sin
folkloristiske betydning, og han nedskrev i årenes løb i hundredvis af
yngre melodier, deriblandt også godt et hundrede, sådan som Selma Niel
sen foresang ham dem. Derved støttede han med sin sagkundskab afgørende
Selma Nielsens umiddelbare interesse for de viser, hun havde lært i sin
sangglade familie, og ham skyldes det derfor i fremtrædende grad, at dette
bind nu kan udsendes.
Selma Nielsen var født 16. maj 1887 i Svinninge og døde 18. oktober
1954 i Kalundborg. Hendes fader, Jens Andreas Nielsen, fra hvem hun
havde mange af sine viser, havde som ung faret til søs, var senere ansat
på fyrskibet på Lappegrunden og derefter under Det forenede Dampskibs
selskab, hvilket forklarer den store mængde af sømandssange mellem
viserne. Han var født 2. september 1857 på Sæby-egnen (Øksenhede, Volstrup sogn, Dronninglund herred). I sine senere år boede han i Svinninge
pr. Nørre Asmindrup i Odsherred, indtil han i 1927 flyttede til datteren
og svigersønnen i Kalundborg, hvor han døde 8. juli 1953, næsten 96 år
gammel. Moderen, Kristine Nielsen, f. Larsen, var syerske og født i Svin
ninge. Hendes forældre igen var fra samme egn, faderen, Selma Nielsens
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morfader, der druknede i Nordsøen c. 1861, var fra Vig, og moderen, Selma
Nielsens mormoder (død c. 1920), der fik en vis betydning for Selma Niel
sens viserepertoire, fra Asmindrup. Mormoderens moder var fra Skippinge.
Fra sin farfader og farmoder, der var fra Sæby-egnen, synes Selma Nielsen
deimod ikke direkte at have fået noget af sit repertoire, men vel indirekte
gennem sin fader (jvf. DgF XI, s. 75).
I 1909 blev Selma Nielsen, som havde haft plads forskellige steder som
husassistent, og som desuden havde lært at sy, gift med togbetjent, senere
togfører Lars Peter Henrik Nielsen, der uden oprindelig selv at have haft
særlig interesse for sin hustrus viser efter hendes død meget værdifuldt har
støttet udgivelsen med oplysninger af forskellig art. Han er som Selma Niel
sens mødrene slægt fra Odsherredegnen, faderen, fyrbøder Lars Nielsen,
fra Fårevejle, medens moderen, Flora Nielsen, f. Hansen, var fra Fåborg.
Hende skyldes enkelte af de viser, Selma Nielsen kendte.
Selv om Selma Nielsen i årenes løb, interesseret som hun var i at udvide
sit fond af viser, lærte nye sange fra mange forskellige mennesker, var det i
sit barndomshjem, hun hørte og lærte langt de fleste af de sange, som hun
senere med så stor iver supplerede med andre. Som det gerne går, skulde
der imidlertid en ydre foranledning til for at inspirere hende til mere
bevidst at lægge an på optegnelse af tekst og melodi. Hendes breve til
Dansk Folkemindesamling gennem mere end 30 år giver på en udmærket
måde et billede heraf, og nogle uddrag skal derfor meddeles på dette sted.
Hendes første brev er dateret Vedelsgade 7, Kalundborg, 28-10-211) og
lyder:
Hr. Magister Gryner Nielsen!
Da jeg i Bladene læste de rosende Anmeldelser af Fru Karoline Gra
ves Bog »Ved Halleby Aa«, erfarede jeg, at der for Tiden er Interesse
for at redde de gamle Minder fra Glemsel. Det glædede mig, og jeg
opsøgte Fru Graves og spurgte hende, om hun mente, der ogsaa var In
teresse for de gamle Viser. Hun blev begejstret og henviste mig til Dem,
Hr. Magister!
Sagen er, at jeg kan c. 60 gamle Viser (og kan skaffe flere), hvoraf
nogle er maaske mere end 100 Aar gamle. De er fra forskellige Dele af
Landet, nogle er Sømandsviser, enkelte svenske. Jeg elsker de gamle
Viser og synger dem tit; der er i mange af dem en skær og rig Poesi,
synes jeg, og mange af Melodierne er ligefrem dejlige. Foruden disse
hele Viser kan jeg Brudstykker af og Melodier til maaske ligesaa mange,
og kan, om end mangelfuldt, skrive Sangnoderne ned. Herved sender
jeg to meget gamle Viser som Prøve.3)
Ærbødigst
Selma Nielsen.
Grüner-Nielsens svar herpå er gået tabt, men Selma Nielsens næste brev
giver i sin brogethed en hel del oplysning både om hendes personlige syn
på viserne og om, hvorfra hun har lært dem at kende. Det hedder heri:

1) Senere flyttede familien til Holbækvej 17 (husnummeret senere ændret til
21), hvor Selma Nielsen levede til sin død. Disse breve og forskellige andre
personlige oplysninger i DFS 1906/134 og 1936/5 (Sømandsviser).
2) Da lige udkommet som bind 24 i Danmarks Folkeminder ved H. Ussing.
3) Redselille og Medelvold (Danmarks gamle Folkeviser nr. 271) og Ja, så kom
og lad os sætte os allesammen ned.
6

Vedelsgade 7, Kalundborg, 7-11-21.
Tak for Kortet, hvoraf jeg ser, at det nærmest er Melodierne, De
interesserer Dem for. At »Redselille« har været paa Tryk anede jeg ikke;
min Far, som nu er 64 Aar, lærte den som Barn af sin Mor, og den var
allerede den Gang en meget gammel Vise. Af dens hele Stil og Verseform antog jeg den for at være Efterkommer af en af Middelalderens
Folkeviser; men det er sagtens gaaet den som »Præstens Datter fra Taubenhajn«. Denne Vise var for en Snes Aar siden aftrykt, men i en meget
mishandlet Form, og den har jeg lært af min Mormor, som igen, som
Barn, har lært den af sin Mor. Ved et rent Tilfælde er jeg kommen i
Besiddelse af Originalen til denne Vise, som i Virkeligheden er ca. 150
Aar gammel. Hvis De, Hr. Magister, kommer herned, skal De faa denne
Original at se; men jeg vilde gerne vide, hvad Dag De kommer, jeg er
som Regel hjemme, men har meget travlt, da jeg har Smaabørn og syr
endel. Her sender jeg Begyndelsen af Viserne, to af dem »Ved Rihnens
Dal« og »Ved Linden i Dalen« var for en Snes Aar siden aftrykt og blev
saagar spillet paa Lirekasse; men Melodierne var gyselige og de gamle,
kønne Tekster meget forvanskede. Ogsaa disse Viser er af meget ældre
Oprindelse. Foruden disse Viser er der jo Brudstykker af en Mængde
andre og Melodierne, enkelte af disse er muligvis ogsaa ufuldendte, dog
er det neppe mange.
Deres ærbødige
Selma Nielsen.

Med dette brev fulgte en liste, hvorpå Selma Nielsen opførte første
strofe af de viser, hun kunde i deres helhed. Da det har en vis interesse
at vide, hvilke viser der så at sige er grundstammen i hendes repertoire,
skal her anføres første linie af hver enkelt af viserne i den rækkefølge, hvori
hun selv angav dem:
Det var en lørdag aften førend klokken slog ti, I præstens have
i Taubenhajn, I Jylland i Danmark der er jeg barnefødt, Pige du
kan aldrig tænke, Oh, søde ven, oh kære, Elvine går til sin faders
borg, Jeg havde mig bejlere tvende, God aften min pige er kære
sten borte, Jeg gik mig en aften udi grønne lund, Jeg spadserede
en aften min ensomme gang, Jeg gik mig en aften udi den grønne
lund, En Pige vandred’ udi en have, Jeg så et skib komme sejlende,
Kære moder, hvorfor sover du, Der sejled’ et skib fra Gibraltar
ud, Skøn Zelin, skøn Zelin, skøn Zelin, hedte hun, Ved Rhinens
dal ved Rhinens elv, Der var to adelig, kongelig børn, Du er den
første, jeg har hånden givet, Så så han sig, så så han sig, så så han
ud i stalden, Der kommer Mikkel den lange stud, Ja, nu har jeg
nydt den ære, jeg har været til et bal, Jeg hedder Maren, far Niel
ses barn, No hår mi muer fåen i si hued, Der er så stille i vor
gård, Der var engang en mand, der fik i sinde, Første juledag
Sankte Martin mig gav, Lasselille han op ad Lundebakken gik,
Der står et slot i Vestervig, Ved linden i dalen en enlig hytte, Ven
lige aftenvind bring du min klage, Vi sejlede os for den føjelige
vind, I en silde aftenstund stormen rædsomt hylte, Det var en aften
silde, da månen skinned’ klart, I Fåborg på lazarettet, der lå en
dansk soldat, Jeg var knapt 20 år, Jeg har forsvoret at drikke
brændevin, Ung Erik mødte Karen, I hytten derhjemme, vi dan
sede som små, Guds himmel var så mørk og grå, En vise vil jeg
synge, den er om brødre to, Prinsessen sad i jomfrubur, Der kom
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en prins fra Englands land, I året atten hundrede og syvogtredive,
Oh, hør I mine venner, en liden sørgesang, Jeg gik mig op på
det højeste bjerg, Ung Hagbard han rider sig til kong Sigvards
gård, Om du nogen tid døren stænger, En fattig ung sømand jeg
er, En jæger gik at jage.
Svenske viser:
Der tjente en flicka i Veksjö, Ved söstranden er spredes ud en
ranke, Forgaves på stien jag dig i möte går, Nu har jag dog ende
lig varit på balen, Mama sagde ofte til sit kära barn, Her vil jag
en liten visa fremstecka, Liten båt, En jäger gik at jaga, I Aftons
så satta jag ruben på stuben, Og dengang vi kommer til Kalmar
strand.
Disse mange viser lokkede Grüner-Nielsen til Kalundborg, hvor han
optegnede størstedelen af melodierne. Derefter gik der nogle år, før for
bindelsen blev genoptaget, men straks i det første brev efter en pause på 6 år
skriver Selma Nielsen levende og fornøjeligt om sit syn på mangt og meget
vedrørende de gamle viser:
Holbækvej 17, Kalundborg
8-5-28

Ærede Hr. Magister Grüner Nielsen!
Erindrer De, at De i Oktober 1922 var her i Kalundborg paa Fru
Karoline Graves Foranledning og skrev 45 gamle Visemelodier af efter
min Sang? De roste mit Foredrag af de enkelte Viser, jeg sang helt igen
nem, og lovede mig, ved Lejlighed, nogle af Noderne.
For kort Tid siden hørte vi Deres udmærkede Foredrag i Radioen, og
derefter Hr. Chr. Schrøders Foredrag af Skæmteviserne og Markedsvi
ser.1) Det falder mig svært at tro, at hans Opfattelse af disse sidste falder
sammen med Deres, Hr. Magister, selv om det var mindre betydelige
Viser; ialfald kender jeg adskillige ældre Mennesker, for hvem det var
en Pine at høre ham radbrække og karrikere dem saaledes. Der var lige
ledes en Aften, vistnok i Marts, at Hr. Aage Redøl2) (vistnok) sang Sø
mandsviser; de engelske Chantis var gode nok; men da han havde sunget
et Par af de »danske Sømandsviser« kastede min Far Telefonen, han var
saa bitterlig skuffet; der havde han glædet sig til at høre nogle af de
kønne, gamle Sømandsviser, og saa var der ikke een ærlig Sømandsvise
iblandt, og som denne gamle Søulk er der mange, der blev skuffede.

Og Selma Nielsen slutter brevet med en forespørgsel til Grüner-Nielsen,
om han kan hjælpe hende til en udsendelse i radioen, således at hun kan
give lytterne et begreb om, hvordan sømandsviserne virkelig skal fore
drages. Dette resulterede i Selma Nielsens første radiooptræden, som efter
fulgtes af mange andre, og som efterhånden gjorde hendes viseforedrag
kendt landet over. I denne forbindelse må det også nævnes, at Skandi
navisk Grammophon Aktieselskab optog en plade (Columbia DD 358, CC
659) med viser, som hun havde fra faderen, nemlig Jeg gik mig en aften ud
i den grønne lund og Prinsessen sad i højenloft, begge dog med et ikke helt

x) Den yndede folkelige skuespiller, kaptajn Christian Schrøder havde haft
udsendelse i radioen 17. april.
2) Skuespiller Aage Redal.
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ideelt akkompagnement. I Dansk Folkemindesamling opbevares som sup
plement til H. Grüner-Nielsens melodioptegnelser fonografvalser med
nogle viser indsungne af Selma Nielsen i 1929 (DFS da. Fon. 208-11 og
214, omfattende Ungersvenden sig ganger, Lasselille, Elselil, kær datter
min, Og jeg gik i den mørkeste nat, Der kommer Mikkel, Første juledag,
St. Martin mig gav, Så så han sig ind i stalden, Den bonde vilde ad skoven
gå, Der stod to skalke og Agnete hun stander på højenloftsbro.)
Af korrespondancen med Dansk Folkemindesamling fremgår det, at
Selma Nielsens tanker ofte kredsede om de gamle viser, og selv om der
ofte går lang tid mellem brevene, glemmer hun aldrig at omtale, når hun
kommer i tanker om noget nyt, således tilbyder hun i februar 1933 nogle
nye melodier, som Grüner-Nielsen ved et af hendes besøg i København
optegnede. Hendes interesser er iøvrigt ved denne tid udvidet til også at
gælde dialektoplæsning.
I „Politikers søndags-tillæg „Magasinet“, 1. november 1936, efterlyste
forfatteren R. Broby Johansen gamle sømandsviser, og en af de flittigste
bidragydere var atter her Selma Nielsen, der dels i de følgende numre af
„Magasinet“, dels i den lille „Sangbog for den danske Sømand“ (Wilh.
Hansens Musikforlag 1937) som blev et resultat af artikelserien, fik optaget
enkelte af sine viser. Men det fulde indtryk af omfanget af Selma Nielsens
viserepertoire får man først i den foreliggende samling, som hun selv i sine
sidste år havde været optaget af forberedelserne til.
Introduktionen til forelæggelsen af Selma Nielsens viserepertoire kræ
ver foruden redegørelse for hendes forhold til sit repertoire også en over
sigt over arten af det samlede materiale. Nøjere præciseret omfattede Selma
Nielsens sangskat ialt ca. 150 viser. Heraf havde hun oprindelig tænkt om
kring en trediedel publiceret med tanke på senere at supplere med endnu
godt 50 viser. I den foreliggende samling findes ikke alene det oprinde
lig antal, som var renskrevet, men også den anden trediedel, som kun forelå
i kladde for tekstens vedkommende, og som, hvad melodierne angår, blot
var skitseret uden angivelse af nodeværdier og taktart. Som foran anført er
disse melodier suppleret dels ved bistand af en, der ved forskellige lejlig
heder havde hørt Selma Nielsen synge dem, dels efter andres optegnelser
af de samme melodier, dels endelig i overensstemmelse med versrymten.
Det sidste halvhundrede viser, der ikke meddeles i denne udgave, er dels
en lille snes svenske sømandsviser, dels viser, til hvilke melodierne fore
ligger optegnet af Hakon Grüner-Nielsen i årene 1921-46, men hvortil der
iøvrigt ikke foreligger tekster fra Selma Nielsens side.
De 100 viser, der her gengives, fordeler sig i flere grupper, repræsen
terende de skiftende epoker indenfor folkelig dansk visesang.
Den, hvad oprindelse angår, ældste gruppe er den, der omfatter de mid
delalderlige folkeviser, som Selma Nielsen kendte, for nogles vedkom
mende dog med litterære kilder som mellemled, og i hvert fald med melo
dier af nyere dato.
I forbindelse hermed er sat gendigtningen i nyere visestil fra forrige
århundrede af emner, som den middelalderlige vise allerede havde be
handlet i sin egen særlige stil.
Af ret høj alder, omend ikke så alderstegne som de middelalderlige, er
viser af den art, som med en ikke helt velvalgt, men siden Sv. Grundtvigs
9

dage benyttet, betegnelse kaldes kæmpevisens (eller folkevisens) efter
klang. Det er viser, som er skabt i århundrederne efter den middelalder
lige vises litterære afblomstring, viser, som i deres brede, romanagtige
skildring af mennesker og begivenheder har lighedspunkter også med den
af almuen højt elskede skillingstrykspoesi fra midten af forrige århundrede
og fremefter, i første række de viser, der kom på boghandleren og visedigteren Julius Strandbergs forlag.
Julius Strandberg fortsatte i Holmensgade-kvarteret i København den
skillingsvise-industri, som siden begyndelsen af det 19. århundrede havde
blomstret i de små gader mellem Kongens Nytorv og Holmens Kanal.
Hans berømteste forgængere er at søge indenfor bogtrykkerfamilien Tribler, der igen overtog stillingen som Danmarks flittigste skillingsviseud
givere efter bogtrykker Svare og senere hans enke, der drev forretning i
Skindergade 76 til 1782 el. 1783 og i Lille Kannikestræde 39 til enkens død
1797.
For den almindelige bevidsthed står disse mennesker som repræsentan
ter for en skillingsviseindustri uden megen variation. Men et gennemsyn,
der på grund af det ringe biblioteksmæssige overblik, der er over dette stof,
dog må være ret løselig, giver til resultat, at der var betydelig forskel på,
hvad disse tre hovedforhandlere udgav.
Hvad der foreligger fra Svare og hans efterleverske er i sig selv præget
af det 18. århundredes stil og benyttelsen af en stor del af kendte digteres
produktion. Men selv mellem det, Tribler-familien og Strandberg udgav,
ses der afgjort forskel. Tribler-trykkene er som helhed litterære og i frem
trædende grad præget af hovedstaden. Hvad der i årene 1812-48 kom på
familien Triblers forlag i Holmensgade 107 (senere 114) og Lille Kon
gensgade 89 var i første række viser fra klubtiden, viser af danske digtere
af større og mindre reputation og et stort antal arietekster fra tidens yndede
opera- og syngespil.
Julius Strandbergs viser, der i et meget stort antal digtedes af ham selv,
var på en helt anden måde bevidst lagt an på det brede publikum, og
stort set alt, hvad man i dag populært forstår ved folkeviser, er viser af
Strandbergs art, suppleret med enkelte ældre, der har rødder i den såkaldte
kæmpevisens efterklang, og en hel del, som i mere eller mindre parodierende
hensigt digtedes af kendte digtere, i nogle tilfælde til syngespil eller skue
spil.
Langt den største del af Selma Nielsens viser er af den Strandbergske
art, som spredtes over landet, dels i skillingstryk dels i de to meget ud
bredte, fortløbende samlinger af visehefter, „Visebog for Hvermand”, der
kom i 16 små hefter fordelt på 2 rækker, den første omfattende 12 hefter,
ca. 1865-72, ny række omfattende 4 hefter i årene 1875-78 og „Danmarks
(senere blot Den) syngende Mand paa Bølge og Land”, bind I-VIII, 1883
ff., begge udg. af Strandberg. Forordet til den sidste samlings første bind
er så karakteristisk både for samtidens og eftertidens syn på disse skillings
viser, at det fortjener at aftrykkes. Det hedder heri:
Iblandt de i denne Samling optagne Viser vil der findes en stor Del,
som ikke opfylder de Fordringer, man nu tildags stiller til en Sang, og
som ikke har ringeste Værd andet end det, at Almuen tidlig og sent har
efterspurgt dem, fordi det netop var disse gamle primitive Vers man
vilde have, og ingen andre. At rette paa disse Viser, der ofte er udgaaede
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fra aldeles ulærde Sømænd eller Bønder, er omtrent umuligt, og man
har derfor undladt det, og betragtet denne Samling ikke som en Til
vækst i Literaturen, men ligefrem som en Handelsvare, der retter sig
efter Køberens Ønske, og som med alle sine Mangler har det Fortrin,
at den tilfredsstiller den Kres, for hvis Skyld den er udgivet. I øvrigt
findes i Samlingen ogsaa en Mængde Viser af nyere Forfattere, og ved
eventuelle senere Oplag vil Udgiveren lidt efter lidt søge at afløse de
altfor ufuldkomne Sange med mere tidssvarende.
Hr. Forlagsboghandler Jul. Strandberg har efter nogen Vægring over
taget Kommissionen og Forhandlingen af Bogen, og nærmest fordi jeg
ikke kunde opfylde hans Forlangende om at fjærne en Del af Sangene
og afløse dem med andre, eftersom Bogen med Undtagelse af Titelblad
alt var trykt, da jeg henvendte mig til ham, har jeg troet at burde forøge
Bogen med nærværende Forord.
Udgiveren.

Det er næppe for dristigt at udkaste den formodning, at den anonyme
udgiver er nøje identisk med Julius Strandberg, selv om de ovenfor
aftrykte linier gør sig megen umage for at lægge afstand imellem dem.
Bemærkningen i forordet om, at visse viser vil blive søgt udvekslet med
andre, viser sig opfyldt i de senere oplag. „Danmarks syngende Mand",
der blev elsket landet over, og hvoraf langt de fleste eksemplarer er slidt op,
blev virkelig også, hvad indholdet angår, en levende organisme.
løvrigt er det ganske påfaldende, hvor stor forskel indholdet af de enkelte
bind af „Danmarks syngende Mand" frembyder. De tre første bind bringer
i fremtrædende grad skillingsviser af den særlige Strandbergske art. De
efterfølgende optager i langt videre omfang viser af litterær art og minder
derved på en vis måde mere om det visestof, som Tribler udgav.
For Selma Nielsens viser gælder det, at hun, selv om de temmelig ofte
genfindes i „Danmarks syngende Mand", hvoraf hun har ejet et par bind,
dog i reglen har lært dem at kende ved at høre dem sunget. Hendes hjem
melsmands (i reglen faderens) kilde, er muligvis ikke helt sjældent et skil
lingstryk af dem, der i store oplag og jævnligt genoptrykt, blev spredt fra
Københavns og provinsens bogtrykkere, der solgte dem med rabat til mar
kedernes visesangere, som videreforhandlede dem rundt om i landet. De
mest yndede af disse viser huskes endnu mange steder i landet. Men medens
teksterne oftest vil kunne skaffes forholdsvis nemt tilveje, er melodierne
næsten helt forsvundet, og det er i meget væsentlig grad for at fastholde
tekst og melodi i forening, denne udgave af Selma Nielsens viser nu frem
kommer.
Selv om nok Julius Strandbergs i al dens pudsighed næsten geniale
evne til at kombinere snusfornuftig konstatering af hverdagslivets fakta
med sentimental begrædelighed synes noget undervurderet, er viserne
hverken litterært eller musikalsk af større værdi, men de giver os, som de
er, en side af dansk folkeliv, som ikke kan overses. Det er derfor også på
krævet i „Danmarks Folkeminder" at give denne almuesang fra det 19.
århundrede en plads og derved ikke alene glæde en samtid, der endnu har
svag forbindelse bagud til viserne, men også en eftertid, som med mindre
besvær end der oftest er forbunden med udredelsen af gamle visers tekst
og melodiforhold, her kan hente oplysninger om den folkelige sang i en
periode, der er ved at blive glemt.
De af Selma Nielsen trofast huskede tekster og melodier til denne art
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viser er dels af mere almen karakter, dels sømands- og soldaterviser.
Grænsen mellem dem er ikke altid helt klar, men sømands- og soldater
viserne er her søgt nogenlunde samlede gruppevis for sig i slutningen af
afsnittet med det 19. århundredes almueviser.
Som særlig gruppe, men for de flestes vedkommende i karakter eller i det
mindste i teknik nært knyttet til almuevisen er i tilknytning hertil placeret
viser, som kan føres tilbage til en navngiven forfatter, i flere tilfælde Julius
Strandberg, som ikke altid afslører sin anonymitet, desuden A. M. Glück
stadt, J. Borck-Hee m. fl. Her er også placeret nogle viser af litterært
eller halvlitterært præg.
Endelig er til slut sat en gruppe skæmteviser, gamle og unge, stræk
kende sig, som de andre grupper af Selma Nielsens viser tilsammen gør det,
fra middelalderen til tiden omkring 1900.
Som helhed kan det siges om Selma Nielsens repertoire, at det trods sin
righoldighed er ret enhedspræget. Det omfatter næsten udelukkende sange
af den art, som i slutningen af forrige århundrede var fælles for alle kredse
som holdt af og ved enkle folkelige viser. Skønsange og mere hovedstads
prægede revyviser er forsvindende få, hele hovedmassen af hendes viser er
af den bredt fortællende art, med de mange malende enkeltheder, som på
en vis måde er gået i arv fra middelaldervisen.
Den nyere folkelige sang af litterær kvalitet, som fødtes i den begyn
dende politiske demokratiserings solopgangsskær i 1830’erne, og som i
første række gik ud til folket fra højskolerne, har Selma Nielsen holdt
udenfor sit repertoire. Vel ikke fordi den ikke var kendt i de fleste kredse,
men fordi disse viser i hele deres holdning tydeligt var af en ganske anden
art end den kreds af sange, der var hverdagskost for almuen.
Hvad angår gengivelsen af Selma Nielsens viser i den foreliggende ud
gave, bør det oplyses, at hendes ortografi i alt væsentlig er fulgt, dog at de
nye retskrivningsregler for store og små bogstaver (men ikke skulle for
skulde o.s.v.) er overholdt. Melodierne er transponeret til et bekvemt leje,
og enkelte mindre væsentlige fejl (foruden de allerede omtalte rytmiske
mangler) er rettet, ligesom visse uoverensstemmelser mellem Selma Nielsen
og Hakon Grüner-Nielsens melodinedskrifter har medført nogle ændrin
ger, hvor normalt den sidstnævnte form er fulgt.
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Hans hår det var som det pure guld,
hans øjne de vare så frydefuld,
Han stopped hendes øre, han minded hendes mund,
så førte han hende til havsens bund.

Agnete hun sad ved vuggen og sang,
da hørte hun, Engelands klokker klang.
Agnete sig ganger for den havmand at stå:
„Oh, må jeg mig end engang i kirke gå?"

„Javel må du end engang i kirke gå,
når du kommer tilbage til børnene små.
Men når du træder på den grønne jord,
du må ikke tage alt dit røde guld på.

Og når du træder på den kirkesti,
du må ikke smilke under skarlagenskind.
Og når du træder på den kirkegård,
du må ej slå ud dit favre gule hår.

Og når du træder på kirkegulv,
du må ej gå ind til din moder i stol.
Når præsten han nævner den Høje,
du må dig ej dybt nedbøje".

Han stopped hendes øre, han minded hendes mund,
så førte han hende op fra havsens bund.
Agnete hun træder på grønne jord,
da tog hun alt sit røde guld på.
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Agnete hun træder på den kirkesti,
da smilkede hun under skarlagenskind.

Agnete hun træder på den kirkegård,
da slog hun ud sit favre gule hår.
Agnete hun træder på det kirkegulv,
da gik hun ind til sin moder i stol.
Da præsten han nævned den Høje,
hun monne sig dybt nedbøje.

„Agnete, Agnete, kær datter blid,
hvor haver du været så lang en tid?

Agnete, Agnete, kær datter blid,
hvorfor er du om kind så hvid ?"

„I bølgen blå der stander mit bo,
der haver jeg givet den havmand min tro.
Der skinner ej solen den blide,
derfor er mine kinder så hvide."

„Hvad gav da den havmand dig for din tro,
at du hos ham i bølgen kunde fæste bo?"
„Han gav mig guldspænder til mine sko,
der findes ej bedre på dronningers fod.

Han gav mig en armring af pure guld,
der findes ej bedre på dronningers hånd.
Han gav mig et spange af pure guld,
der findes ej bedre på dronningers barm.
Han gav mig en harpe af pure guld,
som jeg kunde slå, når jeg var sorrigfuld.

Sønnerne syv jeg haver ham født,
den ottende hun er sig så liden en mø.

Men nu vil jeg aldrig mer til havsens bund,
for nu vil jeg gå på min moders grund".
Den havmand sig ind i den kirke tren,
alle de små billeder sig vendte omkring.
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„Agnete, Agnete, kom tilbage med mig,
dine små børn længes efter dig !"

„Lad længes, lad længes, hvo som længes vil,
dem kommer jeg aldrig mer tilbage til.”
„Oh tænk på de store, og tænk på de små,
og mest på den lille, som i vuggen lå!”
„Jeg tænker ej på store ejheller på små,
og mindst på den lille, som i vuggen lå.”

Den havmand bar op sin højre hånd:
„Mørke over alt det land!”
Og der blev mørkt over alt det land,
Agnete sig ganger mod vilden strand.

Hun troede at gå på sin moders grund,
så tog hun den vej ned til havets bund.
Hun troede at gå på den grønne jord,
så tog hun den vej, ned hvor bunden lå.
„Velkommen, Agnete, i Havet ned,
men dine små børn får du aldrig at se.

Men her kan du sidde på hårde gråsten,
og her kan du lege med døde mænds ben.
End lader jeg tilbage din harpe af guld,
som du kan slå så sorrigfuld!”

Og der blev lyst over alt det land,
Agnete slog harpen fra vilden strand
— hå, hå, hå —
Agnete slog harpen fra vilden strand.
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Så lif—lig leg-te han for sin jom-fru.

For hver gang guldterning på tavlbord randt ind,
da randt der en tåre på jomfruens kind.

„Skøn jomfru, hvi er I så sorrigfuld?
I skal intet græde for røden guld.
Hvad heller mon er det for sadel og hest,
hvad heller, fordi jeg til brud har jer fæst?"

„Slet intet jeg græder for guld eller hest,
langt mindre at I mig til brud haver fæst.

Alenest jeg græder for Blidebro,
der sank tilbunds mine søstre to."

„I skal intet græde for Blidebro,
I ride min ganger med røden guldsko.
Og alle mine svende de følge på rad,
de vogte eder vel for det kolde bad."
Da jomfruen kommer til Blidebro,
da snubled hendes ganger med røden guldsko.
Da faldt hendes ganger på femten guldsøm,
og jomfruen sank i den stride strøm.
Hr. Villeman taler til liden smådreng:
„Du hente mig harpen med røden guldstreng!"

Hr. Villeman ganger for strøm at stå,
så mesterligt kunde han harpen slå.
Han leged med lempe, han leged med list,
ej rørte sig fugl eller blad på kvist.

de

Han leged med styrke, han leged med gny,
det runged i bjerge, det gjalded mod sky.

Brat revnede barken på birk og på eg,
og hornet sprang af på det brølende kvæg.
Op måtte nu trolden fra dybe sø:
„Hold op med din ringlen, her har du din mø !

Og her har du også hendes søstre to,
du lade mig nu volde vandet i ro!”

„Velkommen den ene, velkommen de to,
men aldrig skal du volde vandet i ro.”
Hr. Villeman sværdet uddrog fuldglad,
og flakte så trolden hin arge midt ad.

Han trøsted sin kære og søstre to,
— strengen er af guld —
„I ræddes aldrig mere for Blidebro!”
Så liflig legte han for sin jomfru.

Hr. Olof han rider så vide om land
i i 1
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Og alt som han kom udi lunden grøn,
en elverdans går let og skøn;

Der dansede fire, der dansede fem,
den elvermø rækker hånden frem.
„Og hør I, hr. Oluf, træd dansen med mig,
så favre gaver jeg giver dig,”
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„Slet ikke jeg tør, og slet ikke jeg må,
i morgen så skal mit bryllup stå",

„Ja, vil du ej træde i dans med mig,
så ond en sot skal da følge dig;"
Så slog hun ham over hans hærde så god,
at slaget gjald’ i hans hjerterod;

„Du ride nu hjem til din fæstemø kær,
og glem så ikke den bryllupsfærd."
Det skete, før dagen blev lys udi gård,
bleg lå hr. Olof på sorten bår,
Hr. Olof og så hans fæstmø huld,
de to kom sammen i sorten muld,
Men dansen den går så let, så let gennem lunden.
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:/ Den ene græd tårer, den anden græd blod, /:
:/ den tredie græd sin moder af sorteste muld. /:

:/ „Og hør, I mine småbørn, hvad vil I mig her, /:
:/ må jeg ikke få lov til at hvile i ro?" /:
:/ ,Jo, vel må du få lov til at hvile i ro; /:
:/ men vi haver fået en stedmoder hård." /:
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der

græd.

:/Marie sig ganger for Vorherre at stå:/:
:/ „Må jeg ikke end engang med småbørnene gå?" /:
7 „Jo, vist må du få lov med småbørnene at gå, /:
:/ men du skal være her, inden klokken slår ti." /:

:/ Marie sig ind ad den forstue tren, /:
:/ alle de små børn sig vendte omkring. /:
:/ „Hvorfor skal mine småbørn sidde i mørkeste vrå, /:
:/ jeg ved, at jeg har levned de vokslys så små? /:

:/ Hvorfor skal mine småbørn gå med bareste tå, /:
:/ jeg ved, at jeg har levned både til hoser og sko? /:
:/ Hvorfor skal mine småbørn ligge på bareste strå, /:
7 Jeg ved, at jeg har levned de bolstre så blå /:
:/ Hvorfor skal mine småbørn lide hunger og had, /:
7 jeg ved, at jeg har levned både til øl og til mad? /:
:/ Men dersom du vil være en stedmoder hård, /:
:/ inden helvedes port skal dig sættes din stol. /:
:/ Og dersom du vil være en stedmoder god, /:
:/ inden himmeriges dør skal opredes din seng. /:
:/ Nu har jeg ej tid til at tale med dig, /:
:/ thi himmeriges klokker nu ringer efter mig." /:
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Det var sig ridder hr. Aage,
han red under ø,
fæsted han jomfru Elselille,
hun var så væn en mø.

Fæsted han jomfru Elselille,
alt med meget guld,
månedsdagen derefter
lå han i sorten muld.
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Så såre græd jomfru Elselille,
sine hænder hun slog,
det hørte ridder hr. Aage,
alt under sorten jord.

„Og hør, I, ridder hr. Aage,
allerkæreste min,
må jeg dig følge i sorten jord,
i graven din?”

Op stod da ridder hr. Aage,
tager kisten på bag,
så lakked han til sin fæstemøs bur
med megen umag.

„Sålunde er der i sorten jord
i grav hos mig
som i det sorteste helvede,
slå kors for dig!

Han klapped på døren med kiste,
fordi han havde ej skind:
„Stat op stolten Elselille,
og lukke din fæstemand ind!”

For hver en gang du græder,
din hu gøres mod,
så er min kiste indtil fyldt
med levret blod.

Det mælte jomfru Elselille,
mens tåre randt på kind:
„Og kan I Jesu navn nævne,
så skal I komme ind.”

Foroven ved mit hoved
står græsset grønt,
forneden ved mine fødder,
med slanger bespændt.

„Du stat op, liden Elselille
og lade op din dør,
jeg kan så vel Jesu navn nævne,
som jeg kunde før.”

For hver en gang du kvæder,
i hu er glad,
da er min grav forinden
omhængt med rosenblad.

Op stod stolten Elselille
med tårer på kind,
så lukked hun den døde mand
i bure til sig ind.

Nu galer hanen den sorte
i mørken vrå,
nu lukkes op alle de porte,
og bort jeg må.

Så tog hun af skuffen den guldkam
og kæmte hans hår,
for hver en lok, hun redte ud,
hun fældede tår’.

Nu galer hanen den hvide
i højen hal,
til jorden stunder de lige,
nu bort jeg skal.

„Og hør, I, ridder hr. Aage,
allerkæreste min,
hvorlunde er der i sorten jord
i graven din?”

Nu galer hanen den røde
i heden sted,
til jorden må alle de døde,
og jeg må med.”

„Sålunde er der i sorten jord
i grav hos mig
som i det frydeligst himmerig,
thi glæd du dig ! ”

Op stod ridder hr. Aage
tog kisten på bag,
så lakked han til den kirkegård
med megen umag.

Det gjorde stolten Elselil,
hendes hu var mod,
fulgte hun da sin fæstemand
igennem sorte skov.

Der de kom gennem skoven,
på kirkegård
da falmede ridder hr. Aage
brat sit fagre gule hår.
„Du ser dig op til himlen
til stjernerne små,

da mærker du så sagtelig,
hvor natten går!”
Så hun sig op til himmelen
til stjernerne små,
i jorden sank den døde mand,
ej mer hun ham så.

Hjem gik jomfru Elselille,
så sorrigfuld,
månedsdagen derefter
lå hun i sorten muld.
For hun haver den ridder trolovet.
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Hun lyste som en stjerne
blandt alle terner små,
og unge konge taled
til hende da så:

„Syv skibe udi navneu
dem agter jeg ej på,
giv dem din unge dronning,
lad mig med æren gå!”

„Og hør du liden Karen,
og vil du være min,
syv silkestukne kjoler
dem vil jeg give dig?”

„Og hør, du liden Karen,
vil du være min,
og vil du være min,
det vil jeg give dig?”

„Syv silkestukne kjoler
dem agter jeg ej på,
giv dem din unge dronning,
lad mig med æren gå!”

„Et stenhus udi skoven
det agter jeg ej på,
giv det din unge dronning,
lad mig med æren gå!”

„Og hør, du liden Karen,
og vil du være min,
syv skibe udi havnen
dem vil jeg give dig?”

„Og hør, du liden Karen,
og vil du være min,
og Engelands dronningkrone
den vil jeg give dig?”
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så bed til Gud i himlen
og sig, du aldrig vil!”

„Englands dronningkrone
den agter jeg ej på,
giv den din unge dronning,
lad mig med æren gå !”

De satte liden Karen
i spigertønden ned,
så hendes rosenkinder
mon blegne derved.

„Og hør, du liden Karen,
vil du ej være min,
så lader jeg dig sætte
i spigertønden ned!”

De lagde liden Karens lig
på sorten bår,
og alle slottets jomfruer
de redte Karens hår.

Sig liden Karen ganger
for dronningen at stå:
„Den herre han sig haver
befalet mig så.”

De lagde liden Karens lig
i graven ned,
og alle de små engle sig
frydede derved.

„Ja, hvis han så dig frister
og så dig byder til,
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Og hør du liden bådsmand,
hvad jeg vil sige dig,
har du ej lyst at spille
guldterning med mig?’'

„Så sætter du din blanke hat,
fast om end den er blå,
se jeg min perlesnor har sat,
tag den, kan du den få!"

„Jo, vel har jeg lyst at spille
guldterning med dig,
men jeg har hverken sølv eller guld
at sætte op mod dig.”

Den første gang guldterningen
på tavlebordet randt,
liden bådsmand tabte spillet glat,
og jomfruen hun vandt.

„Og hør du liden bådsmand,
hvad jeg vil sige dig,
har du ej lyst at spille
guldterning med mig?”

„Det bedste skib i flåden
jeg tager, når jeg kan.
Nu vil jeg hav’ prinsessen,
jeg med guldterning vandt.”

„Jo vel har jeg lyst at spille
guldterning med dig;
men jeg har hverken sølv eller guld
at sætte imod dig.”

„Og hør, du usle bådsmand,
skynd du dig brat fra mig,
min faders halve flåde
den vil jeg give dig!”

„Så sætter du din kappe god,
fast om end den er blå,
se jeg mit hovedguld har sat,
tag det, kan du det få.”

„Din faders halve flåde
jeg tager, når jeg kan,
nu vil jeg hav’ prinsessen,
jeg med guldterning vandt.”

Den anden gang guldterningen
på tavlebordet randt,
liden bådsmand tabte spillet glat,
og jomfruen hun vandt.

„Og hør, du usle bådsmand,
skynd du dig brat fra mig,
guldslottet i den grønne skov
det vil jeg give dig!”

„Og hør du liden bådsmand,
hvad jeg vil sige dig,
har du ej lyst at spille
guldterning med mig?”

„Guldslottet i den grønne skov
jeg tager, når jeg kan,
nu vil jeg hav’ prinsessen,
jeg med guldterning vandt.”

„Jo vel har jeg lyst at spille
guldterning med dig,
men jeg har hverken sølv eller guld
at sætte op mod dig.”

„Og hør, du usle bådsmand,
skynd du dig brat fra mig,
min faders halve rige
det vil jeg give dig!”

„Så sæt din bådsmandspibe
og dine spændesko,
mig selv jeg sætter derimod,
min ære og min tro!”

„Din faders halve rige
jeg tager, når jeg kan,
nu vil jeg hav’ prinsessen,
jeg med guldterning vandt.”

Den tredie gang guldterningen
på tavlebordet randt,
prinsessen tabte spillet brat,
og liden bådsmand vandt.

Prinsessen går i jomfrubur
og fletter sine hår:
„Gud trøste mig guldlokket mø,
for fæstemand jeg får.”

„Og hør, du usle bådsmand,
skynd du dig brat fra mig,
det bedste skib i flåden
det vil jeg give dig!”

Liden bådsmand i gården står
og skuldrer sit gevær:
„Du får langt bedre fæstemand,
end du var nogen tid værd!”
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„Thi jeg er ingen bådsmand,
fast synes det end så,
jeg er den bedste prins,
som fra Engeland mon gå."

„Er du den bedste
som fra Engeland
så skal du ha’ min
fast havde jeg end

prins,
mon gå,
troskab god,
to.”

Prinsessen går i jomfrubur
og fletter sine hår,
med røde roser fletter hun
nu sine gyldne hår,
Hej, sing op faldera, sing op faldera,
nu sine gyldne hår.

Redselille hun danser på gulv med list
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:/ „Og hør, Redselille, kær datter min, /:
hvorfor falmer roser på kinder din ?
:/ Og hør, Redselille, kær datter min, /:
hvorfor springer mælken af brysterne din?"

:/ „Det er ikke mælk, fast det synes end så, /:
det er af den mjød, som jeg drak igår."
:/ „Men mjøden er brun og mælken hvid, /:
og de er slet ikke hinanden så lig.”
r,

:/ „Jeg kan det ej længere skjule for dig, /:
skøn Meler haver besovet mig.”
:/ „Ja, haver skøn Meler besovet dig, /:
haver du ikke længer kære moder i mig.
24

:/ Skøn Meler jeg lader i galgen hæng, /:
lader dig så langt ud i fremmed land send."

:/ Redselille slog om sig sin kappe så blå, /:
hun agter sig ned til skøn Meler at gå.
:/ Hun banked på døren med fingrene små, /:
„Stat op, skøn Meler, jeg vil ind til dig gå!"

:/ „Slet ingen så haver jeg stævne sat, /:
slet ingen lukker jeg i mit bur om nat."
:/ „Det er Redselille, allerkæresten din, /:
derfor står du op nu og lukker mig ind!"

:/ »Ja, er det Redselille, allerkæresten min, /:
så før vil jeg krybe end ej lukke dig ind."
:/ Han peged på stolen med hynderne blå, /:
„Agter ej Redselille at hvile derpå?"

:/ „Nej, hverken vil jeg sidde, ej heller stå, /:
men sige mit ærind og så vil jeg gå.
:/ Min moder dig lader i galgen hæng, /:
lader mig så langt ud i fremmed land send."
:/ „Din moder hun skal os hverken trykke eller klemm’ /:
min gode grå ganger skal føre os frem.
:/ Kan du lige så snart samle klæder i sæk, /:
som jeg kan vande grå ganger ved bæk?
:/ Kan du lige så snart samle guld i skrin, /:
som jeg kan sadle grå ganger min?”
:/ Da de vare komne til Rosenslund, /:
agter sig Redselille at hvile en stund.
:/ „Min moder hun havde de fostermødre fem /:
om jeg havde haft nu den ene af dem.
:/ Min fader han ejer så vild en dam, /:
om jeg havde haft nu noget lidt af det vand !
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:/ Skøn Meler er mig altid så huld og tro, /:
han hente mig vand i sin sølvspæn desko.”
:/ Da skøn Meler var kommen til vilden dam, /:
hørte han en nattergal sørgelig sang.

:/ „Når du kommer tilbage til Rosenslund, /:
ligger moderen død med to klynkende små.”
:/ „Oh nej, kære nattergal, syng ikke så, /:
sig, børnene er døde, men moderen lever glad!”

:/ Da skøn Meler kom tilbage til Rosenlund, / :
Redselille lå død med to børn i skød.
Tralalalalalala tralalalalalalala,
Redselille lå død med to børn i sit skød.
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„El -se-lil, kær Dat-ter min, hvor har du vær't så læn-ge? " „I de grønne en - ge, kær

Moder min, i de grønne en - ge, kær Moder min, jeg har så ondt for, hjer-tet."

„Elselil, kær datter min, hvad fik du i grøn enge?”
„Tre små snore, kær moder min,
tre små snore, kær moder min,
jeg har så ondt for hjertet.”

„Elselil, kær datter min, hvad ønsker du din fader?”
„Himmeriges glæder, kær moder min,
himmeriges glæder, kær moder min,
jeg har så ondt for hjertet.”
„Elselil, kær datter min, hvad ønsker du din broder?”
„At han lå i sin grav, kær moder min,
at han lå i sin grav, kær moder min,
jeg har så ondt for hjertet.”
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„Elselil, kær datter min, hvad ønsker du din søster ?"
„Helvedes kvaler, kær moder min,
Helvedes kvaler, kær moder min,
jeg har så ondt for hjertet."
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lunden der gror deres år!

Og nogle vilde sejle, og nogle vilde ro,
men ingen vilde hjemme hos deres fader bo.
Så lagde ud fra landet,
så glemte de Gud, fader, søn og ånd.

De sejled vidt i otte år,
og kunde hverken finde land eller jord.
De sejled vidt på bølgen blå,
de sejled under en skær, som de lå,

De lagde dem ned at græde,
de havde slet intet at æde.
Og alle vare de søskendebørn for sand,
på nær som den gamle styringsmand.
„I tør ikke ved at græde,
I vilde mig nu slet opæde."

De toge og bandt ham til sejlende stang,
de slagtede ham som et andet lam.

De skare ud lever og lunge,
og bar frem for den unge konge.

„I salter os det kød og gemmer det vel,
før vi æder derudaf, da sulter vi ihjel".
Så kom der en due fra himlen sendt,
den satte sig hårdt på det sejlende træ.
Og kongen taler til liden smådreng:
„Du skyde mig den due og kog mig den!"

„Jeg er ej en due at skyde,
jeg er en Guds engel fra himmelen sendt.
I vender nu om mod Østen,
så skal I fange trøsten !
I lægger jer ned at bede,
og så er frelsen til rede !
I lægger jer ned at sove,
og snart skal I frelsen love!"
Op så vågned den første:
„Og nu har vi børen den bedste."
Op så vågned den anden.
„Og nu er vi kommet til landet."

Nu er her glæde overalt med gammen,
— de søfarne mænd —,
fader og hans sønner de komme tilsammen.
Men i lunden der gror deres år’.

Ung Hagbart sig rider til kong Sigvards gård
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Ung Hagbart sig klæder i en kvindekjol,
så træder han med nejen frem for skøn Signlils stol.
„Skøn jomfru, jeg er kommen, om I vil lære mig
:/ på silke at baldyre, så vil jeg takke dig.” /:
Skøn Signlil smiled og gav ham tråd og pren,
og så fik han plads næst ved kongedatteren.
Det så den unge terne med giftige blik,
:/ til denne dåd hun mistanke i sinde fik. /:
Hun sagde: „Den jomfru har alt for hård en hånd,
hun duer visseligen ej at sy og fæste bånd;
men hvergang vinen kommer til hende, ser jeg kun,
:/ at hun ej baldyrer, men tømmer bægret til bund.” /:

Ung Hagbart nu spurgte: „Hvor får jeg plads i nat?”
Stolt Signelil svared: „Du ej skal ligge forladt;
alt hos min bedste terne jeg rede vil til dig.
:/ Da sukked ung Hagbart: „Det huer ikke mig. /:

Før sov jeg hos kongebørn alt på de bolstre blå,
hvi skulde hos en terne da nu jeg leje få?”
Da smiled skøn Signlil og svared: „Bliv ej vred,
:/ hos mig i højenloft skal dig blive plads bered.” /:
Så gik de tilsammen alt over højenlofts bro,
skøn Signelil gik foran; men Hagbart han lo,
den onde terne fulgte med lys bagefter dem,
:/ hun planted kummers gifttræ i Signlils fagre hjem /:

De vokslys blev slukked, og ternen skulde gå,
i mørket ej de mærkede, at hun i krogen lå.
Ung Hagbart kasted kjolen, da skinnede hans sværd,
:/ han satte sig på sengen, da runged brynjen der —/:
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Stolt Signlil lagde hånden på hans blanke bryst.
„Vist aldrig nogen mand har en slig skønjomfru kyst,
så fager mø jeg aldrig så med så grov en særk,
:/ ret aldrig så jeg jomfruer så vældig og så stærk/’ /:

Ung Hagbart han svared: „Så er det tit hos os,
der vokser kvinden kraftig alt som den stærke fos,
men sig mig nu, skøn Signlil, mens vi så ene er:
:/ hvem er den ven i verden, alenest du har kær?”
„I verden har jeg ingen som ung Hagbart kær.”
„Oh, elskede Signlil, det jo din Hagbart er,
som hviler dig så nær her udi denne stund.
:/skøn Signlil svared: „Hvi sneg du dig gennem lund?
Hvi kom du ej med følge og lod dit åsyn se?”
„Fordi din fader jog mig på port med spot og spe,
dengang jeg for ham trådte og bad ham om din hånd,
:/ han trued mig i vrede med fængsel og med bånd!” /:

Så taled de sammen så mangt et gammens ord
og troed’, de var ene. Hvor ondskabs magt er stor !
Den onde terne lå der, lumsk Hagbarts sværd hun stjal,
:/ dertil hans gode brynje og gik til kongens hal. /:
Hun banked’ på døren: „Kong Sigvard, rejs dig Drot!
Ung Hagbart er i gårde, her på dit eget slot,
han sover hos stolt Signlil, han hende har så kær,
:/ her bringer jeg hans brynje og så hans gode sværd.” /:

Nu stormede kong Sigvard derhen med sine mænd:
„Og rejs dig nu, ung Hagbart, vi mødes skal igen!”
Skøn Signlil græd, men Hagbart kæmped svart,
:/ de var ham alt for mange, det blev ham snarlig klart. /:
Så bandt de ham med lænker; men jernets lænke brast,
hvergang han brugte styrke, de splintredes som bast,
det så den onde terne, hun mæled’: „Ej det går;
:/ men sikrest vil I binde ham med Signlils fagre hår. /:
Det tør han ikke bryde alt for sin kærlighed.”
Så bandt de ham med et hår om hvert et håndeled.
Den stærke gut sad stille, da de ham førte hen,
:/ udråbte hun, skøn Signlil: „Jeg dør med dig, min ven !” /:
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Kong Sigvard lod sende til Hagbarts fængsel bud:
„Og rejs nu op en galge og før ung Hagbart ud,
der skal han miste livet, ej nåde skal han få"
:/ Så førte de ham ud der, hvor galgen monne stå. /:

Ung Hagbart nu sagde: „I tilstå mig en bøn,
hæng først min kappe op, jeg en tanke får i løn.
Kanske kong Sigvard fatter, den lod er dog for hård,
:/ at miste livet, fordi man er stedt i kongens gård." /:
Så hængte de hans kappe i galgen, som han bad,
skøn Signlil sad i bure, hun var slet ikke glad,
hun sukked: „Det er ham, Hagbart, jeg følger dig,
:/ og alle mine jomfruer de skulle følge mig. /:

Og deres fæstemænd, som lod dig så grusomt dø,
de skulle nu til straf miste deres fæstemø."
Så tændte hun det højenloftsbur i stærken glød,
:/ da råbte ung Hagbart: „Nu går jeg glad i min død. /:

Et skønnere følge man ej til Valhal får,
end følges med skøn Signlil, den yndige mår."
Så gik der bud til Sigvard: „Fruerburet er i glød,
:/ vi frygter, at din datter, stolt Signlil, er død." /:

Da råbte kongen ligbleg: „Nu redde, hvad I kan!
En løbe skal til Signlil med nådens bud på stand,
en anden til ung Hagbart, giv ham hans fæstmø !
:/ Ret aldrig så jeg kongebørn så ynkeligen dø." /:
Da budet kom til Signlil, fruerburet lå i glød,
da budet kom til Hagbart, da var han nylig død.
Så blev de begravede i den samme grav,
:/ to hvide duer svang sig mod himlens blå deraf. /:
Så toge de hende, den onde terne, brat
begraved hende levende i den samme nat,
alt for sin slemme træskhed hun måtte bøde hårdt,
:/ fra hendes grav opsvang der sig en ravn så fæl og sort. /:
Ung Hagbart og Signlil de hvilede så sødt
forenede udi døden, for hvad dem her var mødt.
Ung Hagbarts frænder hævnede blodigen hans død,
:/ Kong Sigvard og hans mænd bøded hårdt, hvad de
forbrød. /:
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da tyst og blidt en stemme
Hun rejste sig med ængstet sind,
men sank forfærdet om igen,
med dødens bleghed på sin kind
så hun sin evig elskte ven.
„Maria, føl min kolde barm,
den banker ikke mer for dig,
jeg hviler nu i dødens arm,
Maria, græd ej mer for mig!

I dage og i nætter tre
drev stormen mig på havet om,
på elskovs gud jeg stolede;
men ingen, ingen redning kom,

J>

Ak - sel drømte

Ma - ri-a, græd ej mer for mig!

og da jeg sank i havet ned,
mit unge hjerte slog for dig,
forbi er stormen, jeg har fred,
Maria, græd ej mer for mig !

Oh, kære pige stands din gråd,
i hine egne mødes vi,
hvor elskov er for dødens brod,
for sorg og al elende fri.'*
Nu stemmen tav, og skyggen foer,
ej mere Aksel viste sig,
dog hvisked tit de tomme ord:
„Maria, græd ej mer for mig!"
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Hvi er dit øje så sygt og mat,
hvi er dine kinder så blege,
hvor er din gang hver midjenat,
når søvnen dit legem’ skulde kvæge."
„Ak, moder, jeg elsker ej dagens lys,
men natten er mig så venlig tyst,
derfor går jeg ved midnattetide
at skue de stjerner så blide."

Hun læned sit hoved op til hans bryst,
tæt læber til læber sig mødes.
Pigen hensmelter i rædsom lyst
og klynger sig fast til den døde,
på graven de sidde som brudgom og brud,
de hviler så stille i natten ud:
„Oh, yngling, når vil du modtage
for evig din elskende mage?"

„Vogt dig, stjernen er vist ej blid,
den pigens hjerte besnærer,
måneskin gør kinden hvid,
og midnattens tåger udtærer".
„Lad tære legem’, lad blegne kind,
så sød er dog stjerner og måneskin,
og liljen haver jeg funden,
som dufter i midnattestunden."

„I morgen, pige, du vorder min viv,
da skal jeg dig evig omarme,
nu har jeg drukket dit sidste liv,
udslukket din sidste varme."
Bag kirkegårdsmuren den moder står,
hun skælver og hører de rædselsord,
hun blegner og styrter til jorden
som knust af himmelens torden.

Den moder tier og tænker som hver,
hun vil sit forsæt fordølge,
ved midnat hun pigen bortvandre ser
og sagtelig efter mon følge.
Bag haven ligger en kirkegård,
didhen den sørgende pige går,
bag kirkegårdsmuren bortsvæver,
den moder hun skuer og bæver.

„Bed for din syndige sjæl en bøn,
bed, barn, og fly med din moder,
ve dig, dødning, du er min søn,
og datter, det er jo din broder!"
Den døde hører det angestskrig,
bleg og langsom han hæver sig:
„Ti stille, moder, ti stille,
ej blodet kan sjæle adskille.

I natten lyser en marmorsten,
didhen den pigelil vanker.
„Stat op, min elskede, kom min ven!"
På graven hun sagtelig banker.
Brat revnede stenen, og underfuld
en dødning stiger op af sorten muld.
Oh, hellige Krist sig forbarme,
hun klynger sig fast i hans arme.

På jorden gælder det store bud,
men ikke i åndernes rige,
i døden samles vi brudgom med brud,
hos Gud samles lige med lige.
Gak hjem kun og tag din datter ved hånd,
i morgen samles vi ånd med ånd,
farvel, hør hanerne gale,
de døde til graven de kalde."
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Dengang vi blev større, en fornem mand der kom
og spurgte os, hvorledes vi kunde synes om
at danse på teater, vi klapped i vor hånd,
vi dansed, og vi svinged os glad i rosenbånd.

For kejseren af Frankrig vi dansede en dag,
da sad der en ægypter, han fandt i os behag.
Om natten blev vi vækked, man bandt os for vor mund
og førte os til skibet, som lå for ankergrund.

Vi græd, og vi bad, men man hørte os dog ej,
tilsidst så styred skibet mod fjerne kyst sin vej,
så kom vi til Ægypten, det hede, hede land,
vi bievne var slavinder alt hos en fornem mand.

Strengt blev vi bevogtede i hans harem der,
vi måtte ej få budskab til dem, vi havde kær,
vor stakkels gamle moder, vi vidste, hun led nød,
hun var så svag og fattig og mangled dagligt brød.

Vi klæd tes i silke og guld fra top til tå,
hver aftenstund vi måtte frem for vort herskab gå,
vi dansede, og han skænked’ os guld, den rige mand;
men ak, vi græd, vi savned vor moder og vort land.
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Vi leved som dronninger, ak, men i vort savn
vi længtes dog så inderlig efter København.
Om kærlighed han trygled os så mangen gang,
han trued dog tilsidst med at vinde os ved tvang.
En aften så tog han tre franskmænd med sig hjem,
vi turde ikke tale ej heller se til dem,
vi måtte længe danse; men vi fik snart at se,
de fremmede så venligt til os alle monne le.

Vort herskab fortalte, vi var fra Cyperns ø,
da tændtes vi af harme, nu frihed eller dø,
vi kastede os alle på knæ for disse tre,
vort herskab blev som rasende og skreg, ak ve, ak ve.
De kaldte på slaver, der skulde binde os,
da lynede de franske i øjnene af trods,
de kasted sig imellem, og der blev skrig og blod;
men sejren gik ægypteren og hans folk imod.
De franske bar våben, de brugte dem så godt,
tyrannen blev dødeligt såret i sit slot,
og slaverne omkring ham på gulvet såret lå,
der fik vi grant at se, at vi frihed kunde få.

Der fik vi at se, hvem vore befriere var,
tre franske officerer, som elskov til os bar,
de elsked os i Frankrig, den tid da vi forsvandt,
de anede vort herskabs forræderi for sandt.
De rejste dertil, og lykken var med dem,
og med vort guld vi styred med dem på havet frem,
ægypteren os forfulgte; men natten var vort håb,
og snart var vi langt borte fra de hadefulde råb.
Da vore befriere nu bad os om vor hånd,
så knytted vi så gerne med dem et ægtebånd,
vi blev nu alle viede på een og samme dag.
Nu bor vor moder hos os og har det rigtig mag.
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Da hørte han en stemme:
„Kom hid til mig, du små,
:/ her har jeg i mit gemme
de stjerner gyldenblå. /:

„Hør, fader, hvad hun siger,
nu vil hun tage mig!”
:/ „Sid stille, bølgen stiger,
og hold dig fast til mig!” /:

Og dem vil jeg dig give,
når du vil gå til mig,
:/ og stedse hos mig blive
her i mit himmerig.” /:

Det var ved midnatstide,
da månen skinned klar,
:/ den smådreng monne glide
af båden for sin far. /:

„Hør fader, hvad hun synger,
ser du den pigelil ?”
:/ „Sid stille, båden gynger,
lad synge hvo, som vil!”

På stranden moder vented
forgæves på sin søn,
:/ som havets datter hented
til bølgens dyb i løn. /:

Og stemmen sang: „Du kære,
du lille dreng, kom hid,
:/ her er så godt at være,
her skinner månen blid. /:

Hans søskende så båden;
men far kom ene hjem,
:/ kom sidst af fiskerflåden,
og sorg omhylled dem. /:

Med månen skal du trille,
og de små stjerner med,
:/ kom, hører du, du lille,
kom, ellers biir jeg vred!” /:

Ti dage efter vugged
et lig mod grønne eng,
:/ den moder sorgfuldt sukked:
„Det er min stakkels dreng.” /:
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Den yngste af dem alle,
han gik op på bjergets top,
han vilde med skønjomfru trolove sig,
endskønt han var så ung.
Så tog han af guldringene fem
satte dem på jomfruens hånd.
„Ser I her, ser I der, min skønne jomfru,
se her har I venskabs bånd.

En rejse må jeg gøre, som varer i 3 år,
men så håber jeg nok,
jeg kommer hjem igen,
farvel, min bedste ven!"
Da de tre år de var omme,
kom den sømand hjem i havn,
og så ilede han hjem til sin faders gård,
for først at hilse på ham.

„Se goddag, se goddag, min kære,
velkommen hjem, min søn,
jeg haver en nyhed at fortælle dig,
som du vist ej synes om.
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I dag så står din kæreste brud,
du er kommen en time for sent”.
„Men hvem skal så være allerkæresten min,
oh, fader sig mig det?”
Så gik han ned i stalden,
lukked døren i lås for sig,
så sadled han op sin ganger så grå,
red hen til brylluppets gård.

Der gik han ind i brudehus,
begærte en dans for sig,
han dansed med bruden så sagtelig,
at hun blev rød og bleg.
„Ser I nu det, min skønne jomfru,
hvorfor bliver I så rød?”
„Jeg haver for lang tid hørt og spurgt,
at I skulde været død?”
„Haver du for lang tid hørt og spurgt,
at jeg skulde være død,
så skal det heller ikke vare længe nu,
førend I skal se mig død.”

Så gik han ind i kamret,
lukked døren i lås for sig,
så tog han frem sit timeglas
og satte det for sig.
Så satte han sig til at skrive
det store, lange brev,
der handlede om hans pige,
som havde været ham utro.

Da glasset det var udrundet,
og timen den var forbi,
så tog han frem sin blanke guldkniv
og stak den i sit liv.
Da blodet begyndte at rinde,
at rinde så stridelig,
så lukked han op sin kammerdør,
bad jomfruen komme og se.
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„Ser I det, min skønne jomfru,
hvilken hjertesorg jeg bær,
medens I ud i tale og ord så sød
dog havde en anden kær."
Alt dette er passeret,
han sit unge liv spoleret,
fordi hun havde været utro.
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Ungersvenaen tog brevet udi hånden sin,
han var i sit hjerte ej glad,
:/ hendes fader havde selv skrevet under derpå,
hun en anden sin kærlighed gav. /:

Ungersvenden sig ganger i stalden ind
for at lægge guldsadel på hest,
:/ og så red han jo stærkere, end fuglen den fløj,
for at han brudehuset kunde nå. /:
„Se goddag, se goddag i brudehus,
se goddag, se goddag I brudepar,
:/ og skamme må du dig for mit øje så bold,
du har taget min kærest med vold. /:

„Denne hersens lille Mad’mosel, som vi her taler om,
har jeg slet ikke taget fra dig.
:/ Godvillig har hun givet mig sit hjerte og sin hånd,
hun har selv knyttet venskabets bånd. /:
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:/ „Å hør, min kære moder,
giv mig dog en af dem /:
jeg mener ham med de sortebrune lokker,
udi hopsasa tralalalalala,
ham har jeg udvalgt til min ven."

:/ „Ak nej, min kære datter,
slet ingen ung matros, /:
lad du kun matroserne fare,
udi hopsasa tralalalalala
og bliv du så hjemme hos mig."
:/ „Å hør, min kære moder,
giv mig min arvepart, /:
jeg mener de titusind’ dukater,
udi hopsasa tralalalalala,
de er jo min arvepart."
:/ „Ak nej, min kære datter,
ej arvepart du får, ! :
for dem har din fader bortspillet
udi hopsasa tralalalalala
alt udi terninger og kort."
:/ „Ja haver min fader bortspillet
min arv i terninger og kort, /:
så pakker jeg tilsammen mine klæder,
udi hopsasa tralalalalala,
og rejser med kæresten min."
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dybt der - til og de sø-bøl-ger blå.

„Du drager af dig klæder din
og svømmer over til mig,
så tænder jeg min lampe,
at den kan lyse for dig.”

Alene må den stakkels jomfru gå
ned til det vildene hav,
der stod der en gammel fiskermand,
og grov i hast en grav.

„Alene må stakkels jomfru ej gå
ned til den vildene strand,
du vække din yngste søster op,
hun med dig følge kan!”

„Og hør, du gamle fiskermand,
til hvem graver du vel den grav?”
„Den er til en ung og fornem mand,
som druknede i nat på hav.

„Vækker jeg min yngste søster op,
hun er et uskyldigt barn,
så plukker hun alle de blomster små,
som vokser på vilden strand.”

Han havde silkestrømper på,
guldkniplinger på sine sko,
fast aldrig har jeg set sådant syn,
alt ude på søbølgen blå.”

„Alene må stakkels jomfru ej gå
ned til den vildene strand,
du vække din yngste broder op,
han med dig følge kan!”

Så tog hun en ring af fingeren,
drog guldkorset frem fra sin barm:
„Tag dette, du gamle fiskermand,
og læg mig ned i hans arm!

„Vækker jeg min yngste broder op,
han er et uskyldigt barn,
så skyder han alle de fugle små,
som bygger på vilden strand.”

Og senere gå hjem til min fader,
til moder og søskende kær,
og sig dem, jeg hviler i sorten jord,
og har lille vennen i favn.”
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Ved Rhinens dal ved Rhinens elv

Den unge smukke jomfru,
som stod på den anden bred,
hun havde den yngling så inderlig kær
og forvoldt ham hans snarlige død.

„Ja, jeg haver fisket den lange nat,
men slet ingen fisk har jeg fået,
men et iskoldt lig har jeg fisket op
alt ude på søbølgen blå.

Den yngling vilde svømme
over til den modsatte bred;
men midt udi strømmen der druknede han
alt ude på søbølgen blå.

Han havde silkestrømper,
guldkniplinger på sine sko,
fast aldrig har jeg set sådant syn
alt ude på søbølgen blå."

Der kom en gammel fisker,
han roed’ i land med sin båd.
„Og hør, du gamle fiskermand,
hvormange små fisk har du fået?"

Så tog hun en ring af fingeren,
en ring af det rødeste guld,
„Tag denne, du gamle fiskermand,
og giv mig lille vennen i favn.

Og siden gå hjem til min fader
til moder og søskende kær,
og sig dem, jeg hviler på søbølgen blå,
men har lille vennen i favn."
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:/ Derinde sidder en ung kaptajn,
som de har taget til fange, /:
han sidder femten alen under jord,
alt under jord,
af dybet rager op dets tårne.

:/ „Den kæde han bær omkring sin hals,
den har han slet ikke stjålen, /:
den har han fået af sin lille ven,
sin lille ven,
den har han fået som en troloving.”

:/ Derind kom da hans gamle far,
han vilde denne fange løse. /:
„De tiogtusinde gyldene,
ja, gyldene,
betaler jeg for denne fange.”

:/ > Jeg sørger ej for mit unge liv,
ej heller for min beskyldning, / :
jeg sørger mest for min lille ven,
min lille ven,
jeg tror, jeg sørger mig tildøde.”

:/ „De tiogtusind kan ej forslå,
thi denne fange han har stjålen, /:
han bær en kæde omkring sin hals,
omkring sin hals,
den har han visselig stjålen.”

:/ „Sørg du kun ej for din lille ven,
thi hun er død og begraven, / :
i Himmelen der mødes I,
der mødes I,
alt på den store dommedagen.”

:/ Så førte man den fange frem,
han skulde have testamente, / :
da råbte han: „Oh, Herre Gud,
oh, Herre Krist,
alt dette lider jeg uskyldig!”
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I de gode gamle dage
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un-der-såt-ter gør vi li-så-dan-nehos Hr. Val-lentin.

Kattekongen har ordet,
sådan, lad ham tale, vi vil høre til,
sådan, sæt ham op på bordet,
han en bolle punch vist gerne give vil,
se, hvor han strider imod med armen,
han vil vist hellere give vin,
den sætter straks lidt mod i barmen,
:/ helst når den er drukken hos hr. Vallentin. /:
Er du gift, og gør din kone
kvalm, fordi du kommer noget blisset hjem,
spørg da i den samme tone:
„Mutter, skal jeg gøre gildet om igen,
rigtignok har jeg en lille blyhat;
men du kan tro, det var vældig grin,
læg dig kun rolig igen, min guldskat;
:/ jeg har været til gilde hos hr. Vallentin". /:
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Kong Hannibal han red udi skoven så grøn
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men tænkte ik-ke på det skul-le

ko - ste hans liv.

Liden Lise, som altid var venlig og mild,
hun var yndig og snild,
var også i skoven spadserende frem,
men tænkte ikke på, at hun død skulde bæres hjem.
Kong Hannibal han så liden Lise så skøn,
udi skoven så grøn,
hans hjerte det brændte ud af kærligheds glød,
han ønsked at omfavne den yndige mø.
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Han nærmede sig Lise med venlige ord,
som hun også forstod:
,Jeg vilde ønske, at I måtte finde behag
i, hvad som jeg af Eder mon begære i dag.'’

Liden Lise hun svared: „Jeg vil agte på hans skjold,
jeg vil være ham bold,
med flid vil jeg gøre alt, hvad I mon begær,
alenest undtagen at have Eder kær.”
Kong Hannibal han drog sin sabel så blå,
hugged Lise itu,
de andre små jomfruer, som udi skoven var,
fortalte til hr. Ankerstrøm det gyselige mord.

Hr. Ankerstrøm sprang på Kong Hannibals hest,
som ved porten var fæst,
han hug den med sporen, så blodet udsprang,
han red for sit liv, medens kugler om ham sang.

I toogtyve dage til Rusland han kom,
til den kejser så from,
den kejser han kunde ud af vinduet se,
at hr. Ankerstrøms hest den var hvidere end sne.
Da hr. Ankerstrøm sprang af udi kejserens gård,
sank hans hest død til jord,
endskønt at denne hest var både modig og grum,
så var den sådan farvet af blod og af skum.
Hr. Ankerstrøm han sagde: „Jeg er kommen her i dag
for at melde om den sag,
at kong Hannibal i døden liden Lise har lagt,
og søger efter mig udaf yderste magt.

Hr. Ankerstrøm han fulgte med den kejser da ind,
alt med tårer på kind,
den kejser han sagde: „Vær du kun ved frit mod;
thi jeg skal nok din fjende en gang lægge under fod.”
Hr. Ankerstrøm han sukked’ og bad til sin Gud
for sin elskede brud,
for hende som kong Hannibal har hugget ihjel,
derfor det i verden ham aldrig gå vel.
Hr. Ankerstrøm han kaldte på sin tjener så ung:
„Det vil falde dig tungt,
i dag skal du gå for kong Hannibal så stor
og hils, om han vil følge liden Lise til jord.”
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Den tjener han gik ror at klæde sig på,
til kong Hannibal at gå:
„Jeg skal hilse Eders højhed og velbårenhed så stor,
om I ej vilde følge liden Lise til jord.”
Kong Hannibal han svarede: „Du hilse kan ham,
jeg skal gøre ham stor skam,
jeg skal lægge ham ved liden Lise udi hendes grav,
jeg skal ødelægge hannem som en krigsmand så brav.'*

Titusinde helte, som i krigen var lært
til at bruge et gevær,
dem tog han med sig og så drog han afsted,
thi han vidste, hr. Ankerstrøm var ivrig og vred.
Kong Hannibal han hilsede: „Hvorledes står det til,
i det sørgelige spil;
thi jeg synes, du drager ud din sabel så blå,
og du tager din hjelm og dit harnisk på?"
Hr. Ankerstrøm han svared: „Du fortjener at dø,
du har myrdet min mø,
du har myrdet min brud og min elskede ven,
men inden et år vil jeg hævne det igen."

Kong Hannibal blev kaldt for den kejser så bold,
og forhøret blev holdt:
„I stedet for det sabelhug du liden Lise gav,
skal bødlen med sin økse dit hoved hugge af."
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Og så kom der en rask soldat og stillede sig an
og spurgte, om prinsessen vilde have ham til mand,
„Slet ikke er han fattig, ej heller er han rig,
:/ jeg synes slet ikke, han kan forsørge dig." /:
„Oh jo, min kære fader, soldaten vil jeg have,
soldaten jeg elsker, til jeg lægges i min grav,
oh jo, min kære fader, soldaten vil jeg have,
:/ Soldaten jeg elsker, til jeg lægges i min grav." /:
„Du skal ham aldrig ægte, du skal ham aldrig få,
i morgen så lader jeg hannem ihjelslå,
fordi du ham har elsket af hjerte og af sind,
:/ så lader jeg hannem gå i fangetårnet ind." /:

Om aftenen så silde soldaten han kom,
han bankede på døren med fingrene fem:
„Stat op, min prinsesse, stat op og luk mig ind;
:/ thi du ved jo også selv, at jeg er kæresten din !" /:

Prinsessen hun stod op og skød låsene fra,
så tog hun ham i favnen, og hun kyssede ham så,
hun tog ham i favnen og kyssede ham så,
:/ at alle hendes sorger, de monne vist forgå. /:
Om
selv
han
:/hun

morgenen så tidlig soldaten skulde gå,
uden for døren den konge monne stå,
udrev brat sin sabel og stak den i hans bryst,
skreg, og hun råbte: „Der misted jeg min trøst!" /:

Prinsessen lader spørge sin fader om forlov
i morgen klokken otte til slottet hen at gå,
„Og der skulde møde musikanterne seks,
:/ og der skulde vi danse os ture så net." /:

„Jo, jo, min kære datter, så gerne du det må,
så tager du prinsen til ægte også,
thi du ved jo også, at du er af den samme stand,
:/ at du dig skulde have en kongesøn til mand." /:
Prinsessen lader skænke for sig et glas vin:
„Og denne skål jeg drikke vil for allerkæresten min,
så læg mig i hans kiste, så sæt mig i hans grav,
:/ så hviler jeg så tryggelig udi min kærestes arm!" /:
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„Gud nåde og Gud trøste jer, forældre hver især,
som nægter deres børn at ta’ den, de har kær,
jeg nægtede min datter at ta’ den, hun havde kær,
:/ derfor at så ser jeg, hun nedlægges i sin grav." /:

En pige vandred udi en have
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„På dette spørgsmål kan jeg ej svare;
thi jeg er ud af ringe stand,
hvi vil du sådant af mig begære,
da jeg din tjener ej være kan."

Da han nu hørte, hun var oprigtig,
kunde han ej længere dølge sig:
„Jeg er den vennen, som du nu siger,
nu er jeg kommen at omfavne dig."

„Kan du min tjener slet ikke være,
bær jeg i sandhed respekt for dig,
vil du blot være min hjertenskære,
så har jeg rigdom nok i dig?"

„Er du den vennen, som du nu siger,
så vis mig da, hvad jeg dig gav;
thi syv års skilsmis forandring giver,
alt siden dengang jeg min kærest så."

„Jeg har en kærest, alt om han lever,
syv år er det siden, han drog fra mig,
og syv år efter ham vil jeg bie,
er han i live, han elsker mig."

Så tog han hånden udaf sin lomme
og sa’e: „Se her, min søde skat,
her er den ring, vi to brød tilsammen."
Da hun den så, hun til jorden faldt.

„Har du en kærest for syv år siden,
så lever han vist ikke nu."
„Er han i live, han har mit hjerte,
og er han død, Gud, annam hans ånd!"

Så tog han hende på sine arme
og kyssed hende en gang, to, tre:
„Jeg er den rigeste iblandt alle;
thi jeg har fundet min kæreste."
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„Goddag, min smukke pige,
goddag, min skønne mø,
hvor skal du hen så sildig
alt udi skoven grøn?

:/ „Jeg skal jo hjem til min fader,
som bor i skoven grøn!’* /:
„Skal du hjem til din fader,
som bor i skoven grøn,
så lov mig først din troskab,
før du forlader mig!**
„Det kan jeg ikke gøre,
det står mig ikke an,
en anden har mit hjerte,
og ham jeg svigter ej.**

Så tog han af sin finger
en ring af røden guld:

pi - ge, på

vejen, hun var skøn.

„Se her, min smukke pige,
den ring jeg giver dig!*'

„Jeg kan den aldrig tage,
det står mig ikke an,
en anden har mit hjerte,
og ham jeg svigter ej.**
„Vil du min elskov vrage,
den anden ej du får,
ret aldrig skal du komme
hjem til din faders gård.**

Så drog han af sin skede
en kniv af røden guld,
stak den i hendes hjerte,
så sank hun død til jord.
:/ Oh janki her og janki der
og sjungfaldera,
stak den i hendes hjerte,
så hun faldt død til jord.
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God aften, min pige
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„Er han i fremmede lande,
han tager sig en anden
og glemmer dig igen.
De sømænds tanker,
de må så vidt omvanke,
blandt pigerne, blandt pigerne
til lands og til vands.

Jeg klæder dig, min pige,
i sirtset det røde,
og silke så fin,
se her, guldringe fine,
og de skal være dine,
når blot du vil være
allerkæresten min?"
„Jeg bryder mig slet ikke
om kosterne fine,
du lægger op for mig,
og dersom jeg det gjorde,
min kærest snart det spurgte,
så slog han mig rent
ud af tanker og sind.

Nej, før jeg vilde tage
så dårlig en mage
alt til min ægtemand,
nej før så vil jeg give
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mit liv henunder knive
og lade det begrave
i jord eller sand.

Nu kommer hjem min kæreste
fra fremmede lande:
„Velkommen hjem til migi
Her har en fremmed været,
som jeg slet ikke kendte,
han vilde forlokke
allerkæresten din."
„Har her en fremmed været,
som du slet ikke kendte,
og vilde forlokke dig,
så må jeg om dig sige,
du er en trofast pige,
du holdt, hvad du loved,
dengang jeg rejste bort."

Nu vil jeg visen ende,
og visen ret bekende,
min pige var mig tro,
hun var min ægtemage
i alle mine dage,
indtil at hun lagdes
i sorteste muld.
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Imens jeg således nu vandred omkring
og tænkte på Herrens velgerning,
som skabte så mange velsignede ting
til fryd for enhver i sin næring.

Jeg pludselig hørte en kvindelig røst,
som sang med henrykkende stemme,
den stemme kom fra et så yndefuldt bryst,
at aldrig jeg kunde det glemme.
Jeg gik hen til stedet, hvor lyden kom fra,
der så jeg en jomfru i det grønne,
hun sad der og så så bedrøvelig ud
blandt blomster, som vare så skønne.
Jeg gik så frimodigt til jomfruen hen
og sagde til hende: „Min pige,
tillader De mig, at jeg er Deres ven?
De synes at være min lige.”

Med tårer i øjne hun svarede mig:
„Det kan jeg slet ikke, min herre,
vil De mig adlyde, så gå Deres vej,
og lad mig alene kun være."

Jeg stod da lidt stille og tænkte mig om,
mens blodet i mig monne strømme.
Hvad monne vel skade den jomfru så fin,
når hun så alene vil drømme.
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„Har De nogen fader eller moder på stand,
har De nogen søskend’ i live?
Har De nogen elsker udi dette land !
Besvar mig nu dette, min pige !”

Hun blev ved min tale så bleg som et lig
og så op til himlen og sukked:
„Oh, nådige herre, jeg sige skal dig,
hvorfor jeg mit hoved mon bukke.
Min fader er druknet udi dette vand,
min moder hun sørged så såre,
derfor må jeg leve så enligen hen
og fælde så modige tåre.

En broder jeg havde, som også forsvandt,
han sejled på bølgen den grumme,
syv år er det siden, jeg talte med ham,
og intet brev mon jeg bekomme.
En elsker jeg havde, som også forsvandt,
hans fader det ej kunde lide;
thi sendte han ham til det fremmede land,
at vi fra hinanden skulde blive. ”

„Hvad hed da den elsker, som så utro var ?
Svar mig på dette, min pige!
Og sig mig, af hvad herkomst han var,
kan du mig det hastelig sige?’*
„Hertug Karl var faderens navn her på stand,
og sønnen hed Ludvig med ære,
tre år er det siden, jeg talte med ham,
Gud ved, om jeg ser hannem mere?”

Jeg stod da lidt stille og tænkte mig om,
mens blodet mon strømme med varme:
„Oh, yndige Lise, så er det da dig,
kom hid i din Ludvigs arme.”
Så blev da den pige så inderlig glad,
dermed også Ludvig tillige,
fordi han nu så sit ønske opfyldt
og fandt der sin elskede pige.
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Ifjor fik jeg mig /: nyt sirts til en kjole,
å, ved du hvad, /:
i år må jeg græde, /: når jeg tænker på Ole,
å, ved du hvad. :

Ifjor fik jeg mig /: nyt fløjl til en hætte,
å, ved du hvad, /:
i år må jeg sidde /: ved vuggen og grætte,
å, ved du hvad. /:
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:/ Se goddag, se goddag, du stolteste dame,
se goddag, du skønneste mø, /:
du bød mig engang at drikke vin,
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så ung og så smuk som du var,
ja var,
du bød mig engang at drikke vin,
så ung og så smuk som du var.
.7 Så tog hun glasset udi sin hånd
med rød og med perlende vin. /:
„Se du her, se du der, du unge sømand,
se her har du troskab med mig,
ja mig,
ser du her, ser du der, du unge sømand,
og her har du troskab med mig.”

:/ „Og hvad skal jeg med din troskab vel gøre,
og hvad skal jeg gøre med dig? /:
Thi du er jo kun en fattig pige,
og jeg er kun en ung sømand,
ja mand,
thi du er jo kun en fattig pige,
og jeg er en ung sømand.”
:/ „Javel er jeg kun en fattig pige,
det kender jo alle og enhver, /:
og vil du ej mig din troskab trolove,
så rejser jeg straks til mit hjem,
ja hjem,
og vil du ej mig din troskab trolove,
så rejser jeg straks til mit hjem.”

:/ Da nu den unge pige, hun hjem var kommen,
hendes fader og moder var død /:
og nu var hun den allerrigeste pige,
som udi byen var,
ja var,
og nu var hun den allerrigeste pige,
som udi byen var.

:/ Og da matrosen fik dette at høre,
gik han til sin styrmand ombord: /:
„Og hør du aller kær styrismand min,
må jeg til min kærest gå hen,
ja hen,
og hør du aller kær styrismand min,
må jeg til min kærest gå hen?”
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:/ Og da matrosen til byen kom,
så han det snehvide hus, /:
„Og hør du, allerkæresten min,
du lukker mig vel ind,
ja ind,
og hør du nu, allerkæresten min,
du lukker mig vel ind?”
:/ Nej, dengang jeg var den fattigste pige,
da kendte du slet ikke mig, /:
og nu da jeg er den rigeste pige,
nu kender jeg slet ikke dig,
ja dig,
og nu da jeg er den rigeste pige,
nu kender jeg slet ikke dig.”
:/ Så tog hun ringen udaf sin finger,
og brød den på midten itu: /:
„Ser du her, ser du der, du unge sømand,
se så’n får du troskab med mig,
ja mig,
ser du her, ser du der, du unge sømand,
se, så’n får du troskab med mig.”

:/ »Ja, vil du ej mig din troskab trolove,
så rejser jeg straks til mit skib, /:
så rejser jeg bort til de fremmede lande,
hvor jeg nu så gerne vil hen,
ja hen,
så rejser jeg bort til de fremmede lande,
hvor jeg nu så gerne vil hen.”
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I prästens have i Taubenhain
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En sørgelig flamme ved sivgroet dam,
snart mat og snart ildrød fremsvæver,
lig nøgene hede er jorden der.
ej duggen den væder, ej græs den bær,
og hvirvlende vindstrøg sig hæver.

Den præstemands datter fra Taubenhain
var skyldfri som snehvide due,
ung var hun og yndig, indtagende, blid,
til hest og til fods kom der friere hid,
som viv de den hulde vil skue.
Hist oppe bag højen fremknejser et slot,
det skuer smukt ud over dalen,
hver aften forgyldt af den strålende sol,
dets mure som sølver, dets tage som stål,
dets vinduer som brændende flammer.

Der sværmed en ridder af Falkenstein,
i vilde og larmende glæder,
glad skotted Rosette til slottet ned;
men gladere var hun, når junkeren red
at jage i skinnende klæder.
Han skrev hende til på silkepapir
omridset med gyldene kanter,
han sendte sit billed så smilende huld,
gemt udi et hjerte af perler og guld,
foruden en ring af diamanter.
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„Lad friere ride og køre og gå,
en kurv du dem alle tilbyde,
jeg har dig Rosette så inderlig kær,
den stolteste ridder jeg holder dig værd,
som landet og folket adlyde.
Et ord jeg ønsker at tale med dig,
det må jeg dig hemmeligt sige,
din mening jeg ønsker at høre derom,
kom, elskte, kom tavs udi midnatten, kom!
Frygt ikke, min elskede pige !

Når vagtelen slår sine genlydende slag,
bag haven ved rugmarkens stente,
når nattergalhannen han lokker sin hun
med kærligheds sang udi midnattens stund,
oh pige, oh lad mig ej vente.”
Fra isse til fodsål i kappe indsvøbt
han kom ved de mørkeste tider,
omgjordet med sværd som til blodige leg,
som dødssvangre tåger han sagte sig sneg,
til hunden han brødstumper smider.

Da vagtelen slog sine genlydene slag
bag ved rugmarkens stente,
da nattergalhannen han lokked sin hun
med kærligheds sang udi midnattens stund,
Rosette hun lod ham ej vente.
Han vidste sit ord så ærlig og sødt
i øre og hjerte at liste.
Ak, elskende tillid er villig og tam,
han fristed og lokked det skændige skarn,
for lysterne sine at stille.
Han svor ved alt, hvad der var helligt og højt,
til evig tid trofast at være,
og hvordan hun kæmped, og hvordan han svor,
tilsidst dog hans dristige eder hun tror
og åndeløs sank i hans arme.

Han drog hende ind i løvhytten så tyst,
af blomstrende vækster omduftet,
da hamred det hjerte, da svulmed det bryst,
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da blev af hans glødende vilje og lyst,
til døden uskylden forgiftet.
Da siden på duftende blomsterbed,
sig lilier døende bøje,
og barmen så underlig ængstelig steg,
da falmede kinden, dens purpur bortveg,
og mat blev det funklende øje.
Da sen’re på marken de gulgule aks
i vinden sig vifte og neje,
da svulmede pigens det snehvide bryst
som roser og jordbær i fuldeste høst,
for enge da bleve de klæder.

Og sen’re da seglen på ageren kom
de blinkende aks at nedskære,
og høstvinden barsk over stubmarker for,
da visnede blomsternes strålende flor,
hun kunde ej skjule det mere.

Og præsten, en hård, ubevægelig mand,
skreg højt til den arme Rosette:
„Et barn du i vuggen nu skaffer dig an,
så fly fra mit åsyn, og skaf dig en mand,
og skaf dig en fader til dette!”
Han snoed sin hånd i det flagrende hår,
grumt knudrede remme han svinged,
han slog, så det rædsomt og frygteligt lød,
han slog, så at huden som silke så blød
ophovned, og blodet udspringer.
Han hende udstødte i bælgmørke nat
blandt isslag og hylende vinde,
blandt torne og tidsler hun ravede frem,
dog endelig kom hun til Falkensteins hjem,
der lindring hun håbed at finde.

„Ak ve mig, at du mig til moder har gjort,
forinden du tog mig til hustru,
se her, å, se her nu, med jammer og hån,
jeg får nu derfor den smertligste løn
på mit mishandlede legem.”
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Hun kasted sig grædende ind til hans bryst,
hun bad, hun besvor ham med tårer:
„Oh, gør det nu godt, som du ilde har gjort,
dig er det, som mig i ulykke har bragt,
så bring mig tilbage til æren”.

Han svared: „Min pige, vist gør det mig ondt,
den gamle han skal det betale.
Imedens min bedste du bliver hos mig,
jeg vil og jeg skal drage omsorg for dig,
og sen’re vi om det kan tale.”
„Nej, her er ej hvile ej omsorg og ro,
her kan jeg ej længere dvæle,
men holder du, hvad du har lovet din brud,
så lad os for altret og kærligheds Gud,
for præsten og vidnerne knæle."

„Hvad, narriske kvinde, så mente jeg det ej,
hvor kan jeg til kvinde dig tage;
thi jeg er udsprunget af adeligt blod,
for en af din lige kan du være god,
min stamme sig måtte beklage.

Men hvad jeg har lovet, det holder jeg,
du stedse min elskte skal være,
og synes du godt om min jæger til mand,
så skal han dig tage, og sen’re vi kan
vor elskov endvidere pleje."

„Gid Gud dig, du skændige, troløse mand,
gid Gud dig i Helvede ramme!
Som viv jeg vanærer dit adelige blod,
men hvorfor, forræder, hvorfor var jeg god
som din den vanhellige flamme?
Så gå da og tag dig en adelig viv,
men rædsomt skal bladet sig vende,
Gud ser, og Gud hører, Gud dømmer os vel,
oh, måtte dog engang din nedrigste træl,
din adelige ægteseng skænde.

Da føl, du forræder, da føl du, hvordan
når ære og lykke forrådes !
Din skændige pande mod muren da rend,
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en kugle dig brat gennem hovedet send !
Da, djævel, til Djævelen du fare!"
Så tog hun sig sammen og vaklede ud,
derfra fortvivlet hun flyede,
med blodige fødder af tidsel og torn
hun tumlede bort i jammer og sorg
berøvet for alle fem sanser.
„Hvorhen nu, hvorhen, oh barmhjertige Gud,
hvorhen nu på jorden mig vende?
Fortvivlet, af lykke og ære forladt,
tilbage til haven ved hjemmet hun kom,
sit sorgfulde liv der at ende.

Først da hun fuldendte den blodige dåd,
blev vanviddets tåger opløste,
klart meldte sig rædslen og angeren nu,
oh, hellige Jesus, hvad har jeg dog gjort,
hun jamrende vred sine hænder.

Med blodige negle hun kradsed’ en grav
ved dammen hist under bakken:
„Hvil sødt der, du lille, hvil sødt i din grav,
ej sorgen dig tærer, ej nød ved du af,
på stejlen nu ravne mig hakke.

Og dette er flammen ved sivgroet strand,
snart mat og snart ildrød fremsvæver,
lig nøgene hede er jorden der,
ej duggen den væder, ej græs den bær,
og hvirvlende vindstrøg sig hæver.
Højt oppe bag haven ved rettersted,
højt over stejlen og hjulet,
der truer en pandeskal bleget og hvid,
det hoved er hendes, nu stirrer det did,
mod graven, mod dødningeskjulet.

Hver midnat der færdes fra rettersted
en skygge, mens tågen frembølger,
den svæver med jammer og suk på vej,
vil slukke den flamme, men kan det ej,
og svinder ved daggryets komme.
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Og som hun så ned i blomstens bæger,
kom hen til hende så smuk en jæger,
han smilte venligt og hilste glad:
„Oh, må jeg følges med dig", han bad.
Og hen ad stien blandt blomsterbække
de fulgtes hjemad til byen begge
og mødtes atter i grønne lund,
da månen strålede stor og rund.

Snart som trolovede med hinanden
de gik i skoven, de gik ved stranden,
og alle sagde, i byen var
der ej at finde så smukt et par.
Den jæger skulde soldat nu være,
Kristine knapt kunde sorgen bære,
at skilles så fra sin elskte ven,
da han tog afsked, hun segned hen.
Han trøstede hende: „Min skat, jeg kommer
jo atter hjem til dig næste sommer,
vær mig kun trofast og vær mig huld,
jeg selv skal være dig tro som guld."

Kristine svared: „Før skulde briste
mit hjerte, førend jeg dig vil miste,
drag rolig hen over fjerne sø,
ifald jeg sviger dig, vil jeg dø."

Så drog han bort, tårerne randt stride,
hun gik i lunden ved aftentide,
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hun tænkte kun på sin jæger tro,
hun var ej længere glad og fro.
På herregården der blev et gilde,
den unge herremand gerne vilde
se glade folk, han bød alle ind,
og gæsterne mødte glad i sind.
Kristine også var budt til stadsen,
hun så kun til ved de andres fjasen,
den unge herremand kom da til:
„Med dig, du smukke, jeg danse vil.
Hvi står du sorgfuld og er så stille,
hej, musikanter, nu skal I spille !”
Og snart berusende toner klang,
Kristine rask sig i dansen svang.
Da månen blegned i morgenstunden,
Kristine vandred igennem lunden,
men ej alene hun sukked der,
nej, herremanden var hende nær.

Af vin og letsind og dans beruset
de gik, mens mildt morgenvinden sused,
han var så smuk og hans tale sød,
hans kinder blussed af elskovs glød.
Og solen hæved sig over himlen,
og stille flygtede stjernevrimlen,
den herremand havde hun bønhørt,
i lunden sad hun forladt, forført.

Snart flygted rusen, og sorgens bæger
blev fyldt til randen, da hendes jæger
skrev hende til: „Næste søndag står
jeg hos dig, og vi til lunden går.
Jeg trak mig fri, snart vi bryllup fejre,
vor kærlighed skal vel alt besejre".
„Oh skændsel", sukked Kristine da,
„hvor skal jeg nu hente trøsten fra.
Hvorhen skal jeg med min synd mig vende,
min ven bedrog jeg, hvor skal det ende,
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jeg tør ej se ham i øjet mer,
oh, elskte, aldrig du mer mig ser".

Da søndag morgen til kirken ringed,
den jæger sig over hegnet svinged,
han jubled højt: „Hvilken glæde her,
nu er jeg atter Kristine nær."
I søen hist noget hvidt han skimted,
i solen det gennem løvet glimted.
En kvindeskikkelse kold og død
så stille hen over vandet flød.

Han stirrer angst og med bange mine,
oh, rædsel, det er jo hans Kristine.
I hast han hende til landet bar,
for sent, for sent, ingen redning var.
Sin synd hun havde med døden sonet,
og fred nu på hendes pande troned,
den jæger aldrig fik rede på,
hvorfor så sørgelig det mon gå.

Men bort han drog til de fjerne lande,
han kan ej blive ved Danmarks strande.
Gå ej ved midnat den lund for nær,
Kristine søger sin jæger der.
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Den skønne Selinde som barn fra sit hjem
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De bortførte pigen vel hundrede mil,
syv år just hun fyldte, den lille.
Forældrenes kinder bar aldrig et smil,
og hjemmet blev sorgfyldt og stille.

Zigøj nerne solgte Selinde for guld,
da ind i Tyrkiet de vandred,
i tyrkernes hjem til en rose så huld
med årene hun sig forandred.
Nu skulde hun sælges til højeste pris,
hun var jo en yndig slavinde,
da flammede krigen på grusomste vis,
og tyrkernes blod monne rinde.

Langt inde i landet Selinde blev sendt,
hvor russerne ej monne træde,
der sad hun, en aften fuldmånen var tændt,
og bitterlig monne hun græde.

„Ak, hvor er min slægt og mit fædrenehjem,
hvi skal jeg i verden stå ene
og sælges måske til en herre så slem,”
da rørte sig buskenes grene.
Og op over hækken en ung officer
af russernes hær monne skue,
han hvisked: „Oh, skønne, hvi sidder du her,
hvor faren dig snart monne true.
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Thi vid, vi er rykket herind just i dag,
hist hører du kanonerne brage,
kom, skønne, kom, følg mig under russernes flag,
jeg vil, og jeg skal dig ej bedrage!"
Selinde forstod ham, han talede fransk,
hun sukked: „Jeg er kun slavinde,
bortstjålen som barn er jeg her udenlands,
og hvor skulde redning jeg finde?"

Så taled de sammen, til fuldmånen gik ned,
da flygted de begge fra stedet,
tjerkesseren så det, han fnyste derved,
Selinde, ja, nu var hun reddet.

Snart fandt officeren et afsides hus
og sagde: „Vent her til i morgen,
når solen da tænder sit lysende blus,
jeg kommer hid til dig forborgen."
Så red han, men snart brød tjerkesseren frem
i natten og rased og skændte,
Selinde blev ført bort fra sit hjem,
mens landsbyen grusomt de brændte.

Da russerne kom, var de borte som lyn,
og een tog på hesten Selinde,
han banded og rased og rynkede bryn,
og svinged sin dolk over hende.

Langt inde i skoven der gjorde de holdt,
der vilde den usling vanære,
Selinde ham svared så rolig og koldt:
„Nej, førend så dør jeg med ære."

Så rev hun ham dolken af hånden, dog let
barbaren fik bugt med den svage,
der knalded et skud, endnu et, hvad var det ?
Da hørte man grene knage.

Frem fo’r officeren: „Ha, røver, se her
er løn," og hans våben nu lyned.
Tjerkesseren segnede død for hans sværd,
Selinde besvimed ved synet.
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„Kom elskte”, udbrød officeren, „her er
mit korps, du er sikkert befriet !
Din slægt er udfundet, din broder er her,
kaptajn er han ved kompagniet.
Nu takker jeg Gud, at han redded dit liv,
til dine forældre vi sender
dig hen, efter krigen du vorder min viv”.
Og dermed historien ender.

I Jylland der leved en pige så ung
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En dag kom der brev fra Amerika hid,
det var fra den bortrejste ven,
han skrev: „Kære pige, vær hilset og vid,
at nu kan du komme herhen,
her blomstrer vor glæde, her smiler vor lykke,
her vil vi nu sammen i kærlighed bygge,
jeg sender dig penge, kom snart, hvis du kan,
jeg venter den dag, du skal træde i land!”

Den fattige pige hun lo, og hun græd,
farvel bød hun venner og slægt,

så damped hun snart til det fjerne afsted,
hun trodsede farerne kækt.
Snart traf hun den elskte, nu førte han hende
hen til et hotel, der var fryd uden ende,
så gik han alene i byen en stund
og sagde farvel med smilende mund.

Kort efter kom kæresten atter så fro
tilbage til pigen på stand.
han var ikke ene, han fulgtes med to,
to negre af reneste vand,
han sagde til pigen: „Jeg kan dig ej tage,
og du kan til Danmark ej komme tilbage,
af disse to sorte du vælger en mand,
således er skikken her i dette land.”
Den pige hun græd da så bitterlig,
men den ene af negrene tog
sit tørklæde og trådte deltagende hen,
og pigen til barmen han drog,
han tårerne tørred og trøstede hende,
hun vidste ej, hvorhen hun skulde sig vende,
så valgte hun ham, der var kærlig og god,
den grusomme ven hende derpå forlod.

Med negeren blev hun nu gift, han var rig,
hun fødte ham siden et barn,
der næsten var hvid og var moderen lig,
men kæresten han var et skarn,
den neger fortalte sin kone om sagen:
„Din ven han var ond, det er klart nu som dagen,
thi vid, han dig solgte til mig på min vej
for tolv tusind daler, jeg gav ham for dig.”
Den sorte var kærlig mod barn og mod viv
og rig, og dertil meget god,
så endte en sygdom fornylig hans liv,
med rigdom hans enke nu stod.
Så drog hun til Danmark, til Jylland hun vendte,
til fædrenebyen fra lille hun kendte,
til Hjørring hun kom, til en by tæt derved,
hun kom til en gård, ret et hyggeligt sted.
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Og gårdmandens kone så venligt modtog
den fremmede dame, så blev
hun der lidt med barnet, før atter hun drog;
men se, hvad der hændte, beskriv
den store forundring, da endelig manden
kom ind, og de tvende nu kendte hinanden,
hun skued sin grumme og troløse ven,
og gårdmanden kendte sin kærest igen.

For tolvtusind havde han købt sig en gård
og ægtet en pige med mønt.
Helt vaklende, bleg og forfærdet han står,
med modet det blev nu lidt tyndt,
da taled den fremmede: „Lumpent du handled,
dengang da du mig til slavinde forvandled;
men nu er jeg kommen, din straf skal du få,
kanske du nu atter fra gården må gå.
Dit guld, nej, det trænger jeg slet ikke til;
men retten skal sige et ord,
og taber du nu i det retslige spil,
skal blodpengene blive stor,
og dem vil jeg skænke til fattige sjæle.”
Nu går han og venter på dommen den fæle,
så lønner sig ilde kun falskhed og svig,
se, nu er han fattig og kæresten rig.

Og hør I mine venner en liden sørgesang
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De begge var rige og dertil dejlige,
de kendte ej til sorrig, men blot fornøjelse,
og deres hjerter lodes i ungdommens vår;
men ak, det fik en ende med stor bedrøvelse.

En rejse må han gøre alt til et fremmed land,
alt for sin kære fader, som var en rig købmand,
han afsked tog med hende, men tænkte ikke på,
han aldrig mere hende i levende live så.
En meget hastig sygdom nu rakte hende hånd,
og Herren så opløste det blide elskovsbånd.
Han ikke hjem var kommen, før dette monne ske,
og hannem det at melde, de ikke vovede.

Det var en aften silde, fra rejsen han kom
og gjorde sig straks rede at gå til kæresten om;
men hun var ikke hjemme, hun udi byen var,
og sådant fandt forældre på at give ham til svar.
„Oh kære, må jeg spørge, hvor langt jomfruen er,
er det imod jer vilje, jeg straks til hende går,
endskønt at det er silde, og vejret det er mørkt,
og da jeg gik herover, jeg gik som i en ørk?"

Nu hjalp det ikke længer, nu måtte det jo ud:
„Vor Gud, han har hjemkaldet til sig din unge brud;
men du må ikke sørge, det skal vi hilse dig,
hun vil til Herren bede, han snart hjemkalder dig."
Så faldt han da til jorden af en besvimelse,
da han kom til sig selv igen, han straks begærede:
„Om en af jer vil følge, jeg hendes grav kan se,
da kan det mig vel trøste i min bedrøvelse".

„Oh kære, bliv dog hjemme", var hendes faders ord,
„det er imod min vilje, at du til graven går,
det vil dig volde smerte, det skal du få at se,
du graven nok kan skue, men ej din kæreste."
Så iled han tilbage hjem til sin faders gård,
en mand på vejen mødte, han med til graven går,
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og viste ham så graven, hvori jomfruen lå;
men hvad det mon betyde, han ikke tænkte på.
Så iled han tilbage hjem til sin faders gård,
gik i sit sovekammer, der skrev han disse ord.
„I søger kun til graven, hvori jomfruen er,
der kan I finde støvet af eders søn så kær!”
Han lagde det på bordet alt med en liden bøn,
han sukkede så såre til Gud i himmelen,
hans tårer mon rinde, så brevet det blev vådt,
og alt, hvad der var skrevet, blev helt igennemtrokt.

Om morgenen så tidlig forældrene stod op,
gik i hans sovekammer; men det var ganske tomt,
og brevet lå på bordet, de læste disse ord,
hans fader højt mon græde, hans moder sank til jord.

Så iled de til graven, de selv og mange fler,
der fandt de også støvet, som selv han skrevet har,
de ledte ikke længe, førend de fandt hans lig,
med en pistol i hånden han endet har sit liv.

Og så blev han da båret i våbenhuset ind,
alt ud i fire dage der lagdes nu hans lig,
og graven blev gjort større, hvorpå han selv var død,
ved siden af sin kæreste nu sover han så sødt.
„Og hør, I mine venner, som her omkring mig står,
jeg beder eder kære, I ikke sørge må,
lad håbet eder trøste, det har et bedre hjem,
at vi med dem skal samles hos Gud i himmelen.”

Den unge piges alder var ikkun sytten år,
da Herren sig hjemkaldte den væne unge mår,
den unge karls alder var ikkun nitten år,
da kærlighedens flamme den overmagten tog.

I året syttenhundred og syv og tredive,
udi november måned den niogtyvende,
alt dette er passeret udi Amsterdam,
hvor døden gjorde ende på kærlighedens flam’.
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Ung Erik mødte Karen
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„Du kender mit sind, at jeg elsker dig, velan,
og stadig vil dig elske så højt, som elskes kan;
men om du mig sviger, ej Herren glemmer dig."
Da svarede ung Erik: „Jeg kan ej rumme svig.
Før skulde stjerner falde som perler ned på jord,
før jeg dig skulde svige, Gud hører mine ord."
Så talede ung Erik, slutted Karen i sin arm,
han kyssed rosenlæben, og hun sank til hans barm.
Fra Erik løb nu Karen alt til sin hytte hen,
til afsked varmt og ømt kyssed hun sin elskte ven,
for hvert et fjed hun løb, hjertet frydfuldt monne slå,
til julen skulde brylluppet da med glæde stå.
Først rolig hun blev, dengang hun fik moder sagt
alt om den store lykke og om den dyre pagt.
Da taled moderen tvivlende og med varselsord;
men Karen råbte: „Falskhed ej hos min Erik bor!"

Nu færdedes Karen med rok og væv så vel,
hver søgnedag hun virked med tro og ivrig sjæl,
og når det så var søndag med solens milde skin,
så iled hun i marken som vårens lette hind.
Og blomsterbuketter hun plukked til sin ven,
med dem og salmebogen hun til Guds hus gik hen,
med glæde modtog Erik den dejlige buket,
og måske endda siden han mere fik end det.
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Og sommeren svandt ja, og høsten den gik bort,
og vintren kom, og dagene blev kedelig og kort,
hun længtes; thi ung Erik hun ikke mere så,
en søndag monne moderen selv til kirke gå.

Men Karen sad hjemme med sorrig i sit sind
og spejlede sig i elvens det sølverklare væld,
og moderen hun kom nu: „En sorg jeg til dig bær,
ung Erik har forglemt dig, han har en anden kær.
Idag første gang blev der lyst, jaordet lød,
jeg hørte det jo selv.” Karen kold og bleg udbrød:
„Så er min lykke borte, det bliver vist min død",
og med et spring lå Karen i elvens kolde skød.

Tre uger derefter gik Erik med sin brud
for altrets fod, der svor han højt ved Himlens Gud
at følges ad med bruden trofast til sin død.
Fra templet brudeskaren nu gik med jubellyd.

Men uden for porten, alt på den kirkesti,
der mødte man en skare, som stille bar et lig.
„Og hvem er vel den døde?" ung Erik spørger nu.
Da svared en mand: „Liget vistnok kender du,

thi det er skøn Karen, i sorg hun døden fandt,
og hver en dråbe blod fra ung Eriks kinder svandt,
det sortned for hans øje som i en stjernløs nat,
en latter vild udstønner han og styrter bort så brat.

Ved dag og ved nat han i vanvid går omkring
med et fordrejet åsyn, ej fred på jordens ring
han får i sine dage, han elskovseden brød,
han kan ret aldrig glemme, han voldte Karens død.

Men blidelig slumrer i gravens stille bo
skøn Karen, hendes søvn har den blideligste ro,
og did går tit i våren så mangen venlig mø
at fælde stille tårer og grønt og blomster strø.
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Hun blev en kokette med smil og hulde blik,
og begge ungersvende til hende elskov fik,
den ældste monne bejle, hun gav ham straks sit ja,
og glædesdrukken drog han i tjenesten derfra.

Men ikke hans broder den sag at vide fik,
hun sendte ham bestandig så elskovsfulde blik,
han bejlede til hende, hun gav ham også ja,
med tvende ædle brødre hun var forlovet da.

Men ingen hun elskede, tilbedes vilde hun
den falske unge pige, tilbedes hver en stund.
Tilbedes af de tvende, hun dræbte deres ro;
thi begge brødre elsked i hu og hjertetro.
Da skoven monne grønnes, det var ved pinsetid,
den ældste broder kommer fra krigens tummel hid,
hans broder tog imod ham, han var så glad i sind,
fortrolig vandred begge mod fædrebyen ind.

Forbi Annas bolig de begge vandred nu,
og begge hilste hende så elskovsfuld i hu,
de anede slet ikke hinandens kærlighed,
hvis åbenbaring dræbte den skønne broderfred.
Til hjemmet de kom en sildig aftenstund,
og taled med hinanden ret af hjertens grund.
„Og hør nu, kære broder, hvad jeg dig sige vil,
en ung og dejlig pige din broder hører til."

i

„Det glæder mig ret, broder, og din fortrolighed er værd,
at jeg fortæller, hvad du slet ikke ved,
mens du i krigens tummel har levet langt herfra,
vor legesøster Anna har skænket mig sit ja”.

Forfærdet tilbage den ældste broder veg,
i øjet lynet flammed, og kinden blev så bleg:
„Ha, broder, du har røvet min lykke her på jord,
de ord, de ord, du taled, de vare rædselsord.”

Da fødtes der inde i begge brødres barm
en smerte, det var hadet, fortvivlelse og harm.
De stirred på hinanden med hadets lueblik,
og rædselsfulde tanker igennem sjælen gik.
Den ældste broder, vant til på krigens vilde vang
at lade hævnens flamme uhindret gå sin gang,
nu hurtigt fra sit bælte den blanke daggert tog,
af broderhj ertet blodigt han atter stålet drog.

Der lå han nu stille i aftenstunden tyst,
alt imens en blodstrøm udvælded’ af hans bryst.
Han stirred på sin broder og bad for ham en bøn,
for ham, som var hans morder og dog hans moders søn.

Med dolken i hånden og overstænkt med blod
han flygted bort fra stedet og rettede sin fod
mod Annas lille bolig, hans unge falske mø,
hun skulde alt forklare, så vilde selv han dø.
Da Anna nu så ham, så bleg og blodbestænkt,
og så den røde daggert, som var ved bæltet hængt,
da blegnede den falske og bæved som et siv,
hun aned noget rædsomt og frygted for sit liv.

„Ha, troløse pige, så svar mig nu og nævn,
og er han din forfører, så er der taget hævn,
men hvis han er uskyldig, og hvis du skylden bær,
så er der ingen redning for os på jorden mer.”
„Ja, han er uskyldig”, det var de sidste ord,
den unge pige talte på denne verdens jord;
thi dybt i hendes hjerte den kolde daggert sank,
en blodstrøm farved flisen, som før var hvid og blank.
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„Uskyldige broder, nu er du hævnet da,
hun giver ingen flere sit skæbnesvangre „ja",
jeg kommer for at søge tilgivelse hos dig,
at ej den store dommer skal sønderknuse mig."
Af vanviddet slagen han greb med kraftig arm
den røde dolk og stødte den i sin egen barm,
han stødte trende gange og sank så livløs om,
nu står han med de andre for Himlens Herres dom.
I en grav de hviler i sørgepilens ly,
og tit en enlig vandrer fra deres fødeby
ved nattetid har skuet med angst og kuldegys
de trendes genfærd svæve i månens blege lys.
I piger, I vogter jer for koketteri,
og følger ikke Annas forvovne, vilde sti,
til undergang det fører, det kan I tro for sandt,
jeg selv er Annas broder og kender sagen grant.
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Den ene var en gammel mand, de to var begge unge,
de havde begge mod i bryst og var i sind ej tunge,
med lang cigar i munden sad de og sig hårdt beklaged
for penge til de skatter, hvortil man dem havde taget.
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En af de unge sagde så, og det på tale førte:
„Hvad havde du til læs igår, jeg så jo, at du kørte,
du har jo vel en del rug, mens du så stadig ager,
sig, står den gamle pris endnu, hvad eller er den falden?”
„Jeg havde kun toradet byg; men tænk, hvor den er falden !
En mark på tønden den er styg, snart får man kun det halve,
jeg havde otte tønder på, halvhundrede rigsdaler
det fik på fire mark jeg nær, se det er kapitaler.
Så købte jeg lidt pilleri, lidt sukker og lidt bønner,
og klæde til en frakke ny til hver af mine sønner,
og jeg fik selv en kappe til en syv blå, død og pine,
hvad skal man sige til den ting, man andre folk skal ligne.

For du kan tro, det løb skam op med stads og med det hele,
vor mor var med, så ved du nok, hun kagen vilde mele,
hun købed og hun kræved ind af silkebånd og blonder,
så sagde hun: „Hør nu, vor far, nu må du op med grunker”.

Så læsset det forslog skam ej, jeg måtte la ham skrive
til næste gang, jeg kom med sæd, det bedre skulde blive.
Det rigtignok er galt, nu står jo kyndelmis for hånden,
når pengepungen den er tom, ja, lige ned til bunden.”

„Fortæl mig ikke sådan snak”, udbryder så den anden,
„jeg har den samme skæbne haft, ja, tit og mange gange,
sidst havde jeg til markedet kun såre lidt at sælge,
da var vor mor jo også med, som nu jeg skal fortælle.

Der stod et sted, vi kom forbi, en
den var til salgs og ganske ny, det
„Køb os den, det er så godt", hun
„at sidde godt og pyntes flot, når

dejlig vogn på fjedre,
vidste jeg jo bedre.
hvisked i mit øre,
vi skal ud at køre”.

Jeg hviskede til hende så: „Tal ej om vogn med fjedre,
når pengene de er så små, det ved du meget bedre,
og skatterne for døren står”, men hun til mig mon sige:
„Ja, skal det være galt, så får de jo på gården blive”.
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„Der hjalp slet ingen snak derom, for hun blev ved at løbe
og trække mig i frakken, så jeg vognen måtte købe.
Ja, hvor man kommer frem, så skal der penge allevegne,
hvor pokker skal de komme fra, det kan jeg ej udregne".
Den gamle tav, men tænkte mer, og siden han udbryder:
„I kender jo slet intet til, hvad livet det betyder,
når I har sådan råd at gå og ryge jeres piber,
så er det jo bevis nok på, det ej så meget kniber.

I skulde til, som jeg har mått’, så fik I nok at vide,
hvordan det er at ha det småt og fattigdom at lide.
Det gik jo, som det kunde bedst, jeg kunde intet købe,
jeg måtte slæbe som en hest, og smalt jeg måtte leve.

Hvi har I at beklage jer, sådanne som I lever?
I klæder og I fader jer, ret som om I vare grever,
I klæder jer i dyffel, og i fjedervogn I kører,
og dog så hyler I, så det er ret en ynk at høre.

Når man betragter, hvordan at sig verden har forandret,
det er omtrent som dag og nat, mod hvad vi før har vandret,
jeg tit med gamle klæder på har måttet rejser gøre,
men siger man, som sandt det er, så vil I intet høre."

„Ja, bedste fader, I har ret, det er vel sandt, I siger;
men så den store folkeløn som i vor tid man giver,
halvhundrede rigsdaler skal i løn min karl jeg give,
og dreng og pige skal ha lidt, det må til meget blive."

„Den folkeløn, som I nu gir, og skatter, som I haver,
slet intet dog at regne blir, når I jer selv kan spare,
med hænderne på ryggen går I jo dog og betragter
dem, som jert arbejd gøre må, I dem kun lidet agter."

Den gamle han blev vred, jeg tror, han på de unge skændte,
han brummed ivrig disse ord og dermed talen endte:
„Tag selv fat, så I sveder tran, så får I at fornemme,
den løn, som arbejdsfolk de får, den må de surt fortjene."
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ung, min moder hun dø-de,syv år jeg knapt var, stor sorrig for hende i hjertet jeg bar.
Min far var forfalden til svir og til drik,
så alting i huset til brændevin gik,
jeg måtte da lide stor hunger og nød,
forgæves jeg bad hannem tit om lidt brød.

Omsider den tunge beslutning jeg tog,
at jeg som betler fra hannem bortdrog,
syv år jeg mon være, da jeg drog min vej,
jeg gik på de steder, man kendte mig ej.
Og som jeg nu vandred, kom til mig en mand,
jeg syntes, han var af den fornemme stand,
han spurgte, hvad jeg hed, og hvorfra jeg var,
og jeg stakkels dreng det fortalte ham da.
Han sagde: „Jeg ser, du er ærlig og tro,
jeg vil dig hjemtage med mig til mit bo,
jeg vil dig oplære i ære og dyd,
og håber omsider at lønnes med fryd.

Jeg fulgte med manden fornøjet og glad,
og udi hans bolig han spurgte mig ad,
om jeg kunne læse, jeg svarede nej,
på skolen at gange begyndte jeg ej.
Han mig nu opklædte fra top og til tå,
på skolen i byen jeg da måtte gå,
han havde en datter, på skolen hun gik,
og stor undervisning af hende jeg fik.
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Jeg tiltog i lærdom og yndest hos hver,
og datteren havde mig inderlig kær,
tilsammen vi to konfirmerede blev,
en tid, som vi venlig i kærlighed drev.

Endnu et årstid vi tilsammen mon,
slet ingen vor kærlighed kunne forstå,
omsider forældrene kunne det se,
da svore de, det skulde aldrigen ske.

En dag mon min herre mig kalde til sig,
han sagde: „Du hastig nu påklæder dig,
jeg agter til staden at sende dig hen,
et brev får du med, som besvares igen.”

Jeg gjorde mig færdig til staden at gå,
til hvem jeg der skulde, på brevet jeg så,
det var til en købmand, til ham jeg nu gik,
jeg hilsede ham, og så brevet han fik.

„Din herre, min søn, har tilskrevet mig her,
at du deres datter har lønligen kær,
nu er jeg beordret at sende dig hen,
hvorfra du ej mer skal komme igen.”

Enhver kan vel tænke, hvorledes jeg blev,
da jeg fik at vide, hvad faderen skrev;
indholdet var det, at jeg skulde afsted,
til jorden i afmagt jeg segnede ned.

Dog tid efter anden jeg kom mig igen,
jeg tænkte da på min elskværdige ven,
med hende jeg talte, da jeg rejste hen,
og mente mod aften at komme igen.

Jeg købmanden bad nu om frihed at få,
hvorhen jeg nu vilde, jeg måtte så gå;
for mig var ej mere der at komme did
i faderens eller moderens tid.
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Købmanden han blev da så inderlig rørt,
han sagde, da han denne bøn havde hørt:
„Hos mig må du blive i dagene tre,
så håber jeg vist, du din kærest får se.”

I løndom jeg skrev til min pige, hvordan
at faderen havde udruget sin plan,
tillige hun deri at vide mon få,
at han mig hos sig lod det hele fuldgå.

Nu var jeg indesluttet i dagene tre,
jeg vented med længsel min pige at se,
den fjerde dag kom hun og sank i min favn,
vemodig hun smilte og nævnte mit navn.

„Ak, skal du nu rejse fra landet og mig,
så ønsker jeg helst at bortrejse med dig,
der findes et sted vel i verden, hvor to
så elskende hjerter tilsammen kan bo.”

End mere vi talte, som skrevet ej står,
som pennen ej rører, ejheller formår,
hun sagde: „For din skyld tålmodig jeg vil,
modtage, hvad Herren han sender os til.”
Med et hun forlod mig min yndige ven:
„Jeg går, men jeg kommer i morgen igen,
og så vil vi hemmelig rejse vor vej,
så mine forældre det mærke skal ej”.

Med et hun forlod mig min elskede ven,
hun gik for at komme imorgen igen,
men skæbnen ej vilde, det så skulde gå,
den arme om natten en sygdom mon få.

Hun sagde til sine forældre: „Jeg dør”,
hun sagde, hvad hendes beslutning var før,
hun sagde, hun agted til staden at gå,
hun ønsked mig gerne i tale at få.
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Hun nu af forældrene fik lov til alt,
og ordet hun havde jo næppe udtalt,
før faderen rejste med hastværk til mig,
han sagde: „Jeg har øvet uret mod dig !"

Den frihed du havde, da jeg tog dig an,
den dig at berøve har været min plan,
nu beder jeg dig hjem at følge med mig,
min datter er syg, hun vil tale med dig.”

Jeg gjorde mig færdig at rejse derhen
at tale med min allerkæreste ven,
i stuen kom ind, hvor jeg sorrigfuld så
at den, som jeg elskede, hvilte på strå.

Jeg kunne ej tale, ej flytte en fod,
med tårer i øjne jeg tankefuld stod,
i dag var din tanke at rejse med mig;
men nu får jeg gøre en rejse med dig.

Jeg bad da om lidet at læske mig på,
forældrene kunde min sorrig forstå,
og moderen sagde omsider til mig:
„Det sidste hun talte, var hilsen til dig.”

Til graven jeg fulgte min elskede ven,
men tanken og mindet har savnet igen;
med andre indbudte jeg hjem måtte gå,
et sørgeligt måltid med disse at få.

Jeg gjorde mig færdig at rejse min vej,
men pigens forældre de svarede: „Nej,
nu vil vi opfylde vor datters begær,
som eneste arving du bliver [os kær].”

Nu slider jeg tiden så ensom hos dem,
det bedste jeg savner, skønt her er mit hjem,
og visen er digtet for dennem især,
som haver erfaret, hvad kærlighed er.
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Jeg elskov ikke kendte;
thi jeg var alt for ung,
jeg kunde aldrig tænke,
den skæbne var så tung;
men nu har jeg den fristet
i mine unge år,
og hvis jeg dig skal miste,
jeg da i graven går.

Min ven, mon du kan mindes
den tid, du kom til mig,
hvor mange glade timer
du da hendrev hos mig,
i nattens mulm og tåge,
skønt det var frost og kuld,
de timer vare mange,
de randt dog hen i skjul.

Men dine gode forældre,
som os to skilte ad,
de tage sig i vare
for det, som de har gjort;
når sjælen er i fare,
min ven, betænk dig om,
hvad vil du Herren svare,
når du skal frem for dom.

Min ven, kan du erindre
den tid, jeg kom til dig,
da dine øjne tindred
af kærlighed til mig,
da du gav mig dit hjerte,
vi knytted elskovs bånd;
men præsten ej, desværre,
fik derpå lagt sin hånd.

Nu vil vel mange sige,
jeg har jo elsket dig,
jeg er en fattig pige,
og du kan få en rig,
men mon du med den rige
kan leve lykkelig,
mens din forladte pige
må daglig græmme sig.

Nu vil jeg visen ende
og
pennen hen,
og så vil jeg den sende
i løndom til dig hen,
måske du ej den ynder,
hvis du mig ej har kær,
men den skal dog forkyndes
for alle og enhver.

Jeg havde mig bejlere tvende

Jeg hav-de mig
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Gav Steffen mig guld og ædelstene,
gav Henrik mig ikkun et bånd,
den ene beholdt mit hjerte,
den anden fik ikkun min hånd.

Tit ser jeg min Henrik at græde,
imedens min Steffen han 1er,
mens tårerne kinderne væde,
jeg ene den skyldige er.
En aften var Steffen ej hjemme,
jeg kaldte den sorgfulde ind.
„Oh, Henrik, du må dig ej græmme",
jeg sagde og klapped hans kind.
„Opsøg dig en anden pige,
for du er jo ung og smuk,

og en som var rig;
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Henrik, det må jeg dig sige."
Han svared mig med et dybt suk.

„Jeg døden mig selv nok skal tage,
jeg kan ikke leve for dig;
men jeg har en moder tilbage
i livet hun fastholder mig."
Men så kom vinden fra norden
og kvalte det ringe skud,
og støvet det faldt til jorden,
min Henrik, nu er han hos Gud.

Nu ser jeg min Henrik ej mere
at gange forbi vores dør,
min Steffen var selv med at bære
den sortmaled ligkistebør.
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Og drengen som du gav mig
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Og drengen som du gav mig med det sor-te krøl led hår,

ble - ven tus-se - rul - ja,
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er nu voksen

som en yng-ling står.

:/ Ja, drengen, som du gav mig
og løb derpå din vej, /:
han spørger om sin fader,
tusserulja rul ja fader,
han spørger efter dig.

:/ Ja, drengen, som du gav mig,
med det sorte krølled’ hår, /:
han ligner dig så nøje,
tusserulja rulja nøje,
alt som du går og står.

:/ Det er vel nu på tide,
at du kan gifte dig, /:
thi drengen han vil vide,
tusserulja rulja vide,
hvem der forførte mig.

:/ Han blive skal din glæde,
ifald du kommer her,
så vil ej mer jeg græde,
tusserulja rulja græde,
thi du er mig så kær.

:/ Jeg er en fattig pige;
men trofast er mit sind, /:
og aldrig skal du sige,
tusserulja rul ja sige,
at falskhed kom herind.

:/ Men kommer du nu ikke
herhen til os og bor, /:
så skal jeg drengen skikke,
tusserulja rulja skikke,
til dig, når han biir stor.

:/ Fra rejsen er du kommen;
men du kom ej til mig, /:
jeg hørte det med tårer,
tusserulja rul ja tårer,
du gik en anden vej.
:/ Jeg huskede den morgen,
da du farvel mig bød, /:
jeg ensom sad med sorgen,
tusserulja rulja sorgen,
og drengen på mit skød.
:/ I fjorten lange vintre
du skrev mig ej et ord, /:
min ven, kan du erindre,
tusserulja rul erindre,
den ed, som du mig svor.
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:/ Da skal han til dig sige,
når først han træffer dig: /:
„Vil du min moder svige,
tusserulja rulja svige,
da agter jeg dig ej'*.

Da skal jeg ensom bære
min kummer i mit bryst, /:
og da farvel, du kære,
tusserulja rulja kære,
forbi er al min lyst**.
(Svar fra kæresten) :
:/ „Min pige ja, jeg havner
i aften hos min ven,
min søn jeg glad omfavner,
tusserulja rulja favner,
og rejser ej igen.*’
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syn - ger med frøjd; thi mit håb står til Her-ren og til him-me-lens højd.
Og når anker hives op, sejlet trækkes op i top,
og en mand går til rors, mens de andre klatre op,
så med hatten i hånd står vi klar alle mand,
og et ømt farvel vi sende til vort kære fædreland.

Nu er alting godt og klart, skibet sætter sig i fart,
vore piger stå på stranden, ser det langsomt ile bort,
og en brændende tåre i deres øjne står,
nu de mister den ven, som de aldrig igen får.
Hør, det suser, og det blæser i hver eneste klud,
dagen iler mod slut, natten ser så farlig ud,
månen alt er gået ned, stjernen ser vi ikke mer,
svære byger og bølger ud af kimingen ser.
Storm og brusende hav skibet lider deraf,
og de stolte matroser står ved randen af en grav,
men de trøstes der ved, at det har ingen nød,
skønt de fleste kunde tænke, at det bar til døden ned.
Når engang man når til havn i det fremmede land,
står der tusinde piger med en vidtåben favn.
„Vær velkommen i land du, min glade sømand,
vær velkommen, vær velkommen, kom og hvil i min favn!"

Men den tid, den biir ej lang, thi til rejse står hans hang,
imod Norden vi styrer med den hurtigste fart,
og en brusende vind skal os snart føre hjem
til forældre og søskende og til en trofast ven.
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Når han da kommer hjem, træffer der sin kære ven,
som i livet og døden var ham trofast igen.
„Vær velkommen i land, du skal hvile i min favn
fra din rejse rundt om jorden på det vilde ocean!”

Jeg ifø

en aften ndi grønne lund
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Han sagde: „Min engel, min dukke og skat,
bliv hos mig i lunden, sov hos mig i nat!”
„Det tør jeg ej vove for faderen min,
ej heller tør du for allerkæresten din.”
Han sagde: „Min engel, min dukke og mø,
jeg ej dig forlader, nej, før vil jeg dø,
her har du min ring og mit bælte i pant,
de ere af guld og besat med diamant.”

Så blev jeg hos hannem og dette på stand,
sov hos ham om natten som min ægtemand,
tre dage og nætter vi leved så frisk,
og alle slags retter blev sat på vor disk.

Den fjerde dags morgen, før klokken slog tre,
skænked han et glas vin med lidt sovedrik i,
jeg faldt da i slummer og dette på stand,
de førte mig fra skibet til tørreste land.
Da jeg nu opvågned og så mig omkring,
var skibet langt borte, allerkæreste min,
det skib som der sejled så langt ud i sø:
„Gud nåde, mig arme, og lad mig så sø!”
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En havfru fra dybet så hastig kom op,
hun sagde: „Min pige, vær kun ved frit mod!
Det skib, som sejler der, din kærest er på,
skal snarlig omkomme og hastigt forgå."

Den havfru lod rejse så hastig en vind,
at skibet og mandskab tilsammen drev ind,
det skib sloges i stykker, de drukned hver mand,
alenest kaptajnen kom til mig i land.
Han sagde: „Min engel, min dukke og mø,
nu jeg dig forlader, for nu må jeg dø,
tilluk mine øjne, tillav mig en grav,
hvad du hos mig finder, du derfor skal hav’ !"
Hos hannem der fandtes et guldbælte og ring,
en liden guldbørse med rareste ting,
da alt blev vurderet, enhver ting især,
titusind rigsdaler det vistnok var værd.

Så gik jeg da hjem til min fader i land,
min fader han sagde da dette på stand:
„Jeg skal dig nok snarlig besørge en mand,
som ikke skal sejle på sø og salt vand."
Så fik hun stor glæde for sorgen sin,
for hun blev grevinde udi Berlin.
De leved tilsammen i velstand og flor,
til herren dem kaldte langt bort fra vor jord.

Han vilde ud fra de mørke kroge

I8j.

jl J J1 J'g M J ,

Han vil-de

J p

ud

; J’l Jp-^

fra de mør-ke kro - ge, han vil-de bort fra de mør-ke

p p /-pij. p

sko - ve, han vil-de bort fra sin far og mor, han vilde

Fra far og mor han vilde rejse,
for ud på søen sit sejl at hejse,
han vilde søge at glemme alt,
hvad angik hende, som mest det gjaldt.

ud

forat bli-ve stor.

Engang som skipper han vilde stande
på egen skude i fremmed lande,
det var det mål, han havde sat,
gav mod i brystet så mangen nat.
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Da sneen smelted ved hjemmets døre,
han rejsefærdig sig monne gøre,
at rejse didhen, hvor skuden lå
i sejlklar orden til søs at gå.

Mens nattens rædsler bort jog de fleste,
han gik til tops for et sejl at fæste,
han vil ej tvinge sit mandskab til
for livet sådant et farligt spil.

Hun vidste det, at han skulde drage;
men afsked med ham hun ej må tage;
thi alt var stort, som om hende var,
og gamle Gribben var hendes far.

Der lød et brag, som en mast var knækket,
der lød et skrig og et fald mod dækket,
det var kaptajnen, som der faldt ned,
det fald det bragte ham dødens fred.

Alene blev hun da nu tilbage,
hun ikke med ham fik afsked tage,
thi alle om hende var på vagt,
hun skulde tvinges og det med magt.

Den næste morgen var skibet havnet,
man kunde mærke, at en var savnet,
thi alt var stille og tyst ombord,
af nattens rædsler bar skibet spor.

Han slog sig mandigt igennem verden,
han tjente penge på al sin færden,
men ødsled ikke sin indtægt bort,
den skulde gemmes til noget stort.

De bar ham op ad den bratte klippe,
de bar ham gennem den samme slippe,
han havde gået, dengang han fo’r
i verden ud for at blive stor.

Åringer mange er for ham fløjet,
hans hår er hvidt, og hans ryg er bøjet,
sit mål han så sig nu mere nær,
dermed den kvinde han havde kær.

På byens gravlund en grav blev gravet,
nu hviler helten højt over havet,
i ly for storme og bølgegang,
alt under træer og fuglesang.

Han havde sejlet på sydens vande,
En sommerdag, medens solen skinned,
nu satte kurs han mod hjemmets strande, og blomsterduften husvaler sindet,
han vilde hjem til sin far og mor
hun vandred ud der og fandt hans grav,
at vise dem, han var bleven stor.
og sine tårer hun frit løb gav.

En stormfuld nat under Norges kyster
gik søen voldsomt, og skibet ryster,
der hørtes stærke kommandoråb,
vor helt jo skipper var der ombord.
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Et år derefter da oprandt stunden,
og hvile også hun fandt i lunden,
hvor han nedlagdes et år forud,
hun aldrig blev nogen andens brud.

Hvorhen du stolte sømand
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Og ned til briggen „Skulda",
thi så var skibets navn,
den unge sømand iler
nu fra sin piges favn.
Med tårer ned ad kinden
han gav sit afskedsord,
alt til sin kære pige,
dengang han gik om bord.

Se, nu er himlen mulmet,
og søen voldsomt går,
hver sømand i sin orden
ved fald og braser står.
Da lød kaptajnens stemme:
„Bjerg sejlene lidt for!"
De lød jo hans befaling,
og det var hurtigt gjort.

På skibet lettes anker,
og sejl der sættes til,
det gælder nu ej længer
i havn at ligge still’.
De hvide sejldug fyldes
da med en brise snart,
og „Skulda" pløjer bølgen
udi en lystig fart.

Snart alting det var bjerget
af det, som bjerges kan,
og kun udi den bare rig
går stormens vilde sang,
og bølgerne de vokse
til en forfærd’lig sø.
Forsvunden var for stedse
den glade sømandsfryd.

Den rejse gik så lystig
bort til Ostindiens kyst,
blandt alle sømænd var der
kun glæde, liv og lyst.
Snart vender de tilbage,
så styr’t med sikker hånd,
kun een udaf dem alle
fik set sit fødeland.

En sø gik over skibet,
og alle råber nu.
Se, udi bølgen kæmper
kaptajnens unge fru,
Kaptajnen så sin mage,
da hun faldt over bord,
det voldte bitre tårer,
thi sorgen den var stor.
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En båd blev hastig firet
fra „Skulda"s ræling ned;
men knustes straks i splinter
af en mægtig bølge bred;
også de seks matroser,
som sammen i den var,
i havets kolde bølger
den sidste stund blev var.

Og „Skulda"s master falder
med et forfærd’ligt brag,
skyhøje bølger vælter
sig over rorløst vrag.
Forsvunden var nu alle
ned i det mørke hav,
de endte deres dage
i Kanalens dybe grav.

Men agterud ved roret
stod der en ung sømand,
han tænkte på sin pige
ved Danmarks lyse strand.
Skal han ej mer få skue
sin lyse ven og mø ?
Skal han, som pløjer bølgen,
skal han i bølgen dø ?

Styrmanden på en planke
på havet ensomt drev,
den en’ste af dem alle,
som lyk’lig reddet blev,
som sen’re blev optaget
af en større engelsk brig,
den udi stormen mistet
en del af sin store rig.

Kaptajnen sagde: „Gutter,
lyd mig endnu engang !
I ved, sig nærmer enden,
vor tid er ej så lang.
Kom, lad os vælte riggen,
hun hugger temlig hårdt,
hvis „Skulda" klarer grunden,
da bliver livet vort."

Endnu i Danmarks land
en pige sørger for sin ven,
som havet har bortrevet,
han kommer ej igen.
Om ham vil mindet leve,
langt ud på Doggerbank,
hvor den danske skude „Skulda"
i bølgerne nedsank.

Og hvis I så vil vide,
hvem visen skrevet har ?
Det er en sømandsenke,
knap enogtyve år,
nu sidder hun tilbage
med sin lille dejlig søn,
som stadig råber: „Moder,
kommer Far ej mer igen?"
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I syv lange uger, som nu forsvundet var,
da faldt den unge Zelin ud i en sygdom svar,
iblandet med stor kærlighed til den, hun vidste ej,
det var til den unge sømand, hun engang svarte nej.

„Er du den unge doktor, som mig kurere kan,
eller er du den ung sømand, jeg engang svarte nej ?
Tag en ring udaf min finger, tag en udaf de tre,
tag en til min ommindelse, min allerkæreste!

Farvel, kære fader, farvel, kære mor,
farvel, du lille søster og så du lille bror,
farvel til Eder alle, jeg byder jer farvel,
farvel, du min ung sømand, jeg engang svarte nej !”

Skøn Zelin hun døde og lagdes på bår,
og otte raske sømænd der omkring graven står:
„Her hviler en skønjomfru, som mig engang svart’ nej,
hun lægges nu i graven alenest for mig.”
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Med en købmand her i byen,
som min fader var bekendt,
med hans søn jeg til søs monne fare.
Vi kom til Ostindien
og derfra og hjem igen,
og den rejse gik lykkelig og vel.

Han mig derfor overlod
til en russisk sømajor,
som min herres svoger monne være,
han mig tage skal til sig
og som styrmand bruge mig,
at jeg aldrig mere Norges land skal se.

Da den rejse nu var endt,
og min herre blev bekendt,
at hans søn altid godt om mig talte,
straks han mig til sig tog,
og i styrmandskunsten lod
mig oplære på styrmands maner.

Så gik vi til Kina hen,
og derfra og hjem igen,
men se, hvad på vejen os mødte,
en tyrk til os kom,
han beviste sig så grum,
at han fanged os og tog os med sig hjem.

Da jeg nu eksamen fik,
et årstid vi hjemme gik,
for fjenden vi ej kunde sejle,
samme tid jeg mig indlod
udi kærligheden stor,
med min herre hans datter så god.

Vi kom med ham til Tyrkiet,
vare dermed ikke fri,
men i fangenskabs bånd vi monne gange,
i to hele fulde år,
indtil vi os fra ham drog
i en sluppe, som drev til os i land.

Da den kærlighed blev stor
efter løfte, som blev gjort,
at den ikke længer kunde dølges,
hendes fader ofte så,
hun i løndom til mig gå,
han blev ivrig og vred i sit sind.

Vi kom i en slup ombord
uden sejl og uden ror,
og vi sejled, hvor vinden os vilde føre,
udi dage elleve,
indtil vi fik land at se,
da vi nåede den hollandske grund.

Da vi kom til Hollands land,
kom til os en hollandsk mand
og spurgte os, hvor fra vi var komne,
vi ham alle svarede,
at vi vare rømmede
fra det tyrkiske fangenskabs bånd.

„Jeg forsandt vil sige dig,
at min fader ligger lig,
og min broder i søen er begravet,
jeg vil bede dig, min ven,
rejs fra Holland til mig hjem,
vi vil ægte hverandre vi to."

Han da tog os med sig hjem
og os plejed vennelig,
vores hunger han monne os forlindre,
vi derved og hvile fik,
vi seks mand i live gik
af trehundrede, som udaf Norge gik.

Da jeg det i brevet fandt,
al min sorrig den forsvandt,
og om bord jeg mig straks mon begive
i et norsk købmandsskib,
som til Norge agted sig,
og den rejse gik lykkelig og vel.

Noget mig på hjerte lå,
i det som jeg stander på,
og et brev til min kæreste jeg sender,
hende jeg at vide lod,
at jeg var på friheds fod,
at jeg just i Holland monne gå.

Da jeg kom til Norges land,
gik til Bergen jeg forsand,
for min kæreste venlig at omfavne.
Hun ved hånden hårdt tog mig:
„Jeg i live ser nu dig,
som i fem år jeg bittert savnet har."

Da hun fik det brev at se,
næsten hun besvimede,
men til pennen hun sig hurtig begiver,
hun i brevet lod mig se,
hvad som hjemmen nu var sket,
siden jeg drog fra Norges land ud:

Vores bryllup blev bestemt,
og for alle blev bekendt,
at jeg hjem fra Tyrkiet var kommen,
hendes fader han var død,
ingen venner det forbød,
og vi knytted så vort ægteskabs bånd.

Hører I forældre her,
I, som eders børn har kær,
deres lykke I ej kunne råde,
thi Gud magter det så her,
om der falder lidt besvær,
at det bedre jo ventes kan.
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Jeg gik mig en aften udi den grønne lund
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Jeg satte mig ned, og hun satte sig derved,
da blev jeg i mit hjerte så inderlig glad,
jeg blev ret så glad og fornøjet i mit sind, ja sind:
„Jeg synes, at du ligner allerkæresten min.

Må jeg dig så spørge, mens vi så ene er,
og er du nogen jomfru, eller er du en madamme,
eller er du nogen anden, som jeg slet ikke ved, ja ved,
eller er du nogen anden, som jeg kan tale med?"
„Nej, hverken er jeg jomfru, ej heller madamme,
jeg er en fattig pige og ud af ringe stand,
min fader han er hjemme, min moder hun er død, ja død,
og etogtyve år det er siden, jeg blev født.
Må jeg dig så spørge, mens vi så ene er,
hvem er du, hvem er du, fortæl mig nu det,
for jeg ved slet ikke, om jeg dig før har set, ja set,
hvem er du, hvem er du, fortæl du mig nu det?"

„Ja, jeg er jo en ung sømand, det kan du vel se,
og mere at fortælle dig, det kan jeg, om jeg vil;
thi Jylland er mit fødeland, og alderen jeg bær, ja bær,
er femogtyve år, nu ved du da det så nær.
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Må jeg dig så spørge, mens vi så ene er,
og er der nogen anden i verden, du har kær ?
For er der ingen anden, i verden du har kær, ja kær,
for er der ingen anden, så har du mig vel kær?”

„Jo, jeg har haft en kæreste; men det er alt forbi,
og mangen gang faldt tiden mig sorrigfuld og lang;
men dette er jo første gang, jeg dig skuet har, ja har,
kanske er det den sidste, så blev jeg dog din nar.”

„Tro aldrig, tro aldrig, min sødeste ven,
tro aldrig, tro aldrig, jeg kunde være så slem
at lokke bort dit hjerte og glemme dig igen, ja gen,
med falskhed og svig, ak, min sødeste ven.

Men jeg er snart færdig til rejsen og skal,
adiø og levvel, til vi samles igen.
Adiø og lev vel, min udvalgteste ven, ja ven,
adiø og lev vel, til vi mødes igen.

Dog en ting jeg ønsker, forinden jeg går,
en ting som jeg ved, at jeg visseligen får,
et kys ud af din mund til et vidne derpå, ja på,
at hvad du har mig lovet, bestandig fast skal stå.”

„Et kys til et vidne det kan du vel få;
men tænk så på din ven, hvor i verden end du går,
ja, tænk så på den vennen, som hånden dig gav, ja gav,
og tænk så på din ven, til du lægges i din grav!”
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det er min lyst, min fryd og

bær mig og

Hver lys og fager sommernat,
når himlens stjerner lifligt tindre,
ser de på dig og mig, min skat,
det må du stedse dig erindre.
De stjerner, som tilsmiler dig,
de blinker også på min vej,
:/ en hilsen bringer de fra mig,
det gør dig savnets byrde mindre. /:

Og nu farvel, skænk mig et smil,
det vil mit hjerte altid glæde,
og bølgen bær mig frem med il,
på skibets planker skal jeg træde'*.
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Hist vajer jo det røde flag,
derfor farvel jeg må dig sige;
men jeg er inden år og dag
igen tilbage hos min pige;
thi stol kun sikkert på din ven,
ja, indtil vi skal ses igen,
:/ jeg aldrig glemmer dig, hvorhen
jeg stævner imod fjerne riger. /:

100

<j
k
KS
-* . . •
J1’ *
M•

er

b)

1/
J
ff
—■ p

----------- r—k--------------------------- 1—------ --------------- -ri

K

‘

det

tf
ff

nej, To-ra, du må ik - ke

min- un - ge viv,

farvel,

---------------- 1 ------------------ fri

•

*

T— 1 " u.

•

til - ba - ge her,

ff

*/

.O

7

nej,

Han trykked hende til sit bryst:
„Farvel, mit hjertes viv, min trøst,
:/ jeg mindes dig på fjerne kyst,
min Tora, du må ikke græde!” /:

Hun klyngede sig til hans barm
og hvisked: „Kære Karl,
når atter jeg hviler salig i din arm,
da først jeg livet rigtig fatter,
thi lad mig sige dig det her,
med fryd jeg under hjerte bær
:/ et væsen, som du vil få kær,
sig, mon du dette budskab fatter?” /:
Han svingede sin blanke hat:
„I danske kyster, nu godnat!”
:/ Og skibet stod mod Kattegat
og længer fremad uden hvile. /:
„Hav tak, min Tora, tak min viv,
det vil mit hjerte altid fryde,
når bølgen bær mig frem med il,
og stormen kækt skal se mig smile.*’

Rank „Fanny” gled på bølgens ryg,
hun nå’de snart til fjerne lande,
der tjentes guld, og stolt og tryg
man stævnede mod hjemmets strande,
højt lød matrosers raske kor;
men stormen gennem luften foer,
:/ på Jyllands kyst blev nøden stor,
i mørke nat de måtte strande. ! :
De danske drenge døden fandt,
i stumper skibet kom til kysten.
For Tora tiden langsomt svandt,
hun græd i vår, hun græd i høsten,
hun vuggede sin lille dreng,
og når hun fulgte ham i seng,
:/ hun hviskede: „Godnat, min dreng,
hvor mon din fader prøver dysten?”

Så kom der bud, at „Fanny” lå
som vrag på Jyllands hvide banker,
at ingen mere redning så,
da heftigt hendes hjerte banker.

Hun græd nu ene og forladt,
hun græd ved dag, hun græd ved nat,
:/ hun kunde ej få trøsten fat,
kun kummer bor i hendes tanker. /:

Så sad hun sorrigfuld en kvæld,
mens stormen hvinede derude,
det var så mørkt, og hendes sjæl
var syg, da banker det på ruden,
hun farer op: „En drøm det er,
vist aldrig mer på jord jeg ser
:/min raske sømand!” „Jo, det er
din Karl, der venter dig herude.”/:

Snart lå de ved hinandens barm:
„Min Tora, jeg, kun jeg alene,
blev frelst fra bølgens kolde arm,
dog intet, intet mon jeg tjene.”
„Ak, lykke, Karl, at du er her,
hvad nytter rigdom, se, her er
:/ vor skat, vort barn, han til dig 1er,
vor rigdom er kun ham alene.” /:
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Så fik jeg mig en kæreste udaf den simple stand,
min broder han derpå fortryder,
min fader han blev vred, han mig ud af gården jog,
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han mig på det strengeste forbyder:
„Det skal nu aldrig ske, det skal du få at se,
thi hun er slet ikke din lige."

Så gik jeg til min kæreste, fortalte hende alt,
at jeg ud af landet måtte rejse,
så gjorde vi det løfte, alt udi ti år,
hun troligen efter mig skulde bie.
Til Norge jeg kom, et årstid så var jeg der;
men der kunde jeg ej længer blive.
Der kunde jeg ej blive for breve, som jeg fik,
de vilde mig så hæsselig fiksere,
så tog jeg med et skib, som derfra til England gik,
der kunde de mig ej så let opspørge,
til England jeg kom, og der jeg så mig om,
der kunde de mig ej så let opspørge.

Så fik jeg mig en tjeneste, jeg for en handel stod,
og alting gik efter mit ønske,
så fik jeg et brev i min kærestes navn,
det gjorde mit hjerte stor pønske,
jeg troede, det var så sandt, det mig ej i sinde randt,
min broder så falsk kunne være.
Så gjorde jeg den fejl, som så mange andre gør,
spolered mine penge og varer,
min herre han blev vred, han mig ud af gården jog,
han kunne mig ikke længer spare.
Ja, så måtte jeg gå rundt om på gaden så,
tilsidst jeg måtte betle for min føde.
Så hændte det en aften, da jeg på gaden gik,
slet ingen i staden mig vilde huse,
da hørte jeg et skib komme sejlende forbi
i havnen, så det monne bruse,
der var et brev til mig, det var oprigtelig,
tilligemed en mundelig hilsen.

Han sagde: „Godaften, min kæreste ven,
hvorledes er det, du dig skikker ?
Din kæreste lever så enligen hen,
og håber, at du gør ligeledes.
Stat op, min bedste ven, kom til dig selv igen,
din broder han haver dig fikseret!"
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Så gik jeg til min herre, jeg tiggede og bad,
at han mig i sin tjeneste vilde tage,
han svarede og sagde: „Du har spoleret alt,
men dersom du mig bedre vil forsvare,
så kan du komme her, som du har været her før,
din tjeneste frivillig at optage."
Så tjente jeg penge i mangfoldigvis,
indtil at de ti år var omme,
så rejste jeg hjem som en højvelbåren prins,
mine klæder jeg monne forvandle,
til pilgrimmens dragt, som er så slemt foragt,
min far og bror mig ikke vilde kende.

Jeg var en ung sømand, fra Dover jeg kom

Jeg var

en

ung

sø - mand fra

Do - - ver

jeg kom,

jeg

Jeg gik hen til hende ved blomstrende vej
og taled til hende: „Skøn Sally", sagde jeg,
„her er mit unge hjerte, her rækker jeg dig hånd,
her er en blomst til dig, skal vi knytte elskovs bånd?"
Skøn Sally hun rødmed som rosen på sit blad,
hun smilte venligt til mig, i sindet ung og glad
hun svarede: „En sømand er som den lette sky,
han elsker alle piger og skifter i hver by."
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Med hånden på hjertet jeg lovede så fast
at elske hende trofast, indtil mit øje brast,
jeg sagde: „Når i mørket ved nat jeg styrer frem,
du være skal den stjerne, som lyser mig herhjem.”

Så gav hun mig hånden, jeg kyssed hendes mund,
så lykkelig og glad var jeg aldrig nogen stund,
tre dage da derefter jeg skulde rejse hen,
alt over salten bølge bort til Ostindien.

Og da jeg nu kom for at sige mit farvel,
da var skøn Sally borte, det var os ej til held,
jeg spurgte hendes moder, hun svarede mig kun:
„Ung Sally er ej hjemme, så snart ej kommer hun.”

Så lettede vi anker og stod for vore sejl,
og nu fik jeg at vide, at jeg var gået fejl.
Skøn Sally var jo hjemme, den sag var nu jo klar,
hun nægtede det blot, på sit værelse hun var.

Men da jeg var borte, fortrød hun det så hårdt,
hun vidste jo, vor skilsmissetid var ikke kort,
hun længtes, og hun blegnede, sin færd hun hårdt fortrød,
hun sørgede så inderligt, at det blev hendes død.

Hun kaldte i feber mig for sin elskte ven
og råbte: „Ak, når kommer dog min sømand hjem igen?”
Tre breve gik der fejl, medens jeg foer viden om,
skøn Sally lå på båre, da jeg til hjemmet kom.
Så plukked jeg blomster, og i den kolde hånd
jeg gav min brud buketten og knyttede vort bånd,
jeg kyssed hendes pande, og bitterlig jeg græd,
da de ung Sally førte til gravens stille fred.

Nu står jeg alene i verden her igen,
nu vil jeg ikke have en pige mer til ven,
nej, bølgen er min attrå, det store, vilde hav,
der vil jeg leve, indtil engang det biir min grav.
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Hun venligt til mig smilte, hun rakte mig sin hånd
og sagde så kærligt: „Nu knytter vi vort bånd,"
så vare vi forlovede i måneder ni,
så kom der en anden, og så var det forbi.

Vi var nu alt sejlfærdig og skulde gå ombord,
at lette vores anker fra den arendalske fjord;
men som vi stod og hivede, af kræfterne vi sang,
så kom hendes broder med et brev i sin hånd.
Jeg tog det op og læste det i selvsamme stund,
jeg tænkte på den aften udi den grønne lund,
jeg tænkte på den aften, hun rakte mig sin hånd,
og hun sagde til mig: „Nu knytter vi vort bånd."
„Hils du din kære søster så vennelig fra mig,
jeg elsker ingen anden i Norges land og rig’;
men sejlene er strukne og alting er gjort klart;
farvel, utro Sofie, som bor i Arendal!"

Og vinden var os føjelig, det var en ostnordost,
en halv mil fra landet kvittered vi vor lods.
Den næste dags morgen, da klokken den var seks,
da pejlede vi næsset i nord om ad vest.

Vi atter kursen satte, vi skvirred vore sejl,
vi lænset flere dage for bramsejl og for røjl.
„Farvel, du elskte pige, farvel ustadig ven,
måske du omsider vil angre det igen.
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Når bølgen så sagtelig imod stranden slår,
da tænk du på mig, som du aldrig mere får,
og når så en anden er utro imod dig,
så tænk på mig, der elsked dig tro og inderlig!'*
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:/ Den sørøver spurgte nu vores kaptajn,
hvorhen at det skib skulde gå. /:
:/ „Til Vestindien", svarede vores kaptajn,
„er ladet med jern og med stål." /:
:/ „Vil du overlade din ladning til mig,
så kan du jo frit sejle bort, /:
:/ men ellers så bruger jeg kugler og krudt,
så kan du jo prøve derpå." /:
:/ „Nej, før jeg overlader min ladning til dig,
nej, før skal mit skib gå i sænk. /:
:/ Så længe, som jeg haver kugler og krudt,
så kæmper vi med et frit mod." /:
:/ Den første salve den sørøver skød,
skød han tre mand overbord. /:
:/ „Frisk op, mine gutter, vær lystig og glad,
snart sejler vi med et frit mod!" /:

:/ Den første salve vor kaptajn skød,
skød han både takkel og tov. / :
:/ „Frisk op, mine gutter, vær lystig og glad,
snart sejler vi med et frit mod!" /:
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:/ Den anden salve den sørøver skød,
skød han to mand overbord. /:
:/ „Frisk op, mine gutter, vær lystig og glad,
snart sejler vi med et frit mod!” /:

:/ Den anden salve vor kaptajn skød,
skød han det skib udi sænk. :/
:/ „Frisk op, mine gutter, vær lystig og glad,
nu sejler vi snart med et frit mod!” /:

:/ Da alt nu var klappet og alt var klart,
så kom der en engelsk fregat, /:
:/ „Vær lovet og priset den højeste Gud,
at vi fra den sørøver slap!” /:
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og svor hin-an-den tro-skab, mens nat-ter-ga-len sang.

Om dagen ved mit arbejd jeg sang og var glad,
om aftenen silde på bænken vi sad,
skønt læberne stod stille, vi talede dog,
thi øjnene førte de elskendes sprog.
Se, dengang var jeg fattig, og dog så var jeg rig,
jeg ejede en rigdom, og skatten det var dig,
til pant på dit hjerte en blomst du mig gav:
„Modtag den til et minde, bliv tro til din grav!”

Men nu, nu er jeg fattig, min fattigdom er stor,
dens dyb kan ej udtolkes, dertil jeg mangler ord,
på hatten ser du blomsten, som du engang mig gav,
med den og med min troskab jeg lægges i min grav.
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Thi ak, nu beskuer jeg dig vist aldrig mer,
med smilende blikke du til en anden 1er,
du glemte din Harald, der var dig tro og huld,
du vraged et hjerte, der var som prøvet guld.

Du lod dig forlokke af rigdommens pragt,
du klædes nu i silke med smykker belagt,
måske, hvis engang sorgen banker på din dør,
du mindes din Harald, din elskede før.
Så ensom jeg sejler fra by til by,
og skibet er min glæde og havet min fryd,
så tit, når jeg sejler, jeg synger denne sang
med hånd på harpens strenge, den har en bedre klang.
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Jeg så på den jomfru med et kyssende behag,
mine øjne de rinde hver evige dag,
jeg kan det ikke glemme, om det koste skal mit liv,
jeg må se, jeg må se hende blot.
Så kasted jeg mig udi bølgen den blå,
for muligvis forud på skibet komme må,
det lykkedes mig og på faldrebstrappen stå,
og jeg entrede skibet derpå.
Kaptajnen han spurgte: „Hvorfra kommer du?”
„Jeg kommer fra bølgen, og tag mig op i smug,
jeg gik op i bramrå og sejlet gjorde fast,
og sank jeg i bølgerne i hast.”
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Kaptajnen og styrmanden de begge taltes ved,
hvad vel de skulde gøre ved den unge sømands liv.
Styrmanden han sagde de skrækkelige ord:
„Lad os kaste den sømand overbord/’

Kaptajnen han svared: „Nej, det skal ej gå så,
hin raske unge søgut om på skibet vanke må."
Det lykkedes mig i en sildig aftenstund,
og jeg fik et kys af jomfruens mund.
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Men jeg må nu ud at probere min lykke
på havet at sejle fra venner så huld,
vi ligger på reden, er klar til at lette
til toldbod at sejle om en føje stund,
vi var fire mand, udaf jollen vi sprang;
thi vi mente at være velkomne i land.
Da jeg kom på landet, da så jeg en pige
på bredden at vanke, og ene hun var,
jeg syntes, at det var den selvsamme pige,
som jeg i mit hjerte havde inderlig kær,
jeg gik bedre frem, der så jeg min ven;
men hun har antaget sig en anden igen.
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Jeg hilsede hende med venlige blikke,
hun nej ed og mente at hilse igen,
en ring af min finger jeg hende vilde give,
hun svared og sagde: „Jeg haver en ven,
rejs du kun din vej, jeg elsker dig ej,
så længe har jeg ventet, nu siger jeg nej."

En slagtermands datter den pige mon være,
en styrmand fra Sverige var nu hendes ven,
han ligger på reden, er klar til at lette,
men agter ej mere at komme igen.
Ud’ fra skibet vi så, på bredden hun står,
alt hvor hun så bitterlig græde må.

Den styrmand han sejler, han kommer ej mere,
hun sukker: „Nu er jeg alene igen,
du var den første, jeg hånden havde givet."
Jeg svarer: „Jeg elsker dig slet ikke mer."
Men klokken den slår, og tiden den går,
jeg ta’r mig en anden, det kan I forstå.

Jeg spaserte en aften min ensomme gang
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Jeg stod da lidt stille, gav nøjere agt;
men udi mit hjerte stod kærlighed vagt.
„Den kære ven du begræder, hans øje er lukt;
thi de grusomme bølger hans liv har udslukt."
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som hun

Jeg gik hen til pigen, bød hende min hånd,
hun svarede: „Et rige, et tempel, et land,
kan ikke erstatte min Vilhelm så sød,
er han ikke mere, jeg ønsker mig død.
Den pige fik snarlig sit ønske fuldbragt;
thi kærligheds tårer fik snart overmagt,
hendes kinder mon blegne, hendes skønhed tog af,
tre uger derefter lå hun i sin grav.

Sin sømand hun elsked med så meget besvær,
hvad gør man vel ej for den ven, man har så kær,
nu er de tilsammen de elskende to,
det fik hun til belønning, fordi hun var tro.
At elske oprigtig beviste hun her,
hun var ej som så mange, der elsker enhver,
så når deres kærest fra dem er rejst bort,
så er deres troskab og kærlighed kort.

En fattig ung sømand jeg er
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De piger er aldrig at tro,
thi falskhed i deres hjerter bo,
de søger kun til andre,
når vi skal ud at vandre,
på havet og bølgerne blå.

tæn - ker jeg Her-ren er os nær.

Ifjor havde jeg mig en ven,
men i år har en anden taget den,
hun var mig ej så rar,
så lod jeg hende fare,
Gud give mig nok en ven igen.
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Jeg gik mig op til luvart og lagde stikbord an,
jeg holder fast med hånden så godt, som jeg det kan;
men så kommer der en seissing og slår mig hatten af,
da føler jeg med hånden, om hovedet sad kvar.
Hej, syng op falderalla, når det regner og det blås!

Jeg gik mig op til luvart og skreg „en holm i læ”,
og gubben stod ved roret lig’som et andet fæ.
Pas nøje på roret, pas nøje på land,
pas nøje på sejlene, og tag, hvad du kan !
Hej, syng op falderalla, når det regner og det blås !

Nej, heller vil jeg sige, at vi har en dårlig kok,
for er det, når vi sejler, så står han som en stok,
men når det så er snapsen, så er han som en gast,
da er han allerforrest, for at snappe den i hast.
Hej, syng op falderalla, når det regner og det blås!
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Pige, du kan aldrig tanke

I de lange, mørke nætter
gør mig vagten stor uro,
:/ alting jeg tilsidesætter,
når blot du er mig huld og tro. /:

Når en sømand kommer fra rejsen
og omfavner sin lille ven,
:/ er det glemt, alt hvad han har døjet,
og han er fornøjt igen. /:

Så ensom forladt jeg nu sidder

Så en-som for-ladt jeg nu
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jeg lyt-ter til småfuglens kvid - der, og blander min sorg med dens røst.

Dengang da du sad ved min side,
du loved at være mig tro,
du sagde, for mig du vilde lide,
for mig du vilde leve og dø.

Så inderlig har jeg dig elsket;
men hvad har jeg fået til løn?
Oh, bedrag aldrig mer nogen pige,
det er nu min eneste bøn !

Og når du for altret skal træde,
og der du skal svare din Gud,
så send da en tanke til hende,
som før skulde været din brud !
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Da trådte Kong Christian stille
i smertenskammeret ind,
de sårede trøste han vilde,
selv var han så sorgfuld i sind,
og til den døende kriger,
han venligt rakte sin hånd:
„Gud skænke dig trøst*', han siger,
„og lindre din smertes bånd".

Da lyste soldatens øje:
„Gud signe dig, ædle drot,
og han, som bor i det høje,
vil lønne dig for alt godt".
Da sagde kongen så fage:
„En fader jeg blive skal dem,
og en af de første dage,
din hilsen jeg bringer til dem."

„Oh, ædle Konge, tro ikke,
at det er dødens frygt,
som tårer på kinden mig bragte,
nej, døden den skued jeg trygt,
når ikke der sad derhjemme
en kvinde med fire små,
når jeg er i dødens gemme,
hvor skal de da føden få?"

Den døende trykkede hånden:
„Farvel, min Konge så god,
nu er jeg trøstet i ånden,
for dig gav jeg gerne mit blod,
du lindrede trofast min smerte,
og i min sidste stund
jeg med et taknemligt hjerte
vil lukke mit øje i blund."

„Er det da al din kvide?"
så lød Kong Christians ord,
„så kan du blot lade mig vide,
hvor dine kære bor".
Han afskrev alting trolig
i bogen, han tog frem:
„Dø du, kammerat, kun rolig,
jeg selv skal sørge for dem!"

Snart efter sjælen bortiled,
op til Guds himmerig,
endnu i døden han smiled,
han døde så let og fri.
Kong Christians navn var det sidste,
han nævned, før han gik bort,
nu dem han forsørgede vidste,
som lå på hans hjerte så hårdt.

r »

så manges smerte du lindred,
da du til de sårede gik,
og trøstet enhver erindred,
dit milde og trøstende blik.

Hav tak, oh Konge, for alle
de tunge skridt, du har gjort,
soldaten vil Gud påkalde
for dig ved himmelens port,
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smer - te, skønt han udbrød med smer - te: „Det sker vist ej på

jord."

Jeg ejer intet andet,
end hvad min Gud og kongen gav,
jeg stride vil for landet
og for vor gode sag.
Forældrene i hjemmet
alt båret er til jord,
:/ derfor er jeg en fremmed, /:
hvor jeg end er og bor.

Så gik en tid i glæde;
men da kom også slaget hårdt,
dragonen måtte træde
til hest og rejse bort.
Farvel han måtte sige
til sin udvalgte ven:
:/ „Levvel, min kære pige, /:
indtil vi ses igen."

Hvad vil din fader sige
om os og om vor kærlighed,
vi er jo ikke lige,
det bliver vor fortræd?"
Hun svared: „Nej, han volder
vist nogen sorg mig ej,
:/han meget af mig holder, /:
han har ej fler end mig."

Men kort tid efter sendte
han til sin kæreste et brev,
og hans portræt hun kendte,
det også indlagt blev,
han skrev: „Se her, du kære,
gem det som mindeblad,
:/ hvis jeg må dø med ære, /:
og vi skal skilles ad."
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I krigen kækt han mødte
i mangt et hårdt og blodigt slag,
så mange tapre blødte
og fandt en tidlig grav.
Dragonen selv blev såret
hårdt i venstre arm,
:/ han blødende blev båret /:
halvdød fra stridens larm.

Vor konge gav ham orden,
alt for hans store tapperhed,
er invalid han vorden,
så fik dog Danmark fred."
Så tog den fader stille
sin datter under kind:
:/ „Jeg skal jer ikke skille, /:
vær du kun glad i sind!"

Ti uger efter sendte
igen han brev til pigen hen;
men nu det så sig hændte,
at faderen det så,
han sagde: „Nu min datter,
han, som lå i kvarter,
:/ ham elsker du, jeg fatter /:
din sorg, dens grund jeg ser.

En månedstid derefter
dragonen nu sin afsked får,
han red af alle kræfter
til pigens faders gård.
„Velkommen, nu tillader
min fader, vi må få
:/ hinanden, intet skader /:
os mer, hvad si’r du så?"

Var der da ingen andre,
du kunde valgt til fæstemand,
hvi vil du med ham vandre,
en fremmed er jo han,
hvad har han vel om året,
er du med ham vel tjent?"
:/ Han fattig er og såret, /:
det er kun slet bevendt/’

„Du er en trofast pige,
og inderlig jeg elsker dig,
hvem er i verdens riger
så lykkelig som jeg?
Du giver ej dit hjerte
for jordisk gods og guld,
:/ mig selv du kun begærte / :
og var mig tro og huld.

Hun svared: „Kære fader,
i kamp for Danmark fik han sår,
jeg ved, du vist tillader,
at jeg min kærest får,
Ham gav glad mit hjerte,
ham gav jeg frit mit ord,
:/ i glæde som i smerte /:
jeg elsker ham på jord.

Dog fattig er jeg ikke,
endskønt engang jeg sagde så,
jeg trænger ej for at tigge,
min faders gård jeg får
og tredivetusind daler
som arv dertil; jeg vil
:/ ej elskov ha for penge, /:
derfor jeg drev det spil."

Og bryllup holdt de glade
i kærlighed og lykke stor,
og der var fulde fade,
og der var glade ord.
Gid kærlighed dem følge,
hvor viden om de går,
:/ indtil ad livets bølge /:
de engang himlen når.
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En lærer elsked Inger, han listede sig frem,
fulgte deres fjed og lumsk belured dem,
lagde sine planer,
som slet ingen aner,
skabte sorg og kvide i de unges bryst.

Aksel sagde: „Inger, vær mit hjertes ven,
jeg skal være trofast, hvor jeg end går hen,
jeg i strid skal drage,
kommer jeg tilbage,
fører jeg dig hjem med glæde som min brud.”
Inger svared: „Aksel, ja, jeg elsker dig;
men bliv her tilbage hos min far og mig.
Du kun har mit hjerte,
og i fryd og smerte
vil jeg søge lykken ene tro mod dig.”

„Kære pige, blive, det går ikke an,
jeg må ud at kæmpe for mit fædreland,
dog skal tit jeg skrive,
hvis jeg er i live,
til min elskte pige. Nu, lev vel, min skat.”
Ingen af dem aner sorgens bitre brod,
ingen tænker på den lærers fule dåd,
bort han drog, hun tænker
kun på ham, det krænker
hende, at hun ej får breve fra sin ven.
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Læreren, hr. Martin, skulde bringe om
alle brevene, som fra soldater kom,
Aksels breve brændte
han, og Inger sendte
falske tidender, at Aksel alt var død.
Nu han beder hende: „Vær min hjertenskær!
Hun med fasthed svarer: „Jeg forlovet er",
men af hendes kinder
rosens farve svinder,
da hun får at vide Aksels bratte død.

Læreren han grunder: „Hævnen nok jeg får",
og ved nat han tænder Ingers faders gård,
medens huset brænder,
han til dem sig vender
og byder dem hus og ly med lumskheds smil.
De med tak ham følger; thi de aner ej,
at det skarn dem førte ind på armods vej;
Ingers fader bliver
syg, og snart opgiver
han sin ånd, og datteren alene står.

Ene med den falske Inger sorgfuld var,
atter frieriet læreren frembar;
men Gud Fader råder
for, hvad bedst os båder,
i en sygdom falder han, den falske mand.
Ingers pligt da byder, hun ham pleje må,
da hun hus og føde jo hos ham mon få;
men en dag, da stille
ind han sov, da vilde
skæbnen, at en pakke did med breve kom.

Det var fra soldater, der var også et
med til Inger, Aksels hånd hun kendte let,
glad hun brevet bryder,
hendes glæde byder
hende straks at svare ham, den elskte ven.
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Læreren opdaget blev, den falske mand,
og tilsidst for dommeren bekendte han,
falsk og brand ham førte
fejl, og man ham kørte
bort til straffefængselet i København.
Sjette julidagen holdt de danske stand,
Aksel stod i striden som en tapper mand.
Kuglen fandt hans hjerte,
bort han uden smerte
gik til Ryes brigade, til et bedre land.

Men hans sidste ord blev bragt til Inger hen:
„Hils og bring farvel hen til mit hjertes ven,
bort jeg nu må vandre,
førend vi ser hverandre
hisset, hvor ej sorger eller smerter er."
Krigen den blev endt, soldaterne kom hjem,
Inger også mødte at modtage dem,
frem af rækken træder
en soldat, han græder,
siger: „Inger, ak, din kære ven er død.”
Bleg til jord hun segner; men da op hun står,
hun en sidste hilsen fra sin Aksel får,
rørt hun ordet hører,
hendes vej da fører,
hende ud at vandre i den store skov.
Aftnen var så stille, ene der hun gik,
stjernerne sig spejled mildt i hendes blik,
hjertet monne briste,
Aksel var den sidste
tanke, før hun sank i dødens stille blund.

Og da morgensolen stråled over krat,
fandt de hendes lig, hun døde jo så brat,
og hver fugletunge:
kvad: „Farvel I unge!
Aksel og skøn Inger nu forenet er”.
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En aftenstund ud jeg spaserte,
alt ud på den grønne vold,
en jomfru til mig monne komme,
alt udi den selvsamme stund.

„Ja, femogtyve må jeg vel modtage,
skønt jeg er uskyldig deri”.
Min løjtnant han straks monne sige:
„Han vilde sætte ild på vor stad.”

„Og vil du min kæreste være,
oprigtig, ja, huld og så tro,
slet ingen skal os da adskille
på denne verdens jord?”

Min dom således monne falde,
femogtyve gange spidsrod skulde jeg gå,
jeg blev nu til vagten henført,
i jern så blev jeg bespændt.

Så gav vi hinanden da hånden
og knyttede elskovsbånd.
En løjtnant til mig monne komme,
alt udi den selvsamme stund.

Et brev jeg mig satte til at skrive,
alt til min kære fader så huld,
min moder til jorden hendåned,
da fader min læste det brev.

„Og vil du sætte ild på staden,
mens du spadserer på den grønne vold?”
„Oh nej, hr. løjtnant kære,
jeg spadserer med min kærest så bold.”

Min fader tilbage monne skrive
alt til min højeste chef:
„En tønde guld vil jeg Dem give,
om han må undslippe den straf”.

Her er ingen nåde at vente,
til vagten jeg bliver straks ført
i vagten i krigsforhør at komme,
hvor jeg måtte kræves for dom.

Her ingen nåde var at vente,
min dom alt jo fældet var,
et brev jeg mig satte at skrive
alt til min kærest så huld.

En dag som jeg sad udi vagten,
da kom en soldat til mig ind,
med udtrukken pallask tillige,
ham måtte jeg følge med.

Hendes røde rosenkinder de blegned,
til jorden så ligger hun død,
til graven så blev hun henbåren,
alt udi en sørgelig dragt.

Min ritmester til mig mon sige,
hans ord de løde så:
„Du femogtyve gerne vil modtage,
fordi du på volden mon gå.”

Jeg blev nu for rækken opstillet
alt på den højeste fløj,
min tegnebog tog jeg af min lomme,
totusind rigsdaler var deri.
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„Der har I den, mine kammerater,
I drikke min uskyldigheds skål,
når jeg er til graven henbåren,
da endt er her mit mål.”

En aften hans broder gik på gaden,
da løjtnanten til ham kom hen,
straks udtrak han sin pallask
og stak sin løjtnant ihjel.

Nu trommen begyndte at larme,
og vollerne blev trukket ud,
jeg skulde for vollerne springe
alt udi den lange rad.

En kongelig patrulje monne komme
og førte ham så i arrest,
hans dom således mon falde,
at han skulde skydes ihjel.

Min broder var med udi raden,
han måtte selv på mig slå,
hans hjerte beklemt monne være,
som jern belægges med stål.

El’ve skud de på ham monne fyre,
skød arme og ben så itu,
ved det tolvte han visseligen døde,
til jorden så ligger han nu.

Tyve gange spidsrod havde han gået,
og holdt det ej længere ud,
den enogtyvende han døde
og neder til jorden sank.

På brødrenes grave der vokser
to liljer så dejlig og prud,
den ene så rød monne stande,
betyder deres uskyldige død.

Og den anden så grøn monne stande,
med blade og liljer på,
den anden så grøn monne stande,
alt helt ind til dommens dag.

Hvor ved Silkeborg sig søen snor i eng
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Han hed Hans og var mit alt på denne jord,
ak, vi aned ej, at verden var så stor,
sorger kendte vi så grumme lidet til;
thi vi leved kun for leg og spil.

Vi blev konfirmerte, snart forskellig vej
førte skæbnen os, snart glemte vi vor leg.
Ensom sad jeg, når de andre gik til dans,
ak, jeg kunde ikke glemme Hans.

Men han glemte mig, han søgte rigdoms sti,
stundom gik han med sin kærest mig forbi,
hun var rig og stolt, jeg var en fattig mø,
og som fattig mente jeg at dø.
Så kom krigen, fjenden rased blodig frem,
jeg sad ene sorgfuld i mit lille hjem.
Fader døde, moder fulgte snart derpå,
ene måtte jeg i verden stå.
Som en aftenstund just solen daled ned,
kom transport med sårede, ak, hvor de led,
Da de kom, jeg udenfor på bænken sad,
ak, jeg så dem og blev ikke glad.
Blege lå de der i aftensolens glans,
pludselig opdagede mellem dem jeg Hans,
straks, han så mig, slog han skamfuldt øjet ned;
men jeg sagde: „Hans, goddag, Guds fred!”

Fra hans hoved pibled blodet på et bind,
men jeg kyssed varmt hans blege, kolde kind,
og da han besvimed, blev han båret ind
i min hytte med forvirret sind.

Døden var ham nær, fortalte lægen koldt;
men jeg plejed ham og ham i live holdt,
trende måneder derefter sad en dag
han på bænken, skønt han end var svag.

„Kirsten”, sagde han, „min kærest har forladt
mig i sorgens lange, mørke, bitre nat,
da hun hørte, jeg var såret, næsten død,
hun sig hurtig til en anden bød.
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Jeg er ene, syg og fattig nu jeg står".
„Nej", udbrød jeg, „ene er du ikke, når
du vil tage mig så fattig, som jeg er,
du er mig bestandig lige kær."
Og han trykked mig så sagte til sit bryst.
„Kirsten", hulked han, „så blev du dog min trøst;
thi mit liv du redded, skønt jeg glemte dig,
aldrig mere skilles nu vor vej."

Snart derpå fra hans kaptajn en dag kom bud:
„Hans, som redded mig af fjendens hænder ud
og blev såret, han skal nu få kampens løn!"
Thi kaptajnen var en greves søn.
Snart blev Hans forvalter da på grevens slot,
vi blev gift og har det oh, så godt, så godt.
De to drenge der og tøsen med sin krans
det er vore, Gud ske lov for Hans !
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Hun dertil svor og sagde: „Nej, det skal aldrig ske,
du trøstig bort kan rejse, min allerkæreste".
Det ord det kom fra hjertet, fra hendes unge bryst,
oh Gud, tilgiv mig synden, og skænk mig himlens trøst I

Og alting gik så herligt i denne store stad,
jeg glemte snart Alvilda, jeg var så fri og glad,
en månedstid var svunden, så skrev jeg hende til,
og brevet lød således, som jeg fremføre vil:
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„Et brev nu her jeg skriver for sidste gang til dig,
du søge må en anden og evig glemme mig;
thi her har jeg en ven udvalgt, for tiden var så lang,
og dermed vil jeg sige dig farvel for sidste gang!"

En månedstid derefter så fik jeg svar derpå:
„Min ven, er det din mening, hvordan skal det mig gå,
og hvor kan du mig glemme, som er så tro mod dig ?
Da har du sikkert syndet mod Gud og imod mig.
Jeg haver nu herhjemme hos mig en lille søn,
for hans skyld vil jeg bede til dig en ydmyg bøn,
å, skriv dog snart tilbage og skaf mit hjerte ro,
og dermed vil jeg ende mit brev i håb og tro!"

Jeg tog det op og læste det for alle og enhver,
for mine kammerater, som var på stuen der,
jeg spotted hendes klage og hørte ej den bøn,
som hun af hjertet bad for sin lille kære søn.
„Det brev det har hun skrevet alt med sit eget blod",
det lod en ven bemærke, som ved min side stod,
„og du gør synd mod hende, som er så tro mod dig".
I øjet kom en tåre på ham, men ej på mig.

Jeg satte mig at skrive endnu den samme dag,
og brevet var til hende, som selv hun bedet har.
mit hårde hjerte banked, dengang jeg skrev de ord:
„Du må mig evig glemme på denne verdens jord!"
Det var en aften tidlig, alt før parolen lød,
så fik jeg brev fra hjemmet: „Nu er Alvilda død!
Og du er ene skyld deri, hun gik til graven hen,
og derfor har du syndet mod Gud i himmelen.

Da hun dit brev mon læse, hun famlede i løn,
så tog hun op af vuggen sin kære lille søn
og vandred ned til floden igennem skoven brat,
det var den tolvte juni, en dejlig sommernat.

Vi søgte efter hende, endnu før det blev dag;
men hvert et sted vi søgte, det alt forgæves var,
så gik jeg gennem skoven ned til den dybe flod,
der lå et brev ved kanten, som skrevet var med blod.
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Jeg tog det op af græsset og læste disse ord:
„Nu har jeg evig glemt dig på denne verdens jord!"
Da randt det mig i sinde, at hun i floden var,
vi søgte, og vi fandt dem endnu den samme dag.

Nu hviler hun i graven med barnet i sin arm,
det smiler blidt i døden alt ved sin moders barm;
men du er ene skyld deri, hun gik til graven hen,
og derfor har du syndet mod Gud i himmelen."
Så gik jeg til kaptajnen og bad ham om forlov,
om jeg dog hjem måtte rejse og se til hendes grav,
det var om morgnen tidlig, kasernen jeg forlod,
og det var aften silde, da jeg ved graven stod.

Jeg satte mig på graven og læste disse ord:
„Nu har jeg evig glemt dig på denne verdens jord."
Oh, kæreste Alvilda, kan du tilgive mig ?
Jeg ved, at jeg har syndet mod Gud og imod dig.

Der er så stille i vor gård
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Ja, Jens han er min kæreste,
vi været har forlovede,
når nu til mikkelsdag vi når,
hel akkurat i fire år.

Min egen rare lille Jens,
jeg skrevet har til dig, imens
de andre gået er i seng,
læs så mit brev, min rare dreng !

Du skriver jo, at du har det godt;
men suleposen er sluppen op,

til,

min Jenses brev jeg

læ-se

vil.

derfor det nu kan more mig
at stoppe den igen til dig.

Et stykke flæsk og et par pund smør,
en ost af dem, vor mor selv gør,
et lammelår så fedt, så fedt,
en flaske ægte kommenakkevit.

De uldne hoser er fra mor,
og de er varme og hjemmegjort,
men mavebæltet det er fra mig,
pas på, du ikke forkøler dig!
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Her ved vor gode gamle gård
kartoflerne så prægtig står,
og grisen er så tyk og fed,
at den knapt vralte kan afsted.

Nu har vi fået vor nye degn,
han er så bitte og så klejn,
og præsten synes også godt om ham,
men endnu bedre om hans madam.

Vor blakked ko den har det godt,
den nylig tvillinger har fåt,
og det har smedens kone med,
hun har det godt, så vidt jeg ved.

Det glæder mig, at du har det godt,
og at en snor du nys har få’t,
jeg ved jo, det betyde skal,
at du er underkorporal.

Til barselgilde har vi væ’t,
og der blev ædt og drukket tæt,
og mølleren tog sig et sådant drag,
at han er skidtmas den dag i dag.

Fra lejren snart du hjemad skal,
så holder vi til jul et bal,
og først i dans for hver en karl
går vores lille korporal.

Nu vil jeg ikke skrive mer,
du hilses nu fra en og hver,
men først og sidst, min søde ven,
fra mig, din Karen Rasmussen.
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Hr. Zinklar drog over bølgen blå
for svenske penge at stride.
Hjælpe dig Gud, du visselig må
i græsset for nordmanden bide.
Månen skinner om natten bleg,
de vover så sagtelig trille,
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en havfrue op af vandet steg,
hun spåede hr. Zinklar ilde:
„Vend om, vend om, du skotske mand,
det gælder dit liv så fage,
kommer du til Norrig, jeg siger for sand,
ret aldrig du vender tilbage.”

„Led er din sang, du giftige trold,
altidens du spår om ulykker!
Fanger jeg dig engang i min vold,
jeg lader dig hugge i stykker.’*

De bønder af Laage, Læssøe og Lom
med skarpen økse på nakke,
i Bredebrøjd tilsammen de kom,
med skotten vilde de snakke.

Han sejled i dage, han sejled i tre,
med alt sit hyrede følge,
den fjerde morgen han Norrig mon se,
jeg vil det slet ikke fordølge.

Tæt under Lide der løber en sti,
som man monne Kringlen kalde,
Laugen skynder sig der forbi,
i den skal fjenden falde.

Ved Romdals kyster han styred til land,
erklæred sig for en fjende,
ham fulgte fjortenhundrede mand,
som alle havde ondt i sinde.

Riflen hænger ej mer på væg,
hist sigter gråhærdet skytte,
Nøkken løfter sit våde skæg
og venter med længsel sit bytte.

De skændte og brændte, hvor de drog frem, Det første skud hr. Zinklar gjaldt,
al folkeret monne de krænke.
han brøled og opgav sin ånde,
hver skotte råbte, da obersten faldt:
Oldingens afmagt rørte ej dem,
de spotted den grædende enke.
„Gud fri os fra denne vånde**.

Barnet blev dræbt i moderens skød,
så mildelig det end smilte;
men rygterne om denne jammer og nød
til kærnen af landet ilte.

„Frem brødre, frem, I norske mænd,
slår ned, slår ned for fode!**
Da ønsked sig skotten hjem igen,
han var ikke lystig til mode.

Bavnen lyste, og budstikken løb,
fra grande til nærmeste grande.
dalens sønner i skjul ej krøb,
det måtte hr. Zinklar sande.

Med døde kroppe blev Kringlen strøt,
de ravne fik nok at æde,
det ungdoms blod, som her udflød,
de skotske piger begræde.

Soldaten er ude på kongens tog,
vi selv må landet forsvare,
forbandet være det niddingsdrog,
som nu sit blod vilde spare.

Ej nogen levende sjæl kom hjem,
som kunde sine landsmænd fortælle,
hvor farligt det er at besøge dem,
som bor iblandt Norriges fjælde.

End knejser en støtte på samme sted,
som Norriges uven truer,
Ve, hver en nordmand, som ej bliver hed,
så tit hans øjne den skuer.
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Jeg var en lystig ungersvend
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sko-ven, hvor banked da mit bryst.

Hvor brugte liden Kirsten net
de rappe fødder små,
som trommestikker så adræt
langs marken mon de gå,
hun var så mild som duen,
blidt smiled hendes mund,
så nysseligt sad huen
om hårets gyldne grund.

I tre år fulgte tro jeg med
som tapper landsoldat,
mens ved min side segned ned
så mangen kammerat;
men da vi så marchered
og ned til Isted drog,
som kækt vi avancered,
mit ben en kugle tog.

Men da lød kongens høje bud:
„Vi alle må afsted,
mod fjenden må vi drage ud!
Og jeg, jeg måtte med,
og tåren flød så bitter
for Kirsten og for mor,
da de bag havens gitter
tilråbte sidste ord.

Nu er jeg atter her igen,
og dansen lystig går;
men ak, nu har jeg ingen ven,
alene her jeg står.
Den gamle er rejst heden,
og Kirsten har mig glemt,
nu danser hun med smeden,
og bryllup er bestemt.

Jeg drejer lirekassen her;
men mindet er så tungt,
ak, ingen ved, hvor hårdt det er,
mens blodet end er ungt.
Den klinger så vemodigt
den muntre melodi,
og jeg får vel tålmodigt
at finde mig deri.
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Den moder havde sine små
med tårer bragt i seng,
den ældste gennem ruden så,
det var en tolvårs dreng,
han sagde: „Græd ej, kære mor,
gå ej med gråd i seng,
jeg vokser op og bliver stor,
stol på din egen dreng !

Så gik han da med håb og tro,
så lille som han var,
langt ud på næssets svage bro
med lygten, som han bar.
han klamred sig til lægten fast,
bad højt en bøn til Gud,
der stod han til den klare dag,
da håb og lys gik ud.

Jeg ved, hvorfor din kind er våd
og rastløs om du går,
det er fordi, min faders båd
kom ikke hjem igår;
men du kan tro, da skib og ror
og mast og sejl og stavn
blev lavet splinternyt ifjor
er fader nok i havn.”

Ja, mangen skude gik den nat
til ro på havets bund.
og mangt et liv blev sluttet brat
i dødens bitre stund;
men fader red på bølgens ryg,
hans nye båd holdt ud,
red stormen af, han landed tryg
og takkede sin Gud.

De ord gød håb i moders bryst,
træt slumrede hun ind;
men drengen gennem ruden så,
tavs, med bedrøvet sind,
da alle sov, og bølgen slog
i stormens raseri,
tog drengen lygten ned fra krog
og satte lys deri.

Tre dage gik, en aftenstund
gik stille han i land,
højt halsede den lille hund,
da han gik frem på strand,
men drengen sagde: „Mor, din søn
fik ret, han holdt det ud,
her har vi fader; thi min bøn
blev hørt af himlens Gud/'
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Jeg har kendt til bedre dage
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Midt i rigdom stod min vugge,
den var varm og hyggelig,
:/ ingen klager, ingen sukke,
ak, det hjem var lykkeligt. /:

Moder fulgte manden trøstig,
selskab, bal og dyre ting,
•7 jeg °g så min stakkels søster
vanked glemt, forladt omkring. /:

Fader ejed gods og penge,
han var veksellér den gang,
:/ tænkte ej, vi skulde trænge,
når han gik til hvilen lang. /:

Strenge mænd en morgen mødte,
alt blev skrevet op og talt,
:/ kort derefter blev vi stødte
bort fra hus og hjem og alt. /:

Da de bar ham bort til graven,
hulked moder ved hans lig,
:/ ved vor villa midt i haven
sank hun om på grønne sti. /:

Moders mand snart tumled drukken
bort; men prygled hende først,
:/ nu som droskekusk på bukken
må han døje kuld og tørst. /:

Moder græd ved faders båre,
stille stod al vor bedrift,
:/ ak, hvor sørged moder såre.
Året efter var hun gift. /:

Stakkels søster bort de sendte,
hvor er nu det arme barn?
:/ sørgeligt min moder endte
sunken dybt i syndens garn./:

Undrende vi børn det skued,
moders mand var ej vor ven,
:/ tænkte tit, når han os trued,
fader kommer nok igen. /:

Midt på gaden fandt man hende
liggende, og ordren lød:
:/ „Til arresten skal I sende
hende", men da var hun død. /:

Ved vor gamle villa står jeg,
fejer sne i stormens hyl,
:/ derfor femten øre får jeg
hjem og slipper så for prygl. /:
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Den bonde han trælled i slab og i slid

Han traf ham i stuen så nær ved sin viv,
det blev til en jammerlig trætte og kiv,
han traf ham med armen omkring hendes hals,
han troede, den fattige kvinde var tilfals.
Og da hun sin husbond at komme nu så,
da råbte hun: „Værg nu for mig og de små!"
Og bonden han var af så hidsigt et blod,
han vælted den herremand, ret som han stod.
„Du tærer vort liv, og du håner vor sved,
vi kryber i grøft, du har vejen så bred,
du spiser kalkun, og du tyller din vin
og regner os usselig bønder for svin.

Og nu vil du røve det sidste, jeg har,
min kvinde, som dejlige børn til mig bar,
herud skal du slænges i svinenes sti,
og du skal nok mindes, du kom her forbi."
Så bar han den herremand let som et barn
og slængte ham ud mellem tidsler og skarn.
Den fornemme luskede flov til sit hjem
og kaldte forbitret sin ridefoged frem.

„Den bonde dernede ham skal du gi’ skam,
han skylder sit landgilde, hent mig kun ham,
hans kvinde og børn skal du bringe mig med;
thi de haver alle gjort mig stor fortræd."
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Så hented de bonden, han blev ikke glad,
så mindelig han om forbarmelse bad,
han sagde: „Mig blodet til hovedet randt,
jeg værged jo kun for min husfred så sandt”.

Så satte de ham på den træbygte hest,
og kone og børn bød de alle til gæst,
at de skulle se, hvordan det nu gik den,
som ej med sin herremand vilde være ven.

Den træhest den skar ham som knivenes od,
hans fødder behængtes med blytunge lod,
han pintes og tav; hans hustru hun græd;
men rid’foged og herremand grinte derved.
Så pisked de bonden, og hundehul var
hans sygegemak, hvor sin smerte han bar,
hans hustru og børn sad derhos og led nød,
for de skulde dele hans vand og hans brød.
Ti dage de sad der, den ellevte gik
der bud, at de Herrens benådelse fik,
med budet tillige den ordre dem traf,
at de skulde takke for nådige straf.
Så førtes de frem, og den herremand gren:
„Nå, har du nu vasket fornærmelsen ren,
for ellers er råd for en sådan krabat,
ti år kan du gå i malicen soldat”.
„Og skal i malicen jeg gå som soldat,
så bør jeg dog have et våben parat”,
den bondemand famlede efter sin kniv,
den gemte han dybt i den herremands liv.

„Nu har du min tak for din vælige hest,
den bar lidt for højt, men nu er det vel bedst,
at badskær og doktor dig bringer besked.”
Så segnede herren i døden derved.

Og bonden fra hustru og kære forsvandt,
og aldrig de sidenhen heller ham fandt,
hans kvinde som tiggerske måtte gå om,
hans børn kom på sognet, det var deres dom.
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Nu rider hver bonde sin dejlige hest,
og herremandsbudet gør slet ingen blæst;
thi stavnsbåndet løstes, og bonden er fri,
og junkerens vælde er ganske forbi.

Farvel, min ven, snart mig døden kalder
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Men kuglen ramte, og livets kilde
udrinder her af mit sår så stille,
ræk mig din hånd, thi jeg føler alt,
at snart jeg hisset vil blive kaldt.

To fjender mod mig i slaget mødte,
de begge to for mit våben blødte,
der kom to andre, den kamp blev hård,
de gav mig hastig mit banesår.

Jeg var så glad og tilfreds derhjemme,
og hils dem, det må du ikke glemme,
min kære hustru og så de små,
dem er det hårdt nok at tænke på.

Se, hisset ude vor fane vajer,
og den har altid ført os til sejer;
men det forbitrer mig i min død,
det denne gang til retræten lød.

Sig dem, jeg mindes dem til det sidste,
de skal ej græde, for de mig miste,
min lille søn han vil blive stor
og tappert gå i sin faders spor.

Hvor er du henne? Ak, mat er øjet,
det sortner for mig, og dog fornøjet
det lysner hist. Hør dog hornets klang,
til himlen kalder det denne gang!

Chakoen trykker, og koldt det vinder,
jeg mærker, blege er mine kinder,
og hils de gamle fra deres søn,
jeg dør så rolig, min død er skøn.

Hav tak, min ven, du min hilsen tage,
og trøst min hustru i hendes klage !
Gud sørge vil for de stakkels små,
farvel, farvel ! Nu vi skilles må.
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men sma-ger dog så sødt.

Først kysser barnet sin mama uskyldigt, barnligt fromt,
:/ så kysser hun veninden, ja, man taler ej derom. /:

Men så som seksten år hun ser en vakker ungersvend,
:/ han kysser hende, og hun 1er og kysser ham igen. /:

Forlovelse besegier man jo med et kys igen,
:/ tilsidst han bliver hendes mand, den bolde ungersvend. /:

Hun året efter glad og lys et barn på skødet ser,
:/ den lille får et kærligt kys; men fader han får fler. /:

Og så for allersidste gang hun kysser ham igen,
:/ han hviler bleg i kisten trang, nu står hun uden ven. /:

Dog ikke helt alene, tyst den unge datter blid
:/ bortfjerner tåren med et kys og spår en gensynstid. /:
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men sma-ger dog

*

Venlige aftenvind bring du min klage

bed ham, oh bed ham, at kom-me til - ba-ge til mig

i - gen!

frem-me-de strande han van-ker, mon han da bæ-rer i

Hist på de

hjer-te og

tan - ker

-ft-rj J i J J
pi - gen, som ven-ter ved Ø-ster-søs ban-ker, oh, gid han var her i - gen.

Borte i syden min elskede drager,
mon han er tro,
sig om de fremmede møer ham behager,
du ved det jo,
sig om den glødende, ravnsorte pige,
fængsler hans hjerte med sang uden lige,
når hendes toner mod himmelen stige,
mon han da mindes sin ven ?
Når jeg ved stranden i ensomhed sidder,
mindes jeg dig,
hører i skoven jeg fuglenes kvidder,
da tænker jeg,
oh, gid han var her, da skulde vi bygge,
ensomt i skoven vor hytte, vor lykke
blomster og løv skulde kammeret smykke
bedre end fløjel og guld.

Aftenvind, vift i min elskedes lokker,
hvor han end er,
og dersom fremmede møer sig flokker,
om ham, da bær
hilsen fra Danmark og så fra hans pige,
at hun står ene forladt, må du sige,
sig, hun er trofast, vil aldrig ham svige,
sig, at hun elsker kun ham !
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Men hvis han rigdom i guldlandet henter,
før det ej hid,
jeg er kun ringe, ej rigdom jeg venter;
thi elskte vid,
vel er kun fattig din lille Kristine,
dog er min kærlighed rig som en mine,
dig kun jeg elsker, ej sagerne så fine,
elskov er glad uden dem.
Men om han sank i den brusende bølge,
skaf mig da bud,
at jeg ham trofast i døden kan følge,
hist op til Gud!
(Han) : „Nej, vi vil leve og sorgerne glemme,
hører du ikke din elskedes stemme,
hist ligger båden, og nu er jeg hjemme
hos min Kristine igen.”

Lille fugl nu er du fløjet
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Her er koldt i vore lunde,
søen ruller vildt mod strand,
oh, min sangfugl, gid jeg kunde
følge dig til fremmed land,
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dog snart forårsblomsten kommer,
spirer frem i kolde nord,
:/ og en mild og varm skærsommer
klæder den i broget flor. /:

Når fra søen mildt det lufter
over Sjølunds grønne vang,
når i engen høet dufter,
kom tilbage med din sang,

lad i busken mig da finde
dig, min lille sangerven,
:/ syng for mig; thi ingensinde
kan jeg glemme dig igen. /:
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Se så, nu er vi frie,
ja, løst fra alle bånd;
men hør engang, Marie,
tag ringen af din hånd !
Den er et dårligt smykke,
som kun vanærer dig,
den vidner om en lykke,
du har frarøvet mig.

Det vil du ikke gøre,
den er pantet på din dyd,
nuvel, så vil jeg stille
din længsel og din fryd,
du spørger mig hvorledes,
og hvem der skylden bær,
din elsker, min forfører,
min datters fader er.
Ja, vrid kun dine hænder;
men et jeg siger dig,
at i hans hjerte brænder
kun troløshed og svig,

han røve vil din ære,
og når det lykkes ham,
så kan du ene bære
din smerte og din skam.

Se, bølgen hvor den skummer,
sin favn den åbner, thi
den dølge skal min kummer,
kast ringen ud deri,
det vil mit mod forøge,
for han var dog min ven,
og derfor vil jeg søge
i dybet efter den.
Sig, er det uskyldstårer,
du græder for din ven,
mit ord det måtte såre
dit stakkels hjerte, men,
jeg end kun et vil sige,
et kært farvel til dig.
Og den bedragne pige
forsvandt nu med et skrig.
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Og bølgen rastløs haster
ind på den hvide strand,
tre dage efter kaster
to kvindelig i land,
man ynkede de døde,
da mandt fandt bådens vrag;
men skjult var deres brøde,
og skjult var hans bedrag.

Mens storm og hav forener
sin kraft i skum og fråd,
Marie sad alene
i skrøbelige båd,
hun ingen frygt kan nære,
for bølgens brask og bram,
hun tænker på sin ære,
den som hun skænked ham.

Jeg er født på gammel Englands kyst

Jeger født på gam-mel Englands kyst, hvor de stol-te sku-der går,
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På de lange rejser drog han bort,
jeg sad ensom og forladt,
og når vejret det var rigtig hårdt,
lå jeg vågen mangen nat;
men når bitre tårer randt på kind,
kom min sømand hjem i havn,
og så sang han med fornøjet sind,
når han trykked mig i favn:
„Oh, Susanne, græd ikke for din ven,
jeg har heldig pløjet bølgens ryg,
og her har du mig igen/’
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Og så talte vi så mangt et ord,
vi forglemte storm og blæst;
men en dag han sa’e: „Min snut, jeg tror,
vi behøver snart en præst;
jeg må ta’ en tørn på et par års tid,
men er lykken med din ven,
kommer jeg med guldet glad herhid,
og vi går til præsten hen,
oh, Susanne, græd dog ej for mig,
jeg går til Kalifornien,
og graver guld til dig.”

I et lille hus ved kysten bor
vi som kærligt ægtepar,
han kom hjem igen, han har holdt ord,
fire sunde børn vi har,
han går ikke mer på rejser, nej,
men når stormen brøler vild,
han mig til barmen kærligt trykker mig,
og så siger han så mild:
„Oh, Susanne, mit alt, min fryd og lyst,
der find’s ej mand så glad som jeg
på hele Englands kyst.”

Kare moder, hvorfor sover du
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læn-ge? Vil du al-drig våg-ne me-renu, ak, så græder stedse di-ne drenge.
Sig mig, hvorfor at du er klædt så hvid, Kære moder, bliver man så træt,
og hvorfor vor gode fader græder?
når man haver været syg så længe?
Men du har jo også meget grædt,
Hvorfor kommer vore venner hid,
alle klædt i sorte sørgeklæder ?
derfor kan du nok til hvilen trænge.

Moder, rejs dig af den kolde seng,
drag af dig de lange, hvide klæder!
Hør vor broder, hør den lille dreng,
som i vuggen ligger der og græder !

Ser du ej, hvor alle stjernerne
svinder bort, og morgenrøden smiler,
thi du har alt sovet dage tre,
og endnu i dybe søvn du hviler.
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Derfor skal du sove lidt endnu,
ingen tåre fra dit øje rinder,
når du vågner, å, så vågner du
frisk og sund som før med røde kinder.

Skal du bo hist i det hus af 1er,
hist på kirkegården, kære moder ?
Ak, så kommer du jo aldrig mer
hjem til os og til vor lille broder.

Skal jeg dække til din kolde krop,
at du ret kan få en rolig slummer,
og når du til slutning vågner op,
er du fri for sygdom, sorg og kummer ?

Der til graven, hvor vor moder bor,
tit med mine brødre hen jeg iler,
og når lille broder bliver stor,
skal jeg vise ham, hvor moder hviler.

Skal du ligge i det sorte skrin,
som i stuen står med låget over ?
Ak, så kan jo aldrig solens skin
lyse ind i kisten, hvor du sover.

Når vi samles skal i Himmerig
hos de engle små i evigheden,
så skal jeg jo nok fortælle dig,
hvor vi sørgede og græd herneden.

I en sildig aftenstund
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„Hvem er det, som banker der?”
råbte jeg forbitret.
„Oh, en lille dreng det er”,
svared han og sitred,
„jeg er våd fra tå til top
og for være jeg arme,
skynd dig derfor, luk mig op,
giv mig ly og varme!"
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tra-la-la-la-la - la, kommer i det samme en
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Jeg som en barmhjertig sjæl
ham i stuen bringer,
tænder lyset, tænk dig vel,
drengen havde vinger,
vinger, kogger, bue, pil,
hvem kan sådant fatte?
Drengen frøs, han gjorde, jeg
på mit skød ham satte.

i

Vandet vred jeg af hans hår,
pusted i hans hænder,
kulden jo i hast forgår,
når man sådan tænker;
men med et så siger han:
„Ræk mig her hid min bue,
jeg vil se, om strengen kan
endnu længer due!“

Dermed tager han sin pil,
sigter på mit hjerte,
spænder buen, trykker til,
1er så ad min smerte,
og med eet så siger han:
„Nu er vi begge trøstet,
se, min bue er i stand,
og du har sår i brystet,
Tralalalalalala tralalalalala,
se, min bue er i stand,
og du har sår i brystet.“

Smilende på vuggens pude
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sind, syng, barn - lil - le, når jeg græ-der, læn dig

Også mig har drømme milde
forhen hvisket håb og mod,
ak, men alt blev dødt og stille,
da din fader mig forlod.
Sov nu i din lille vugge,
natten er så mørk og lang,
lyt ej til din moders sukke,
sov, barnlille, ved min sang!

blev din

til din mo-ders kind.

Hvileløs i år og dage
gik jeg uden mål og med,
alt jeg vandt igen tilbage
ved din rige kærlighed,
du min fortids brøde soner,
skænker sjælen ly og hjem!
Aldrig skal de gamle toner
lokke dine tårer frem!“
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Om du nogen tid døren stanger

Om du
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dø-ren stæn-ger for den fat - ti - ge, som træn

ger, og som rå-ber ef-ter brød,
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Du skal ej på manden pukke,
fast du er en ækel dukke,
klæder dig over råd og stand;
thi den kvinde manden glæder,
som er nøjt i sine klæder,
dem hun selvest væve kan.

Du skal sidst i sengen være,
disse fødder ikke spare,
for om alting ret skal gå.
Se, om dørene er lukket,
se, om ild og lys er slukket,
pigen ej blot lide på.
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Så a ded fâbi da ma vos, bette Thames
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Do så mæ ifjour, do hvill ålti hold å mæ,
så lång tie som bøgen i skoven bår blåe,
å så tøt a sejtens, to a ku betrouv dæ
mi hjaet, få a tint, ded vå saj, hva do så.
Mæ hånden og munden do loved mæ sødt,
men no ka a mæerk, to a æ biøven snødt.
A lapped di bovser å båen dej di vanter,
å tov gång så ga a dej tøv te en vej st,
a bejed di ærmer så pent i æ kanter,
trej dav forend vi sku’ i skoven te fejst,
ded hål a mi løn satte a te på dej,
å øven i kjøvet så narred do mæ.

Syv dåler å tov mark a ga dej ifjour,
da do sku’ ha hvamel te bovser å bul,
å båen da di hueser å stopped di vanter,
å ålsammel tov a fræ mi ejen voel;
men åller do ga’ mæ’ så møj som ien trå,
som a ku’ ha’ brout te å svøv om mi tå.

Ja, bejer ded vå, om a åller håd siet dæ,
få doven ded æ do som lud i it kar,
å galsindet æ do, a troued do håd ædt mæ
jengång, da a ga’ dæ it kousindet svår,
å hva ded så jen gång, a så te ien kål,
do hva som ien hund, di håd trådt å si’ hål.
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Men mej å blyv gjyvt hvel et småsajte gå dæ,
ja, prøv do kon no, om ded it nok ska pas.
Â åller i Hvaeren Ka Knujs hon ska få dæ,
så læng som vår dejn hier i bøjn haj hie Mads.
Nej, trie gång do åller får ljyvst i di dav,
om så a mi ret op å joren ska’ grav.
No trour a hves, te di skudsmål æ skrøven,
å bejer ded hår do hval hejer it fåtien,
men ka do bevies mæ, to a ded æ løvn,
ja så må do stævn me få hva ting do hve.
Fåval, gi’ a åller må få dæ å sie,
a bleser it støk å ded kjæresteri.

Nu hår mi muer fåun i si hued
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Å vi wa jet om æ bette plads,
å vi wa sejs tesammel,
fåuen som mæ å bette Ras
å aen å dejni å madammen.

Å der wa telter a laet å træ,
enhver mæ sin hantiering,
di hessens pier her sønifræ
har silketjavier mæ garnering.

A Ras haj soe, to haj wa Dejn,
å haj wa et så tossed,
haj troued sekkert, te vi fik rejn,
å rejn de fek vi osse.

Ded wårt et længe, så fuld et ner,
der biøv en grumme tærig,
å nøjn wil her, å nøjn wil der,
å nøjn wil hen å hør komerri.

Så kom vi da te vort kutir,
æ bæster fek djer hakkels,
å vi biøv bødde å sæt vos ner,
å vi fek kaffe å bakkels.

A a biøv skubbet, å a biøv skelt
fra ål mi kammeråter,
å a biøv skubbet ing i et telt
mæ jenne sukkerhjäter.

Så tov vi hatter a vor korre
å sætte på hveranner,
så gek vi ing på det store torre
å så på ål di manne.

Da ded had wårt æ bette koen,
så tripped a å wælted
en kass, å så biøv æ maj så uen,
a han jov mæ ue å teltet.

Den bonde vilde ad skoven gå
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Den bonde han gik og gjorde omsvøb,
og kragen stedse efter ham løb.
Da tænkte den bange bonde ved sig,
den krage en heks er visselig.

Og bonden han vendte til byen igen:
„Jeg tror, den krage vil bide een/’

Men kvinden hun svarte ham på stand,
„Når hørte du, kragen kunde bide mand?’’

Med buen han nu gik til skoven hen,
der så han kragen hoppe igen.
Og bonden spændte buen alt for sit knæ,
så skød han den krage ned af det træ.
Det rygtedes vidt og bredt om land,
at bonden var en så drabelig mand.

Og straks kom der bud fra bispens gård:
„Hvor gjorde du af kragen, du skød igår?”

„Af hovedet gjorde jeg kirkeknap,
af næbbet så gjorde jeg tøndetap.
Med fjerene tækked jeg tolv fag hus,
af tællen jeg støbte mig tolv pund ljus.
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Af skindet jeg syed mig støvler og sko,
foruden et par tøfler, jeg skænked min mor.
Af kødet jeg salted mig tønder og kar,
foruden en steg, jeg forærte min far.
Af skroget jeg bygged min husbond et skib,
det bedste som nogen tid i kongens flåde gik.
Af tarmene snoed jeg takkel og reb,
af benene gjorde jeg møjegreb.
Af stjerten jeg gjorde de hattegevær,
som fruer nu bærer i solskinsvejr.”

Ved denne krage blev bonden da rig,
og med sin familie gottede sig.
„Nu skal den krage ej bide mig mer,
der meget sælsomt i verden sker.”

Om nogen vil sige, at dette er tant,
rejsafiduri fidalalera,
så sværger jeg på, at det er sandt,
rejsafiduri fidalalaluri
firejsafiduri fidalalera

Der stod to skalke og tænkte på råd

Der stod to skalke og tænkte på råd, lagu - lu, la-gu-li, la-gu - lej - a,

vi] - de til møl-le-rens dat-ter
„Og hvad haver du vel i sækken din?”
„Jeg haver rug og hveden fin”.
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gå, la-gu - lu, la-gu-li, la-gu - lej - a.

„Så sæt din sæk ved min datters seng,
der kommer ingen rotter til den”.

de

Og det blev mørkt udi al den vrå,
den sæk begyndte at krybe og gå.

Det mæled den kælling i slagbænken lå:
„Den kat, han havde nok støvler på”.

„Og hør, min kær far, I tænde ljus,
der er kommen tyve i møllerhus'’.

„Og ti, du kælling, du skal få skam,
i morgen skal du i møllerdam”.

Han klappede hende på hviden kind:
„Og du skal være allerkæresten min”.

Og kællingen sank, mens pelsen flød,
lagululagulilagulej a,
den arme mand sad på landet og græd,
lagululagulilagulej a.

„Oh hør, min kær fader, I slukke ljus,
det var den kat, han tog en mus”.

Manden og konen satte sig ned
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Manden han tog sin nathue af,
slog konen den om øret.
„Såd’n gør hver ærlig dannemand,
når konen hun ej vil høre.
Der hvor jeg byder, der skal du løbe,
derfor jeg monne husbond hedde”.
Hu hej, for mig og dig siger jeg, denne dag forglemmes aldrig.

Konen hun tog sit rokkehoved af,
slog manden det i panden.
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„Såd’n gør hver ærlig dannekvinde,
når manden er fra forstanden,
der hvor jeg byder, der skal du løbe,
derfor jeg monne madmoder hedde.”
Hu hej, for mig og dig jeg siger, denne dag forglemmes aldrig.

Manden sig gik sig i skoven en tur,
at skære de kæppehvide,
konen hun svor på ære og lov:
„Han skal dem selv opslide.”
Da han kom hjem, så gik de i gang,
så stumperne dem om ørerne sprang.
Hu hej, for mig og dig siger jeg, denne dag forglemmes aldrig.
Såd’n blev de ved i dagene tre,
konen blev værr’ og værre,
manden han græd på sine bare knæ
og kaldte sin kone herre.
„Der hvor du byder, der skal jeg løbe,
derfor du monne madmoder hedde.”
Hu hej, for mig og dig siger jeg, denne dag forglemmes aldrig.

Manden han gik i gadedøren ud,
der mødte han sin nabokvinde,
„Nu har vi slåeds i dagene tre,
så begge mine øjne rinde,
er det ikke pokker til spil,
manden skal gøre, hvad konen vil”.
Hu hej, for mig og dig siger jeg, denne dag forglemmes aldrig.

Der kom en bondemand ridende
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Der kom en bondemand ri-den-de, alt

h * JwF F - v- w r kom en bondemand ri-den-de alt
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Den sømand han må lide
langt mere ondt end godt, godt, godt,
den sømand han må lide
langt mere ondt end godt.
Beskøj terne han tærer,
de kryber ned så småt,
hej kom faldera hurra,
de kryber ned så småt.

:/ Den sømand han forlyster sig
med vin og med cigar, gar, gar. /:
I hver en havn han kommer,
en kæreste han har.

:/ Men hører han derude,
hans moder lider ondt, ondt, ondt, /:
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skæg var halvanden

skæg var halvan-den

se de sø-folk der.

:/ Og i det samme letter
han på sin blanke hat, hat, hat / :
så byder han hver skønjomfru
så mangen en godnat.

:/ Og kommer han til syden,
han drikker vin med mer, mer, mer, /:
så spiser han af de frugter,
som bondemanden aldrig ser.
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så løfter han op sit anker
og svajer skuden rundt.

:/ Hvad mon den bondemand tænker,
om sådanne folk som vi, vi, vi, /:
snart farer vi til orlogs
og snart til koffardi.

OI

i

a -len langt.

i .M r

* ■

s—cSi---------kk
a

J

i —----- 0

a

41

Tra-la-la-la-la - la - la - la - la, hans

a - len langt,
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Jeg så ham i hans brede mund,
jeg så ham i hans brede mund,
der sad der en kælling og flåed en hund,
tralalalalalalalala,
der sad der en kælling og flåed en hund,
tralalalalalala.

tra-la-la-la-la - la -

la.

Jeg så ham i hans lange skæg,
jeg så ham i hans lange skæg,
der lå der en gås på tretten æg,
tralalalalalalalala,
der lå der en gås på tretten æg,
tralalalalalala.
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Jeg så ham på hans brede ryg,
jeg så ham på hans brede ryg,
der stod to mænd og gruttede byg,
tralalalalalalalala,
der stod to mænd og gruttede byg,
tralalalalalala.

Jeg så ham i hans asseltud,
jeg så ham i hans asseltud,
der sad der en djævel og kiggede ud,
tralalalalalalalala,
der sad der en djævel og kiggede ud,
tralalalalalala.
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hun haver penge,opredte senge,til bejle-re hun just ej kan træn-ge,det kan hun ej,
(raZe. wmen derfor ikke forsagt, jeg er forresten lige så god karl, som hun er pige.")

Han op ar grønmålet kiste tog
sin søndagskjol, sølvknappet trøje
og tvivlsom tanke på flugten jog:
„Mig lykken kan måske nok føje.
(taler: Ikke bange, Ole, skyd hjertet op i livet på dig!)
Min reverentse da for Christense
jeg gør så smukt som en ekscellence
i al respekt.
(taler: Men lad mig ikke glemme fæstensgaven, knap skal nogen
ha rarere sølvmaller i sin trøje end dem, hun skal få af mig."
Han kommer nu til far Mikkels port
og vender sig en to, tre gange,
det stundom biir for hans øje sort,
når hunden gøer, han straks biir bange.
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(taler: „Faen fare i den hund, så han må holde sin flab;
men hvad skal du sige, Ole?'*)
Med mod i brystet, skønt hånden rysted,
han åbner døren, og nok så trøstet
han ganger ind.
(taler: „Nu gælder det, Ole! Jeg må tælle på mine knapper,
Jeg får ja, jeg får nej, jeg får ja, jeg får nej,
jeg får ja, stop, Ole!”)

Den hundebjæffen alt varslet har,
Christense kigger gennem ruden,
og nu hun bliver straks Ole var,
som ængstet står ved hundens tuden.
(taler: „Stakkels dreng, han er ræd af sig, det kan man kalde
en gæv knøs”.)
Hun hastig render, i gården vender
på hunden tysser, den røsten kender
og går i skjul.
(taler: „Gid det var en bejler til mig; men far er så striks
på det.”)
Hun leder Ole i stuen ind,
og teede sig nu mild og venlig,
og fro blev Ole i hu og sind,
Christenses godhed blev ham kendlig.
(taler: „Pigen ka li’ mig, det kan jeg godt mærke.”)
Hun ber ham sidde, og lidt at bide
hun byder ham; men af elskovskvide
han sukker kun.
(taler: „Gid den dyst var overstået, det er nu ikke så ligefrem
at bejle, som jeg tænkte”.)

Om hjertet lå der som sten og grus,
og munden var som sammensnøret,
hun sætter for ham sin faders krus,
og vimser om og 1er så smørret.
(taler: „Jeg må gøre lidt af ham, at han kan få
munden på gled, han sidder jo der som en tosse”.)
Men stakkels Ole med samt sin kjole
var kommen der i en hæslig skole,
Gud hjælpe ham !
(taler: „Gid det var mig, Ole, istedet for dig, jeg skulde
ikke sidde sådan og grimfine, jeg skulde snart spørge:
„Vil du ha’ mig, Christense”.)
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Omsider munden han fik igang
og strøg Christense kønt om kinden.
„Mig tykkes tiden så grumme lang,
jeg savner hjælp, jeg savner kvinden.
(taler: Gid jeg nu turde sige resten, men hun ser så venlig
på mig; jeg tør nok.)
Som jeg vil sige, min rare pige,
jeg holder af dig og skal ej svige.
Nu ved du det !
(taler: Gid jeg kunde se ind i hendes hjerte, hvad hun tænker*’.)

„Ja ser du, Ole, jeg har en far,
det kommer an på, hvad han vil sige;
men si’r han ja, du mit hjerte har,
du biir min Ole, jeg din pige.”
(taler: „Mit hjerte hopper af glæde, det er et herligt
stykke kvindfolk”.)
„Jeg ved, du ikke vil svire, drikke,
men følge ærlige bondeskikke
og gøre gavn”.
(taler: „Hille den, der kommer fatter!”)

Far Mikkel satte sig ved breden bord,
og Ole fik sin mund i lave,
thi elskovsånden i hannem foer,
og ham besjælet med talegave.
(taler: „Pokker fare i knægten, som han kan snakke for sig;
men hvad vil fatter sige?”)
„Hør mig, farlille, jeg bejle vilde
til jeres datter, Christenselille,
hun huer mig.”
(taler: „Sig ja, fatter — å herregud — sig ja”.)

„Hvad siger tøsen? Sid ned, min dreng,
og drik engang, kom hid Christense.
Vil du med Ole i brudeseng,
det er for dig, han gør kredense?”
(taler: „Gud ved, om jeg vil, far?”.)
„Tal ud af munden og svar af grunden,
er du kanske til en anden bunden,
så sig kun frem.”
(taler: „For man kan ikke blive klog på de tøser nuomstunder”.)
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Med rødmend’ kind og undselighed
hun stod og pilled ved sit forklæde.
„Vil fatter ikke da blive vred,
jeg Ole tar med hjertens glæde,
(tale: det er sådan en grumme rar dreng),
hans dont jeg kender, han har to hænder,
og flink er knøsen, hvor han sig vender,
mit ja han har.
(tale: Der kan du se, Ole, jeg holder af dig!“)

„Ja, Ole, om jeg ej kendte dig,
du fik ej tøsen, det kan jeg sige,
jeg taler rent og foruden svig,
i byen knap hun har sin lige.
(tale: Jeg er gammel i gårde og ved, hvad de fleste duer til),
men dine næver en medhjælp kræver,
og den, som selv ved sin gerning stræber,
man må stå bi.
(tale: Sådan tænker jeg Ole, og sådan burde alle tænke).

Til medgift, Ole, jeg giver dig
min blissed hest og skimled hoppe,
en opredt seng, og så endelig
ti snese daler, det kan vel stoppe,
(tale: at sige for det første, jeg kan jo altid skyde
lidt til siden, når jeg ser, I vil stræbe.)
to køer tilvisse, som gamle Sidse
skal søge ud, og så får og grise,
jeg skænker dig.
(tale: Mindre havde jeg at begynde med“.)

Og fro blev Ole i sind og hu,
af lommen drog han fæstensgaven:
„Sølvmaller tolv til din trøje du,
min rare pige af mig skal have“,
(tale: „De vil knalddanse mig se godt ud i min brudetrøje“.)
„Bær dem med glæde, når du skal træde
og favr og fin tage brudesæde
i kvindelag!“
(tale: Det ved jeg, fogdens kvinde har dem ikke rarere.“)
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Nu bryllupsdagen bestemmet blev,
der flåedes får og slagtes grise,
det stærke øl alt fra tappen drev,
og travlt så havde gamle Sidse.
(tale: „Der er synd at sige, fatter sparer noget, men jeg
er jo også hans eneste datter".)
De kom tilsammen i fryd og gammen
og glemte ej at formere stammen,
som det sig bør.
(tale: Se sådan endte Oles frieri til gavn og glæde
for dem allesammen.)

Der kommer Mikkel, den lange stud
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(Mikkel kommer ind og byder „God aften"!)
„God aften, Mikkel, hvor står det til,
at du er her så sent i aften ?
Jeg troed’, du sad i kortenspil,
heromme hos hr. Mads Kuradsen."
(tale: „Nej, jeg har andet at bruge mine penge til,)
for jeg har købt Mads Brommes Løkke,
og derfor skal jeg nu til at bygge
et prægtigt hus.”
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(tale: „Det er alt dyre tider for dig at bygge i.’*)
„Det siger du, men jeg har penge nok,
Penge har jeg i min lomme,
Tømret ligger herudenfor,
og kalk og sten dertil skal komme."
(tale: „Jae, tømret det er nu mit, og det la’r du ligge/')
„Så ved jeg nok, hvad jeg vil sige,
du har en køn, ung, fornuftig pige,
som jeg vil ha

(tale: „Grethe siger, hun vil aldrig gifte sig/’)
„Det siger hun; men hun gør det dog,
hun er jo dog nu min egen pige.
Hør, lille Grethe, sig du kun ja,
du tør jo dog ej andet sige."
(tale: „Hm, så vidste jeg da også, hvad jeg havde at sige ja til,)
en ussel stymper, som går og krymper,
og næppe ejer et par hele strømper,
gå bort fra mig!"

Og Mikkel han blev hastig vred,
han hurtig sig mod døren vender.
„Pyt med sådan et skidt til tøs,
som vil en gammel ungkarl krænke!"
Han hurtig sig mod kroen føjer,
med øl og brændevin han sig fornøjer
så lystelig.

Og Mikkel fik sin Løkke solgt,
og pengene de blev fortæret,
Grethe fik sig en bejler stolt,
og Mikkel derover ej længer sørged.
Nu lever han af gunst og gave,
som drengene i dyrehave,
den dag i dag.
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med min puk-kel.

Og jeg gik til min kærestes dør,
og jeg gik, ja, I ved jo vel besked,
at jeg gik til min kærestes dør med min pukkel,
men døren den var låset,
snørl vørl vørl for det jokel jokel jokel,
og forinden var den lukket med en skodde og en pukkel.
Og jeg banked så sagtelig på,
og jeg banked, ja, I ved jo vel besked,
at jeg banked så sagtelig på med min pukkel,
og hendes yngste søster,
snørl vørl vørl for det jokel jokel jokel,
hun kom for at lukke mig ind med min pukkel.
Og hun førte på loftet mig op,
og hun førte, ja, I ved jo vel besked,
at hun førte på loftet mig op med min pukkel,
jeg troed, jeg hos min kærest skulde sove,
snørl vørl vørl for det jokel jokel jokel,
men så måtte jeg hurtigt skruppe af med min pukkel.
For de smed mig af vinduet ud,
for de smed, ja, I ved jo vel besked,
at de smed mig af vinduet ud med min pukkel,
156

så jeg brak tre sidebene,
snørl vørl vørl for det jokel jokel jokel,
på det midterste blev der en meget stor pukkel.

I har vel ingen doktor her,
I har vel ingen, ja, I ved jo vel besked,
I har vel ingen doktor her for min pukkel,
så kan min skade vel kureres,
snørl vørl vørl for det jokel jokel jokel,
og en anden gang så bliver jeg jo hjemme med min pukkel.
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Så så han sig, så så han sig,
så så han ind i køknet
rytterstøvler stå, en to tre:
„Hør du, min kære kone, hør du min halve sjæl,
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hvor kommer de rytterstøvler fra, det ved du vel?"
„Du allertossest bondemand, nu plager pokker dig,
det er jo mælkespandene, min moder sendte mig."
„Mælkespande med sporer på, nå hillemænd,
ak nåde mig arme bondemand såvel som andre mænd".
Så så han sig, så så han sig,
så så han ind på bordet
chakoer lå, en to tre:
„Hør du, min kære kone, hør du min halve sjæl,
hvor kommer vel de chakoer fra, det ved du vel?"
„Du allertossest bondemand, nu plager pokker dig,
det er jo mælkefadene, min moder sendte mig".
„Mælkefade med skygger på, nå hillemænd,
ak nåde mig arme bondemand såvel som andre mænd."

Så så han sig, så så han sig,
så så han hen på væggen
sabler hang, en to tre:
„Hør du, min kære kone, hør du, min halve sjæl,
hvor kommer vel disse sabler fra, det ved du vel?"
„Du allertossest bondemand, nu plager pokker dig,
det er jo bordeknivene, min moder sendte mig".
„Bordeknive med kvaster ved, nå hillemænd,
ak nåde mig arme bondemand såvel som andre mænd."
Så så han sig, så så han sig,
så så han ind i skabet
frakker hang, en to tre:
„Hør du, min kære kone, hør du, min halve sjæl,
hvor kommer vel disse frakker fra, det ved du vel?"
„Du allertossest bondemand, nu plager pokker dig,
det er jo bordedugene, min moder sendte mig."
„Bordeduge med ærmer i, nå hillemænd,
ak nåde mig arme bondemand såvel som andre mænd."

Så så han sig, så så han sig,
så så han ind i sengen
dragoner lå, en to tre:
„Hør du, min kære kone, hør du, min halve sjæl,
hvor kommer vel disse dragoner fra, det ved du vel ?"
„Du allertossest bondemand, nu plager pokker dig,
det er jo malkepigerne, min moder sendte mig."
„Malkepiger med skægge på, nå hillemænd,
ak nåde mig arme bondemand såvel som andre mænd."
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Lasselille sig op ad Lundebakken gik
rHH-------- ri
f/K

v

7
\ h
T/ 1

J

J

L

k

k

—hI / hiI / r>
I

- ---------M K"
1)

-- 1
11 TS 11 1 1 r\?1
" *■ *’*■*•*'
Lasse - lil - le sig op ad Lundebakken gik,

å

) L si
s.'

ja hvor det da - ges i

•> j>l J JV'lj J)J,| J J)^ .
Nord, der så han en hjort ud-i mør-ke-ste sky. (tale: „Vil du stå," sagde Lars,) Vil du

stå, sag-de Lars,

for nu rej-ser jeg så

sil-de gen-nem Lun-den.

Lasselille begyndte på hjorten at flå,
å ja, hvor det dages i nord,
hans kniv vilde bide; men den kunde ikke nå.
(Tale: „Så tar vi en hvæssesten”, sagde Lars.)
„Så tar vi en hvæssesten”, sagde Lars,
„for nu rejser jeg så silde gennem lunden.
Lasselille tog hjorten på nakken og gik,
å ja, hvor det dages i nord,
der så han tre hunde udi mørkeste sky.
(Tale: „Vil I bide”, sagde Lars.)
„Vil I bide”, sagde Lars,
„for nu rejser jeg så silde gennem lunden.”

Den ene fløj op på nakken og gnåv,
å ja, hvor det dages i nord,
de andre fløj op på ryggen og gnåv.
(Tale: „Bider I hårdt?” sa’e Lars.)
„Bider I hårdt?”, sa’e Lars,
„for nu rejser jeg så silde gennem lunden.”
Lasselille sig op ad Lundebakken gik,
å ja, hvor det dages mod nord,
der så han tre kællinger rende rundt om et hjul.
(Tale: „Render I galt?”, sa’e Lars.)
„Render I galt?”, sa’e Lars,
„for nu rejser jeg så silde gennem lunden.”
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Da jeg nu i dans var kommen,
og de alle så på mig,
straks de alle råbte: „Hej, hej,
halmen kommer vist fra dig”.
Og jeg vendte mig da atter,
og der blev en sådan latter,
hillemænd det må jeg tro,
halmen kom fra mine sko.

Mine sko var lidt for store,
derfor kom jeg halm i dem,
jeg mig rigtig vilde more,
inden at jeg skulde hjem;
men jeg mored mig slet ikke
med at danse eller drikke;
thi i stedet for plaser
blev jeg nar for meget mer.

Nu grader Luce, for Palle er død
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For Palle havde lovet hende et par sko,
Palle havde lovet, lovet, lovet, lovet,
Palle havde lovet hende et par sko.
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Hvad giver Palle for et par sko?
Hvad giver Palle, Palle, Palle, Palle,
hvad giver Palle for et par sko ?
Fire mark og brændevin,
fire mark og brænde, brænde, brænde, brænde,
fire mark og brændevin.

Men nu hænger Palle og dingler,
nu hænger Palle, Palle, Palle, Palle,
nu hænger Palle og dingler.

Je’ bidder Maren, faer Nielses barn

Je hid-der Maren, faer Nielses ba-rn,
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ve’.

Far han sa’e in morren, je’ har våren
henne hos Annes Peesen i dav,
han ska’ te’ staden, lav du nu maden,
så ka’ du få lov å hæng ibav.
I ka’ nok tro, a’ je’ blev kisteglad,
kors, hvå je skyndte mej å lave mad,
grøden den blev sveden desfåmedelst tiden,
å så taved je’ it fad.
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På Frederiksbær på denne her tingest,
der immer som et hjul løv rundt,
der vå je’ oppe, men måtte stoppe,
få je’ fek ganske ondt.
Da je’ kom ned, så vå der in, der sa’e:
„Hør, lille jomfru, ska’ vi itte ha’
en limmernade eller sukkerlade,
eller no’et a’ent, hva?”

„Tak den, som byder”, siger je’ å nyder
limmernade, å blev så rød som it blod,
kors, hvå vå han dejled, je’ tar itte fejl i,
a’ han målte mindst seks fod.
Frakke å bukser di vå lyseblå,
å hans øjne di vå li’eså,
å så it par kinger li’som kæreminder,
å med knevelsbarter på.
„Hva hedder du, mit barn?” ,,Je’ hidder Maren”.
„Ih, hvå navnet lyder dejled”, sa’e han.
,,Je’ hidder Peder, æ fra Smørumneder,
å min far vå en sølle mand”.
Hjertet nu sad mig i men hals,
så siger Peder: „Ska vi danse vals?”
Kors, hvå vi dansed, så da vi standsed,
kyssed han mig allefals !

„Je sa’ la’ vær, ka’ du itte nær’ dig”,
men så to han atter it kys,
tørte sej om munden, sa’e: „I grunden
å du en dejled tøs,
hør, lille Maren, ved du hva, vi ska,
i „Avtenstjernen” ska der være bal.
der tar vi ing, å liesom en vind,
vi danser, se ded blier knald!”
Som savt så gjort, å i en sporvovn,
drog vi så mod byen asted,
inge i salonen der gek balonen,
jøsses, sikken reledhed.
Vi dansed både trippevals å reel,
å vi foer rundt på gullet som in pil,
to slagtersvende rev vos øver ende,
I ka’ tro, der vånked kiel.
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Kors, hvå de blødte, da Peder klø’te dom,
men så rendte di døres vej.
Da Peder følde mej te vovns,
så blev vi kærester i tugt og ærbarhed.
Om otte dave ska’ vort bryllup stå,
å dersom no’en med derte’ ve’ gå,
velkommen er enhver især,
ded kan I lide på.

Og så kom og lad os satte os allesammen ned
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Ja se, hun var bondepige
og han en herremand;
men ellers var hun lige
så gæv og god som han,
han gjorde nar ad hende,
og hun af ham igen,
for se sådan skal de ha’ det
disse pæne herremænd.

Han sa’e: „Min søde Mette,
hvis du går hjem med mig,
så ka’ du vist aldrig gætte,
hvad godt jeg har til dig?"

Men hun svared: „Ja, hvis præsten
han skal følge med derhen,
for een kan jo aldrig tro jer,
I pæne herremænd."
Men han sa’e: „Hvorfor skal vi
dog byde ham til gæst,
vil du som jeg, så ka’ vi
holde bryllup uden præst?”
Og hun svared: „Ryg og rejs han”,
ja, nu har jeg glemt hvorhen,
for se sådan skal de svares
disse pæne herremænd.
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Men junkeren han var trasig,
og han rejste ej som sagt,
han blev barstens mer kurasig,
og han tog et kys med magt,
men lige i det samme
fik han een af den venstre hånd,
så det svup og det smald
og klasked på den pæne herremand.

Og se, det kunde Mette bruge,
ja, det var en anden snak:
„Vil han ha’ mig til sin frue,
ja, så skal han ha’ tak,
vil han elske mig oprigtig,
vil jeg elske ham igen,
for jeg har altid gjort så meget
af de pæne herremænd.”

Dette svar var just det rette,
for med tårer i sin kværke
han sa’e: „Min søde Mette,
din dyd er stor og stærk,
mit hjerte står i flammer,
mine øren står i brand,
vil du ha mig, ja, så tag mig
til din pæne ægtemand!”

Og så holdt de deres bryllup,
sikket gilde, hilledød,
de drak otte tønder øl op,
og en syges mængde mjød,
og så blev Mette gjort til frue,
kun fordi at hun gav ham den,
for se sådan skal de svares
disse pæne herremænd.
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Så gek je’ hen te’ spejlet, je’ sønes, je’ vå pæn,
je skulde ud å bejle, alt te’ men lille ven,
ded vå Hans Nielens Sidse, hun ene stod mej an,
je’ sønes godt, hun kunde være tjent mæ mej som mand.

Hans Nielen han vå henne; da je’ te’ gården kom,
vå Sidse ene hjemme, ded sønes godt je’ om.
„Go’avten, lille Sidse!” „Go’avten, store Per!”
Så smiskede mæ øjnene hun, den poliske mær.
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„Den fa er æ vel hjemme, je’ tale ve’ mæ ham,
je’ vilde gerne køve it ti 11 ægsgi m me ri am?"
„Nej, fa’er æ itte hjemme; men du ka følle med
mej ing å sie på lammene å sie mej besked!”

Je gik mæ lille Sidse i fårehuset ing,
få der nu seel å prøve med lille Sidses sind.
„Nej, je’ ve’ itte køve den faers gimmerlam;
men je’ ve’ dej begære te’ ægteviv a ham.
Je’ mangler itte linned, tre kister har je’ fuld,
je’ mangler itte penge, je’ mangler itte uld,
je’ mangler kon en kvinde, du ene står mej an,
je’ sønes godt, du kunde være tjent mæ mej som mand.”
„Te’ uldent å te’ linned æ godt å drave ing”,
det sa’e den lille Sidse mæ smil på hindes king,
„å ded æ godt å bo i in gård a’ brændte stien;
men ded æ dov fåbandet mæ dene skæve ben”.
Je’ ud a’ gården rendte, je’ hade fået nok,
å etter mig der rendte den hiele fåreflok,
ded skår mej i mit hjerte mæ al den spot å skam,
men nu ska’ je’ nok vogte mej få den slags gimmerlam.
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Noter
Viser fra middelalderen
Agnete hun stander på højenloftsbro, Agnete og havmanden, DgF 38.
S. N. har lært visen af mormoderen (?), se DgF X, s. 25; mel. opt. 1933 af
H. Grüner-Nielsen, trykt DgF XI, s. 35, mel. 33, afvigende fra andre op
skrifter. Den her foreliggende version yderligere afvigende på enkelte
punkter; øvrige nordiske forekomst, se P. A. Säve „Gotländska visor”,
1949-54, nr. 204.
Hr. Villeman og hans mø så pur, Harpens kraft, DgF 40. S. N. opgiver
at have lært visen som knap 16-årig, da hun var barnepige hos fru arkitekt
Søren Lemcke. Melodien svarer til den hos Morten Eskesen („76 Melodier
til Kæmpeviser til Skolebrug”, 1869) benyttede, der stammer fra den sven
ske vise Och jungfrun hon skulle sig åt ottesången gå.
Hr. Olof han rider så vide om land, Elveskud, DgF 47. S. N.’s tekstform
svarer ret nøje til DgF 47 C fra Thy, der ellers ikke har været trykt før
DgF X, hft. 1, 1933. Melodien er ny, uden træk, der peger mod de ellers
benyttede til visen.
Det var en lørdag aften før klokken slog ti, Moderen under mulde, DgF
89. S. N. har lært visen af faderen; H. Grüner-Nielsen tilføjer ved sin
optegnelse af melodien i 1921: „Fra Sæbyegnen. Efter faderen der havde
lært visen af sin moder”. Tekst DgF 89* n*, X, s. 175; melodi DgF XI, s.
106f, melodi 16f, er melodisk i slægt med den der meddelte lange række
melodier knyttet til den righoldige jyske overlevering, således også til
melodiform optegnet 1955 efter Poul Lorenzen, (DFS 1906/12), der
endvidere melodisk er i slægt med melodien til den tyske vise Die arme
Seele, Erk & Böhme nr. 2038 (H. Grüner-Nielsen DgF XI, s. V).
Der sidder tre møer i bure, Fæstemanden i graven, DgF 90. S. N. opgiver
den som lært i skolen; melodien er ikke i slægt med de øvrige bevarede til
visen (nykomponeret af ?). Tekstformen i alt væsentligt overensstemmende
med den fra Axel Olriks og Ida Falbe Hansens „Danske Folkeviser i Ud
valg” I, 1899, kendte.
Sig liden Karen tjente, Liden Karen, DgF 101. S. N.’s tekstform slutter
sig til DgF lOlNa, bearbejdelsen af den gamle vise ved N. F. S. Grundtvig
„Danske Kæmpeviser til Skole-Brug”, 1847, som synes at have influeret
på nyere almueoverlevering (DgF 101Nb-i); hendes melodiform, lært af
mormoderen, omtrent lig den hos Berggreen „Danske Folkesange og
Melodier”, 3/1869, nr. 33, meddelte efter Severin Toxværd, Syd-Falster. De
danske melodiformer afviger fra den i Sverige almindelig udbredte til Och
liten Karin tjänte (Geijer & Afzelius); heller ikke melodier til den tyske
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parallel S'A Katharina (Erk & Böhme 2116-19) viser lighed med de danske
melodiformer.
Prinsessen sad i højenloft, Terningspillet, DgF 238. S. N. har lært visen
af mormoderen. Tekstform, karakteristisk ved sit unge omkvæd, nærmest
ved DgF 238D fra Østerløgum. Melodi optegnet 1921 af H. Grüner-Niel
sen, variant af Berggreen „Danske Folkesange og Melodier” 3/1869 nr.
72ef, se endvidere Säve „Gotländska visor”, nr. 125.
Redselille hun danser på gulv med list, Redselille og Medelvold, DgF
271. S. N. har lært visen af faderen; melodien (opt. 1921 af H. GrünerNielsen) svarer blandt de øvrige bevarede melodier til visen især til melodi
optegnelse 1844-45 af pastor Johan Ferd. Fenger efter sin moder (DFS 6,
bl. 173
Angående dens øvrige förekomst i Norden se Säve „Got
ländska visor”, nr. 79.
Elselil, kær datter min, Den forgivne datter, DgF 341. S. N. har visen
fra sin moder, der atter opgives at have lært den af en sønnedatter af provst
Bloch, Ribe, Agathe Bloch, jvf. DgF 341B. Melodien optegnet 1921 af H.
Grüner-Nielsen; melodi af tilsyneladende afvigende type optegnet af skov
rider Poul Lorenzen (Og hvor har du været så længe), der har for
bindelse med Evald Tang Kristensen „Jyske Folkeminder” X nr. 92, smign.
DgF 341A.
Der bo’de en konge i Babylon, De søfarende mænd, DgF 537. S. N. ind
lemmede efter forslag af H. Grüner-Nielsen denne vise, som kun ken
des spinkelt overleveret, i sit viserepertoire med henblik på en radioudsen
delse 1937. Melodien stammer fra en fonografisk optagelse 1909 ved H.
Grüner-Nielsen efter Ane Marie Hansen, Nørre Ørslev, Falster, trykt
„Danmarks Folkeminder” bd. 4, 1909, s. 53.

Viser over middelaldervisens emner
Ung Hagbart sig rider til kong Sigvards gård, Hagbard og Signe. Gen
digtning af DgF 20 ved Jul. Strandberg, med angivelse Jeg vanker ved
søen i stille aftenstund (Strandberg-skillingstryk i Kgl. biblioteks småtryk
samling, stofordnede viser, „Dans”, med tilføjet „1872”. S. N.’s efterladte,
ukomplette melodinedskrift tilsyneladende en sammenblanding af melodien
til N. W. Gade’s Ak kæreste hr. guldsmed og den folkelige melodi En
dejlig ung ridder i lunden gik der, der blev kendt i videre kredse ved at
benyttes til Ed. Lembcke’s Vort modersmål er dejligt.
Bag klippen ved den nøgne strand. Motivfællesskab med Fæstemanden i
graven, DgF 90. S. N. har lært visen af moderen, hendes melodiform synes
ikke at være beslægtet med endnu to melodioptegnelser i DFS (1906/12
Johs. Drosth, 1919, og H. Grüner-Nielsen DD, nr. 21, 1933-34).
Elvine går til sin faders gård. Behandler som den foregående motivet fra
Fæstemanden i graven DgF 90, men i parodierende ånd, muligvis inspire
ret af Oehlenschlägers Den fulde måne rædsomt lyste eller Weyses Signelil
sad i kakkelovnskrog, med hvilken sidste den omtrent har metrum fælles,
og lign, viser. Tekst kendt i skillingstryk 1823-27 (Triblers enke, Kgl.
biblioteks småtryksamling) og talrige senere tryk og optegnelser. I nyere
tid trykt efter folkelig tradition af H. C. Frydendahl „Fynske Folkeminder”
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I, 1945, s. 21ff og 36ff. S. N.’s melodi, optegnet 1921 af H. Grüner-Nielsen,
synes ikke at være af samme type som repræsenteret ved mel. opt. 1854 ved
skolelærer Chr. Hansen, Havreholm (DFS 1, Berggreen, bl. 112) og ved
optegnelse u. å. af E. Tang Kristensen efter Chr. Clausen, Flemløse.
I hytten derhjemme vi dansede som små. Et vist motivfællesskab med
Marsk Stigs døtre, DgF 146. Teksten findes lidt afvigende i „Danmarks
syngende Mand*' II med mel.ang. Jeg vanker ved søen i stille aftenstund.
S. N.’s ufuldstændige melodiform forsøgt restitueret.
Det var en aften silde, digtet af B. S. Ingemann („Varners SommerVandringer*’ 1812, 25. brevfragment, Ingemanns saml. skr. IV rk., bd. 2,
1845, s. 99), som indrømmer Agnete-visen, DgF 38, som inspirationskilde.
Samme motiv iøvrigt benyttet af Ingemann i et andet ungdomsdigt Rød
månen skinner blandt stjerner små. Den inden for almuen i forrige århun
drede meget sungne vise angives i „Danmarks syngende Mand**, II, at gå
på egen mel. S. N.’s melodiform „efter ung pige i Jylland**, opt. 1921 af
H. Grüner-Nielsen, svarer til andre mel.optegnelser ved samme (DFS,
1906/12, Marie Eg Larsen, Glamsbjerg, Poul Lorenzen m. fl.).

Efterklang i det 16.-18. århundrede
Jeg gik mig op på det højeste bjerg, De tre grever, DgF utr. XXXIIa.
Den i hele Nordeuropa meget udbredte vise, går tilbage til den fra 15. årh.
kendte tyske Ich stand auf hohem Berge. De talrige danske mel.opt. synes
alle at kunne føres tilbage til fælles grundform, en enkelt af disse næsten
identisk med tysk melodiform udbredt i forrige århundrede over hele Tysk
land (Schiørring I, s. 132ff). S. N. har lært sin melodi af mormoderen
(opt. 1921 af H. Grüner-Nielsen); den er nær ved opt. 1907? af E. Tang
Kristensen (Schiørring II, s. 52, eks. 105).
Ungersvenden sig ganger i kamret ind. Brudstykke af visen Den unge
svend bad sin kæreste, Ungersvends selvmord, DgF utr. XCVIII, der igen
står i nær forbindelse med visen Jeg var mig kun lidt i mit fjortende år.
Begge behandler samme emne og omtrent i samme form som den umiddel
bart foranstående, Jeg gik mig op på det højeste bjerg. Om den oprinde
lige svenske vises skandinaviske udbredelse se Säve „Gotländska visor**,
nr. 213. Tidligste forekomst iflg. meddelelse her skillingstryk 1776. Forbin
delsen mellem de nordiske former er meget nær, enkelte danske former be
gynder endogså Den unge svend bad sin flikke. Dansk forekomst (Schiør
ring I, s. 117) tidligst med mel. opt. 1811 af P. E. Rasmussen.
Skøn (En) jomfru gik op på det høje bjerg. Den ødte arvedel, DgF utr.
XXXIIb. S. N. har lært melodien (optegnet 1921 af H. Grüner-Nielsen) af
sin mormoder; den svarer til de øvrige i Danmark optegnede (Schiørring
I, s. 135; II s. 53, eks. 109-10), der yderligere synes beslægtet med svenske
mel.former. Variant til de to foregående viser; om den øvrige nordiske
forekomst, se Säve „Gotländska visor**, nr. 165.
Der var to adelig kongelig børn, De to kongebørn, Nyerup & Rasmussen
I, 12. Den europæisk vidt udbredte udformning i visestil af Hero og Leander-sagnet er herhjemme bevaret i skillingstryk 1869, men i Sverige alle
rede 100 år før (Schiørring I, s. 102). S. N.’s melodiform fra faderen (opt.
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1921 af H. Grüner-Nielsen) har træk fælles med de øvrige eksisterende
mel.opt.).
Ved Rhinens dal, ved Rhinens elv, yngre udformning af den fore
gående vises emne; de tre slutningsstrofer identiske i S. N.’s gengivelse af
de to viser. Kendt i skillingstryk fra 19. århundredes anden halvdel med
mel.ang. To piger de gange sig ned til Strand. S. N.’s melodiform fra mode
ren (opt. 1921 af H. Grüner-Nielsen synes at være af samme type som mel.
opt. 1938 af Chr. Bleibach (DFS 1906/12 FF 60) efter Hans Peter Han
sen fra Holbækegnen og 1915 af H. Grüner-Nielsen efter Th. Gravlund,
der havde lært den på Reersø. I Norge er mel. kendt til samme tekst
(Nils Larsen „Bøljan blå", 1930, s. 41).
Der står et slot i Vestervig, Slottet i Qstrig, Eft. A 5. For den oprindelig
tyske vises kildeforhold er der gjort udførligt rede i John Meier „Deutsche
Volkslieder" nr. 24. Angående den danske oversættelse henvises til Schiørring I, s. 88, hvor den righoldige danske melodiforekomst opregnes. De
danske melodiformer er alle, (men ofte (som hos S. N.) stærkt tilsløret)
af typen Jeg ved et lille himmerig. S. N. har sin melodi fra „en dame, der
har lært den af en sømand fra Odsherred" (senere (1936): som barn i
København af fru Bodil Sveinbjørnson), den er optegnet 1933 af H. Grü
ner-Nielsen.
I de gode gamle dage, fastelavnsvise dog ikke af de hos Schiørring, I,
side 95-97, omtalte optogsviser, men af nyere (halv)litterær art. S. N. har
lært tekst og melodi (opt. 1921 af H. Grüner-Nielsen) lig I de gode gamle
tider, (Erik Bøgh’s Babylon-vise fra vaudevillen „På den anden side", 1865,
her med angivelse „arrangeret efter en dansk bondevise af E. B.") af mor
moderen „vist fra hendes slægtninge i Nykøbing Sj. (H. Grüner-Nielsen).
Første juledag Sankte Martin mig gav, De tolv juledage, Eft. A 104.
En af de mest yndede sungne talremser (Schiørring I, s. 69). S. N. har
lært visen af faderen. Mel. opt. 1921 af H. Grüner-Nielsen ligger nær ved
opt. fra Ærø (Schiørring I, s. 70, Ils. 30, eks. 5). Svensk: Bondeson II,
s. 220.
Kong Hannibal han red ud i skoven så grøn, Hr. Ankerstrøms vise, Eft.
B 35. Skillingstryk 1846 og senere, også overleveret med „prins Ferdi
nand" som hovedperson, muligvis ved kontamination med Johs. Helms
parodi Prins Ferdibrand, 1855, der benytter samme mel. Navnet Anker
strøm minder om den svenske konge Gustaf den 3.’s morder. S. N.’s mel.form er for slutningens vedkommende nær ved mel.opskrift fra Thy o.
I860 (Schiørring I, s. 113, II s. 38, eks. 41).
Der kom en prins fra Engelands land, Prinsesse og matros. Eft. B 39. Af
særlig interesse, da ingen ældre dansk tekstform haves, er det, at flyveblad
fra Gävle 1802 (Grundtvigs Efterklangsregistrant i DFS) opgiver visen
som oversat fra dansk. Alle danske mel.former er af samme type, nogle
synes at vise nogen lighed med Dupuy’s Jeg er endnu i livets vår. S. N.’s
mel.form opt. 1921 af H. Grüner Nielsen stammer fra hendes oldemoder
på mødrene side.
En pige vandred udi en have, En oprigtig ven. Eft. B 36, afledt af Tro
som guld. DgF 254. Den er kendt i flyveblade fra 1848 og senere. S. N.’s
mel.form fra faderen opt. 1921 af H. Grüner-Nielsen (i 4/4 takt) tæt ved
andre danske opt. (Schiørring I, s. 123, II s. 46, eks. 79-80).
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En jæger gik at jage, Fristelsen, Eft. B 48. Den over hele Skandinavien,
Tyskland og Holland udbredte vise er herhjemme kun bevaret i skillings
tryk fra det 19. århundrede, men går formentlig tilbage til 18. århundredes
slutning (Schiørring I, s. 26, II s. 47, eks. 85-88); S. N.’s fra mormoderen
eller morfaderen mel.form (opt. 1933 af H. Grüner-Nielsen i rytmisk lidt
afvigende form) svarer til mel.opt. 1909 af E. Tang Kristensen efter Marie
Kristensen. Angående den øvrige nordiske forekomst henvises til Säve
„Gotländska visor1', nr. 80.
Godaften, min pige, er kæresten borte, Bestået prøve, Eft. B. 61. Tekst
kendt i skillingstryk fra 19. århundrede og mel. fra 1837; denne sidste og
senere opt. alle af samme type (Schiørring I, s. 122, med henvisning til
den øvrige nordiske forekomst). S. N. har sin mel. opt. 1921 af H. GrünerNielsen fra mormoderen.
En stjerneklar aften i Roligheds lund, Genkendelsen, Eft. B. 62. Den vidt
udbredte vise, der behandler samme emne som En pige vandred og God
aften min pige og derved står i forbindelse med Tro som guld, DgF 254,
kendes tidligst i tryk o. 1800 i Univ.bibl. i Kbhvn. Talrige mel.opt. (Schiør
ring I, s. 121, II s. 44, eks. 73-76, S. N.’s mel.form svarer til eks. 73)
Visen er også blevet sunget som Jeg ved hvor der stander et slot (Jeg ved
et lille himmerig), „Danmarks syngende Mand", I, hvor visen angives
digtet af Elef Petersen.
I fjor jeg spaserte i Rosenborg have, Eft. B 84. Skæmtevise, måske med
alvorlig oprindelse, kendt over hele Norden og Tyskland (Schiørring I,
s. 149). S. N.’s mel. opt. 1933 af H. Grüner-Nielsen udviser lighed med
mel. opt. af E. Tang Kristensen „Et hundrede gamle danske Skæmteviser",
1903, til nr. 54 efter gårdejer Chr. H. Møller, Ringgive.
Jeg så et skib komme sejlende, Pige afviser matros, Eft. B 55 (og 93).
S. N. har sin mel. (opt. 1921 af H. Grüner-Nielsen) fra mormoderen; den
svarer til øvrige melodiformer efter mundtlig tradition og er en omsyngning af den mel., som Baggesen brugte til sin kendte studentersang „Seit
Vater Noah in Becher goss" (Voss’ „Musenalmanach" 1797), og som
synes at have rødder i den tyske vise fra 15.-16. årh. Es hat ein Bauer ein
schönes Weib (Schiørring I, s. 131, A. Arnholtz „Lille dansk sangleksi
kon", 1951, s. 21, nr. 76).

Det 19. århundredes almueviser
A. Alment
I præstens have i Taubenhain. Den tyske digter Gottfr. Aug. Bürger’s
yndede ballade Des Pfarrers Tochter von Taubenheim (1781), der findes
i flere danske oversættelser, er prototypen for det 19. årh.’s romanagtige
skillingsviser og medtages af den grund her. Den er ofte trykt og nedskrevet,
og som melodi angives i de fleste tilfælde Elise var dejlig som rosen i vår.
Litteratur om dens nordiske forekomst i P. A. Säve „Gotländska visor",
nr. 59; specielt i Danmark: Aug. F. Schmidt i „Danske Studier" 1946-47.
S. N.’s mel. (opt. 1921 af H. Grüner-Nielsen), stammer fra mormoderen.
Christine gik tit i lunden ene, Christine og Jægeren. S. N.’s tekstform
171

svarer nøje til den, der findes i „Danmarks syngende Mand" II med mel.ang.
Amanda sad med en krans i håret (DFS 8, bl. 276-97 Jørgen Hansen 1877
og senere), hendes mel.opt., der foreligger ufuldstændig, suppleret efter
en af flere beslægtede opskrifter i DFS (A. C. Svalgård, tr. i „Landet"
3. 10. 1946, og Poul P. M. Pedersen „De gamle Skillingsviser" 1950,
s. 88, her dog i valsetakt) svarer til den også i Sverige til Amandavisen
benyttede melodi (f. eks. Bondeson I, s. 84). Ifølge venlig oplysning af
fil. lie. Ulf P. Olrog kendes Amanda sad allerede i skillingstryk 1859 i
Kgl. Bibliotek, Stockholm (N. 1859 b).
Den skønne Selinde som barn fra sit hjem. S. N.’s tekstform er nær den,
der bringes i „Danmarks syngende Mand", II. Visen synes tilblevet under
indtryk af beretninger fra Krimkrigen 1853-56. Som melodi angives To
piger de gange dem ned til en strand. Sin mel. (opt. 1943 af H. GrünerNielsen med enkelte afvigelser fra den her meddelte) har S. N., ligesom
teksten, fra moderen.
I Jylland der levede en pige så ung. Pigen der blev solgt. S. N. har visen
fra moderen. Den både i skillingstryk (Strandbergtryk med tilføjet årstal
1881 i Kgl. Bibi, småtryksamling) og nedskrift hyppigt overleverede vise
hævdes at grunde sig på en virkelig begivenhed. På Brønderslevegnen kal
des den Bombæk-visen, idet den i visen omtalte gård skal være Bombækgård i Vrå sogn (iflg. medd. i DFS fra Niels Pedersen, Øster Brønderslev,
1935 og Jens Peter Dam, Stenum pr. Brønderslev, 1954). En opt. 1937 af
Inger Laustsen, Hvilsom sogn, Viborg amt, meddeler indledningsvis „I
min Ungdom var der en Vise som nylig den Gang var bleven udredt blandt
Befolkningen, og vi sang den ved alle mulige Lejligheder, for vi sang
næsten altid i min Ungdomstid" og angiver ret detailleret sin opfattelse af
virkelighedsbaggrunden for visen. Skillingstryk af visen har i den normalt
vedføjede „Beretning" til stadighed forsikret, at visen grunder sig på en
virkelig tildragelse. Melodien er lånt fra visen om Hjalmar og Hulda. Vise
med lignende motiv er Den unge sømand drog til fjerne strande (Dan
marks syngende Mand, III).
Og hør I mine venner. Sidste strofe nævner året 1739. Visen synes imid
lertid at være skrevet omkring 1830, og da det normalt ikke havde noget
formål at udgive viser for at være ældre, end de var, er der grund til også
ud fra de ret parodisk virkende betoninger og vendinger at opfatte den
som en travesti i smag med, hvad der kendes fra Oehlenschlägers, Ingemanns og Weyses side. Også mel.ang.: Og hør nu gode venner, om I vil
giv’ en pægl (Erik Bøgh) kunde bekræfte denne antagelse. Imidlertid
svarer S. N.’s mel. fra moderen (opt. 1933? af H. Grüner-Nielsen i 3/4
takt) ikke til den af Erik Bøgh brugte, og en visebog fra 1836 (Arne Niel
sen: Nogle vendsysselske visebøger „Danske Studier", 1952, s. 63) brin
ger allerede en nedskrift af visen.
Ung Erik mødte Karen, ingen nøjere oplysninger foreligger om kilden
til S. N.’s form. Muligvis af svensk oprindelse, idet den opgives som digtet
af Pehr Thomasson (Bondeson I, nr. 26, hvor mel. er afvigende).
En vise vil jeg sjunge (Jeg sjunge vil en vise), den er om brødre to.
S. N.’s melodi (opt. 1921? af H. Grüner-Nielsen), som stammer fra mode
ren, er en ombygning af den især til Ingemanns På Tave Bondens Ager vel
kendte mel., der måske også har været knyttet til Ambrosius Stubs Hvad
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vindes paa verdens vidtløftige hav, A. P. Berggreen „Danske Folke
sange og Melodier" 3/1869 nr. 155. I nyere skillingstryk med mel.ang.
Jeg vandrer ved søen i stille aftenstund eller I Strassborg der levede en
adelsmand så rig.
Ja verden er forunderlig, S. N. har lært visen brudstykkevis af Martha
Olsen, Jordløse, og har „senere fundet resten i en gammel bog". „Dan
marks syngende Mand", V, angiver Anders Bentsen som forfatter. I Skil
lingstryk i Kgl. Bibliotek (Småtryksamlingen, kapsel Bondeviser) med
tilføjet årstal 1868 og mel.ang. Min fader var en bondemand, jvf. opteg
nelse DFS 1906/3 1939 af Anna Pedersen, Strøby, Stevns Herred, efter Ane
Bentsen, f. Hansen (f. 1868) og Inger Hansen, f. 1874, der havde visen
efter deres mormoder, Inger Larsdatter, f. 1833 i Varpelev, samt flere
senere meddelelser.
Nu vil jeg fortælle min skæbne så tung. Vidt udbredt nyere almuevise,
skillingstryk 19. årh.’s 2. halvdel med (fingeret) forfatterang.: Anna
Pedersen i Avnøje by på Stævns i Sjælland 1874; mel.ang. Jeg vanker ved
søen i stille aftenstund. S. N.’s tekst nær ved „Danmarks syngende Mand"
med mel.ang. Bag grønklædte bakke der ligger et hus. Hendes mel. efter
svigermoderen er ikke lig denne, men svarende til den af hende brugte til
Den bonde han trælled i slæb og i slid. Samme mel.type Berggreen 3/1869
nr. 124, mel. uden tekst fra Randersegnen opt. 1843 af cand, theol. C.
Schütz. Flere opt. til E. T. Kristensen har visen med samme mel. som S. N.
Oh, søde ven og kære. S. N. har to melodier til denne vise (begge opt.
1921 af H. Grüner-Nielsen), den ene fra en barndomsveninde, Camilla
Christensen, Odsherred, den anden fra moderen. Den første svarer til
andre mel.opt. til samme vise, ældste opt. efter ukendt kilde før 1869 (DFS
Berggreen 2bl 352).
Jeg havde mig bejlere tvende. Vise af litterært præg udbredt over hele
Jylland ved midten af 19. årh., Berggreen 3/1869 nr. 141 med mel., hvis
begyndelse er lig S. N.’s, som hun har lært af morfaderen, og som er opt.
1921 af H. Grüner-Nielsen. Mel. af samme type opt. 1907 af E. T. Kristen
sen efter Mariane Sandal, Hee, og 1908 efter lærer J. P. Vammen, Karup,
der havde lært den af sin fader Christian Vammen i Bostrup.
Og drengen som du gav mig. Muligvis forfattet af Julius Strandberg
(„Danmarks syngende Mand", I). Visen er også vandret til Sverige (Bon
deson I, s. 122) med samme melodi, opt. fra Skåne 1896-1901. S. N.’s
melodiform rytmisk restitueret.
B. Sømandsviser
Hør, du glade sømand, når du drager fra dit land; S. N.’s tekstform af
viger på enkelte steder fra „Danmarks syngende Mand", I; hendes man
gelfuldt foreliggende melodi forsøgt restitueret. Visen synes efter tekstlige
svecismer at dømme oprindelig at være svensk. Samme tekst og melodi
form Bondeson II, s. 53, Lagus, nr. 190.
Jeg gik mig en aften udi grønne lund. S. N.’s melodi (opt. 1933 af H.
Grüner-Nielsen) stammer fra moderen. Se endv. Säve „Gotländska visor",
nr. 184.
Han vilde ud fra de mørke kroge. Sømandsvise formentlig af norsk op
rindelse, i de fleste tryk og opt. (som denne) mangler strofe 1 Der var en
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dreng fra de norske skove. S. N. angiver at have lært visen som ung af en
ung pige fra Egebjerg sogn.
Hvorhen du stolte sømand. Den hyppigt trykte norske sømandsvise fra
19. årh.’s sidste halvdel om skibet Skuldas forlis er almindeligt udbredt i
skillingsvisetryk og opt. efter mundtlig tradition.
Skøn Zelin, skøn Zelin, skøn Zelin, hed’te hun; S. N.’s melodiform er
opt. 1921 af H. Grüner-Nielsen; fuldstændigere form af visen med samme
melodi hos Bondeson I, s. 439 efter skillingtryk 1885 Malmø, smign. Jeg
var en ung sømand, fra Dover jeg kom, som den foreliggende er et brud
stykke af.
I (På) Bergen udi Norge. Den yndede sømandsvise, som S. N. har lært
som barn, kendes tidligst i skillingstryk 1842 (Jac. Behrend, Aabenraa 231,
Kgl. Biblioteks Småtryksamling), tidligste mel. opt. DFS 2, Berggreen,
bl. 240, fra uvis kilde 1869. Metrum og melodi (hos S. N. (fra mormode
ren) og tildels i opt. 1908 af E. Tang Kristensen efter J. P. Vammen og
hans far, dog kun slutningen) fælles med svensk form Bondeson I, nr. 32.
Melodien herhjemme desuden sammenkædet med Johs. Helms Hør nu
venner engang (Jeg har væ’t tollerist). En an. opskrift af I Bergen udi
Norge (DFS, E. Tang Kristensen, nyere viser) giver oplysningen „omkring
1820", hvilket synes at være i overensstemmelse med, at visen omtaler, at
man ikke kan sejle på grund af krigsfare. Visen kan tænkes at stamme fra
begyndelsen af århundredet.
Jeg gik mig en aften udi den grønne lund. S. N.’s tekst og melodi stam
mer efter opgivelse 1953 fra mormoderen. Mel.opt. 1921 af H. GrünerNielsen, ved hvilken lejlighed faderen blev opgivet som kilde. Mel.opt. i
DFS ved E. Tang Kristensen uvist når (1887?) efter J. Nielsen, Sjelle, og
svensk form (Bondeson II, s. 42) af samme type. Se endv. Säve „Gotländska
visor", nr. 184.
Og nu farvel min unge viv. S. N.’s tekst og melodi stammer fra moderen.
Svensk (Bondeson II, s. 233, 1881-90) nær ved S. N.’s.
I Jylland i Danmark (I Danmark i Jylland) der er jeg barnefødt.
S. N.’s tekst og melodi fra moderen (ifølge tidligere opgivelse til H. Grü
ner-Nielsen „fra Vendsyssel"). Berggreen „Danske Folkesange og Melo
dier" 3/I869, nr. 138, bringer tekst og melodi opt. af henholdsvis skole
lærer Nielsen i Varde ved Viborg (1859) og cand, theol. J. L. Knudsen,
Rødding, 1849-55; mel. af samme type som S. N.’s. Visen kendes allerede
1853 som mel.ang. til I Husum en kone på sottesengen lå (Bonden og
Choleraen), skillingstryk i Kgl. Bibi. Småtryksamling, kapsel Bondeviser.
E. Tang Kristensen har i „Jydske Folkeminder" I, nr. 13, visen med afvi
gende melodi.
Jeg var en ung sømand, fra Dover jeg kom. S. N. sang den på samme
melodi som Skøn Zelin, skøn Zelin, der i hovedtrækkene er samme vise
(slmgn. Bondeson II, s. 269) og udgør en mildere udformning af ældre
vise om pige, der siger nej til sømand, men angrer. Han truer på sin side
med at ville danse på hendes grav; kendt fra norsk visebog 1802-05 (Tor
grim Knudsen, Moltke Moes saml., Norsk Folkemindesamling nr. 85).
Lagus nr. 146 benytter samme melodi. Som mel.ang. har „Danmarks
syngende Mand", V, Jeg vandred ved søen en stille aftenstund. S. N.’s mel.-
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form til denne og den flg. af samme type som den til Og der boede en
købmand på Hamborg bro benyttede (Schiørring I, s. 118 f.).
Jeg var en ung sømand på næppe 17 år. Denne såkaldte Arendalvise
var en af de mest udbredte sømandsviser fra det 19. årh.’s sidste årtier
(I visehefte „10 kjække sømandsviser'' 1. hefte, Bergen 1874, Kgl. Bibi.
Kbh.). S. N.’s tekst og melodi er den samme som til den foregående blot om
sat i 4/4 takt. Ifølge meddelelse tilføjet brudstykke af visen nedskrevet
1941 til DFS af P. Hasselsten benyttedes visen som opsang (Shanty), når
ankeret skulde lettes. Samme melodiform opt. 1915 af H. Grüner-Nielsen
efter M. J. Mathiesen, Sønderho. Også i Finland (Lagus nr. 177) benyt
tes samme meloditype til visen. I „Danmarks syngende Mand" med mel.
ang. '»Strassborgervisen«.
Der sejled’ et skib fra Gibraltar ud. S. N. fra mormoderen med angivelse
„Gangspilvise, forsangeren sang to linier ad gangen, og koret gentog
dem“, mel. opt. 1921 af H. Grüner-Nielsen. Både i dansk (DFS H. Grü
ner-Nielsen 1906/12 H2 nr. 155 fra Østløs) og svensk overlevering
(Bondeson I, nr. 138, Lagus nr. 156), benyttedes samme type melodi til
denne tekst. Tekst efter mundtlig overlev, i visebog 1863 fra Brundby, Sam
sø (Rs. Jacobsen), forevist DFS af stednavneudvalget, december 1955. I
„Danmarks syngende Mand“ IV med ang. „egen mel. eller Fra Jylland vi
lystelig marchered“ S.N.’s afvigende herfra.
Ved Linden i Dalen. S. N. har tekst og melodi fra moderen. Mel. forsøgt
restitueret efter den mangelfulde nedskrift. Den synes at være af en anden
type end mel. opt. af H. Grüner-Nielsen i DFS 1906/12 1, nr. 5, efter Oline
Hansen, Himmelev.
Vi sejlede os for den føjelige vind. Denne såkaldte Bramravise, hvis 1.
strofe Syv år er det siden, jeg skuede mit land er udeladt hos S. N., der
har tekst og melodi fra faderen (mel. opt. 1921 af H. Grüner-Nielsen)
er oprindelig svensk (samme mel.type Bondeson I, s. 390, opt. 1895-96,
tekst skillingstryk Kalmar, I860, Lagus nr. 196), hvilket forklarer forskel
lige mærkelige vendinger i den danske tekst, f. eks. „kyssende“ i st. f. „för
tjusande“ og den helt uforståelige 2. linie i strofe 3, der i svensk hedder:
för att ombord på skeppet nu inkomma då.
Du (Ja du) er den første, jeg hånden har givet. Kendes tidligst i ned
skrift ved Nik. Chr. Christensen 1856-59 til Svend Grundtvig (DFS 3, bl.
583) og afskrift ved Tang Kristensen (DFS 1929/21, nyere viser) „af et
håndskrevet papir på Herning museum underskrevet Jens Jørgen Nielsen
1855“. S. N. opgiver mel. (opt. 1921 af H. Grüner-Nielsen) som „lært
af moderen; fra Rørvig“. I skillingstryk u. år (Kgl. Bibi. Småtryksamling,
kapsel Sømandssange) med forfatterbetegnelse Thorvald Petersen og mel.
ang. Der gives i verden bekymring og møje. Det er dog ikke på denne
melodi, S. N. har sunget den foreliggende vise. Lagus nr. 147 ligeledes
med afvigende melodi.
Jeg spaserte en aften min ensomme gang. Ældste opt. af visen (med
begyndelsen En Aften jeg spadserede min ensomme gang) ved M. C. Yde,
1862 (DFS 1, Berggreen, bl. 222). S. N. har lært visen af mormoderen.
Mel. opt. 1933 af H. Grüner-Nielsen i afvigende (rimeligvis rigtigere)
3/4 takt.
En fattig ung sømand jeg er. Ældre opskrift med melodi (DFS 2, Berg175

green, bl. 280 fra stud. med. C. Michelsen, 1854 „vestjydsk folkemelodi"
er af samme type.
I tror vel, at en sømand. S. N.’s mel.form rytmisk restitueret.
Pige, du kan aldrig tænke. S. N. har lært visen af mormoderen, mel.
(opt. 1921 af H. Grüner-Nielsen) findes også med tekstbegyndelsen Når
jeg altid på dig tænker.
Så ensom forladt jeg nu sidder. S. N.’s ufuldstændige melodinedskrift
rytmisk suppleret.
C. Soldaterviser
I Fåborg på lazarettet. Det fremgår af visen, at den er inspireret af en
begivenhed, måske med rod i virkeligheden, som har tildraget sig under
krigen 1864. I „Visebog for hvermand", IV, med mel.ang. Der boede
en konge i Lejre (Oehlenschläger efter Goethe). S. N.’s mel.form lig
„Danmarks Melodibog" I, nr. 41 a.
På Fyn der var en pige. S. N. har visen fra moderen. En af de mest
yndede almueviser fra forrige århundrede, trykt i „Danmarks syngende
Mand" II, med mel.ang. Det var en lørdag aften, genoptr. Poul P. M.
Pedersen „De gamle Skillingsviser", 1950.
På Sjælland hos en bonde. S. N. opgiver at have lært visen af sin barn
domsveninde Camilla Christensen, Odsherred. Hendes tekst meget nær
„Danmarks syngende Mand", V, hvor visen opgives at synges på egen mel.
S. N.’s mel. tæt ved mel. opt. i DFS 1906/12 ved Johs. M. Jensen og Poul
Lorenzen.
Fra Jylland vi måtte marchere. Visen om soldaten er den ældste af
S. N.’s soldaterviser. Flere nedskrifter i Grundtvigs samling i DFS. Spids
rod afskaffedes iøvrigt 1836. S. N. Ældste danske optegnelse 1843 (?) af
cand, theol. C. Schütz, „staar i en from Vuggesangsbelysning for mig"
(DFS 2, Berggreen, bl. 304 „10"). S. N. opgiver mormoderen som kilde.
Mel. opt. 1915 af H. Grüner-Nielsen efter L. K. Villassen, Lem, af
viger, det samme gør optegnelse u. å. af E. Tang Kristensen efter P. C.
Seibæk; den sidste tilsyneladende variant af I alle de Riger og Lande.
Hvor ved Silkeborg sig søen snor i eng. S. N.’s tekst tæt ved „Danmarks
syngende Mand" II, hvori hun som mel. ang. Der hvor Genfersøen krummer
sig i bugt. S. N.’s mel.form i slægt med den, der benyttes til Det går atter
hjemad til den lille by (Skolemesterens sang i Adolph Reckes „Verdens
Herkules"), hvortil atter opgives som melodi Har man ungdomskræfter,
der også nævnes som mel.angivelse til Der hvor Genfersøen krummer sig
i bugt.
I året attenhundrede og niogtredive. Angives i „Danmarks syngende
Mand", I, hvor Alfred Kundbye nævnes som forfatter at synges med
melodien Jeg vanker ved søen i stille aftenstund. S. N.’s mel. svarer til
optegnelse 1920 ved Marie Jespersen (DFS 1906/3); om visen se iøvrigt
Spectator II, 1945, sp. 280 ff.
Der er så stille i vor gård. Den endnu for en snes år siden meget vel
kendte vise (en forespørgsel i Vestsjællands Socialdemokrat gav juni 1933
en halv snes indsendelser af visen), angives undertiden at synges med
Sophie Dedekams mel. til To drosler sad på bøgekvist. Det er dog ikke
denne mel., der foreligger hverken til S. N.’s opt. eller andre i DFS, selv
om der er rytmiske lighedspunkter.
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Viser af navngivne forfattere eller af halvlitterær art
Hr. Zinklar drog over salten hav. Edvard Storms yndede vise fra 1782
med dens romanviseagtige træk har været sunget i alle samfundskredse.
Om dens forhold til historiske kilder se J. H. Hutton: Nature and Sources
of Folk-Belief, („Folklore”, vol. LUI, 1942, s. 89 ff). S. N.’s melodi er af
typen DgF 135, Dronning Dagmors død, en af de mindre kendte melodier
til visen hos Abrahamson, Nyerup og Rahbek 70 C, måske ikke den, hvor
til visen er skrevet af Storm (Berggreen „Norske Folkesange og Melo
dier”, noterne til nr. 65 a), men i hvert fald svarende til melodiform til
visen også kendt fra Trondheim.
Jeg var en lystig ungersvend. Som forfatter opgives A. M. Glückstadt. Vi
sen er muligvis digtet under indtryk af treårs-krigen, måske dog også
senere inspireret af Jørgen Sonnes to kendte malerier „Et bryllup på lan
det", 1856, og „En ligfærd”, 1859. S. N. har lært visen (mel. opt. 1946
af H. Grüner-Nielsen) af svigermoderen fra Fåborg.
Guds Himmel var så mørk og grå. S. N.’s tekstform omtrent som „Dan
marks syngende Mand”, I, med angivelsen „efter en ældre sang af Gflückstadt]”, der foruden af denne og den forudgående vise især kendes som
forfatter af Du spørger mit barn, hvad jeg vil med den visne viol (mel.
H. C. Lumbye). Den foreliggende vise, der også kendes i Kgl. Bibi, små
tryksaml. med begyndelsen Mens himlen den var mørk og grå, angives at
synges som Skærsommersangen. (Ak, bed mig aldrig mere om denne ene sang
(E. Bøgh „Hundrede Viser”, s. 76).
Jeg har kendt til bedre dage. Skillingstryk (Kgl. Bibi, småtrykssaml.) an
giver som forfatter Julius Strandberg og som melodi Fjerne Syd du friske,
skønne Spanien. S. N. har lært visen af sin moder og mormoder. Mel. opt.
1946 af H. Grüner-Nielsen, en smule afvigende fra den foreliggende.
Den bonde han trælled i slæb og i slid. Indregistreret i DFS Skæmtevise
registrant som nr. 291 under titlen Bonden og træhesten. Der er dog ikke
den ringeste hjemmel for at indrangere denne i sin holdning på ingen
måde lystige vise blandt skæmteviser. Den angives i Skillingstryk og i
„Danmarks syngende Mand”, III, (her med mel.ang. Nu vil jeg fortælle
min skæbne så tung) at være digtet af Julius Strandberg. S. N. angiver at
have lært den af Emmely Jensen til radioudsendelse 1944. Tekstformen
svarer ganske til den i „Danmarks syngende Mand” meddelte. Melodien
dog næppe den dér angivne, men den samme, som S. N. benyttede til Nu
vil jeg fortælle min skæbne så tung.
Farvel, min ven, snart mig døden kalder. S. N.’s tekst kun i enkelte ord
afvigende fra „Danmarks syngende Mand”, I, hvor Julius Strandberg i
visse udgaver angives som forfatter til denne soldatervise. Som melodi an
gives Amanda sad med en krans i håret, hvilken melodi S. N. også benyt
tede til Christine gik tit i lunden ene.
Et kys er dog en sælsom (morsom) ting. Forfattet af Julius Strandberg
(Skillingstryk 1867 i Kgl. Bibi, småtryksaml., kapsel Dans) efter tysk
forbillede A Busser is a smuckrig ding (Cl. Schmalstich: „Das Volkslied,
Langsamer Ländler)”.
Venlige aftenvind bring du min klage. Videre udformning af vise med
samme begyndelse (3 strofer) af Adolph Recke i „Fyret ved Vesterhavet”,
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1861. Skillingstryk i Kgl. Bibi, småtryksaml., kapsel Sømandsviser, opgiver
da også, at visen er skrevet af Jful.J S[trandberg] over et motiv fra Chri
stines sang i Ad. Reckes „Fyret ved Vesterhavet".
Lille fugl, nu er du fløjet. Tekst J. Borch Hertz, mel. Georg Lumbye
(o. 1865?); S. N.’s mel.form restitueret i overensstemmelse med origi
nalen.
Så rastløs bølgen skyller. Som forfatter angiver skillingstryk 1883 fra
Strandberg (Kgl. Bibi, småtryksaml.) Jens V. Andersen. Visen, der er
lidt mere psykologisk differentieret end de fleste af de her meddelte viser,
har nået vid udbredelse og har i nævnte skillingstryk mel.ang. Vift stolt paa
Codans bølge eller Skærsommersangen. S. N.’s tekst og melodiform fra
moderen eller mormoderen, mel. opt. 1946 af H. Grüner-Nielsen. I Sve
rige kendt som Skyhögt böljan skvaller (venlig meddelelse af fil. lie. Ulf
P. Olrog).
Jeg er født på gammel Englands kyst, Oh Susanne. Stephen Fosters I
came from Alabama with my banjo on my knee (o. 1846) blev også her
hjemme i Wilhelm Rantzaus fordanskning („Døgnfluer", 1880, nr. 66)
hurtigt en umådelig afholdt og helt til vore dage meget sunget vise.
Kære moder, hvorfor sover du. Visen har iflg. familietradition været til
skrevet Fr. Paludan-Müller (Fr. Lange: Fr. Paludan-Müller, 1899), der i
så fald skulde have digtet den som 11-årig i 1820. Indsigelser fremkom
dog snart i dagbladene Dannebrog og Fyens Stiftstidende, og det hæv
dedes, at 1) Pastor Th. Barfoed, Jordløse, under indtryk af sin hustrus død
1826 eller 2) én af de to huslærere i præstegården, Baggesen eller Neckelmann, skulde have skrevet digtet. Afdøde pastor J. Nimb Lassen er i en
efterladt utrykt undersøgelse af problemet (velvilligst udlånt af translatør
Gudrun Nimb Lassen; den vil fremkomme i „Danske Studier", 1957) ret
overbevisende nået frem til, at forfatteren må være pastor Rasmus Lassen,
der var sognepræst i Kværndrup 1788-1825. Han skal have skrevet digtet til
minde om sin anden hustru Bartholette Dorothea Holmer, der døde i foråret
1800. Til underbygning heraf tjener, at visens ældste forekomst i skillings
tryk fra Tribler u. å., men fra den tid, 1823-27, da trykkeriet havde til huse
i Holmensgade 107, som angivet på trykket (Kgl. Bibi, småtryksaml.), i
hvert fald må tale mod, at digtet først skulde være fra 1826 og næppe hel
ler fra 1820. I denne forbindelse bør det nævnes, at også andre forfatter
angivelser kendes, f. eks. „en 12-års dreng, søn af byfoged i Skive senere
kaptajn" (Marie Jespersen DFS 1906/3). Mel. opt. u. å. af E. Tang Kristen
sen efter Jeppe Aakjær viser slægtskab med S. N.’s mel.form I; det kan dog
ikke afvises, at de to melodier er af samme type; begge opt. 1933 af H.
Grüner-Nielsen. Som mel.ang. undertiden Lille Klara vær ej vred på mig
(Åhlstrøm „Skaldestycken") oversat 1812 af B. S. Ingemann.
I en sildig aftenstund. Udlægning i viseform af H. C. Andersens „Den
uartige Dreng", der tryktes 1836, S. N.’s mangelfuldt nedskrevne melodi
her restitueret i overensstemmelse med melodien til Ad. Reckes Har I
læst den berlingske Avis (1847), som den synes lånt fra.
Smilende på vuggens pude. I smag med og sa. metrum som Smilende i
søvnens arme, Danmarks Melodibog IV, s. 258, med mel. af F. L. Æ. Kunzen, afvigende fra den af S. N. brugte, her rytmisk restituerede.
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Om du nogen tid døren stænger. Undertiden benævnet Lars Koids Vise;
findes også med begyndelsen Den som går i fløjlsklæder eller Den (Hvo)
kan ret lyksalig kaldes, således DFS 15, bl. 598, opt. 1855 af discipel i Ribe
H. G. A. Stampe. Det drejer sig om en nyere bearbejdelse af den morali
serende Vakre Hustru hedte Thora, der kendes i skillingstryk 1748 („af
Svensk i Dansk oversat") i Richard Bergs samling, Skien og som kendes i
talrige nedskrifter og tryk helt frem til den nyeste tid. S. N. opgiver i sit
efterladte manuskript at have tekst (som rummer lån fra Vakre Hustru
hedte Thora) og melodi fra mormoderen; til H. Grüner-Nielsen, som 1921
opt. mel., anførte hun derimod, at den skulde stamme fra farmoderen i
Vendsyssel.
Så (Nu) æ ded fåbi da mæ vos bette Thames; digtet af Kr. Sørensen
Thomaskjær (i fortællingen om Kataaffel-Tammes aa Klomp-Ann, 1872),
jvf. Dania II, s. 300 f. S. N.’s opt. af tekst og melodi i hovedtrækkene sva
rende til de talrige optegnelser, der findes af visen efter mundtlig tradition.
Nu hår mi muer fåun i si hued. S. N. har lært visen af faderen. Digtet
af Johanne Cathr. Bøggilds, A glemmer aalle saa læng a løur, om over
svømmelsen i Aarhus I860, her dog berøvet 1. strofe og størstedelen af
sine i alt 29 strofer; trykt Alb. Bayers jydske Bibliotek Nr. 37 (efter venlig
meddelelse af prof., dr. phil. Peter Skautrup). Mel. opt. 1921 af H. GrünerNielsen, der dog ikke har de punkteringer, som den foreliggende form
bringer.

Skæmteviser
Den bonde (Då bonden) vilde ad skoven gå, Den store krage, Sk. 11.
Udbredt over hele Nordeuropa. S. N.’s tekstform stammer fra faderen og
svarer, når bortses fra at nogle vers mangler, nøje til flyvebladsgengivelse
af visen i dens yngre form fra 18. århundrede: (H. Grüner-Nielsen „Dan
ske Skæmteviser", X, mel.opt. 1921 af samme). Selma Nielsens mel.form
lig Danmarks Melodibog II, s. 14.
Der stod to skalke og tænkte på råd, Sk. 12. Om det over hele Europa
benyttede visemotiv oplyser H. Grüner-Nielsen „Danske Skæmteviser",
nr. XXXI og E. Tang Kristensen „Et hundred gi. da. Skjæmteviser", nr. 43.
De da. viseformer afviger i henseende til omkvæd meget stærkt indbyr
des. S. N.’s tekstform er fra faderen, hendes melodi i slægt med jydske
former i Tang Kristensens opt. især opt. fra Tylstrup i Vendsyssel.
Manden og konen satte sig ned, Sk. 77; Abrahamson, Nyerup og Rahbek nr. L, E. Tang Kristensen „Skjæmteviser", nr. 25. S. N.’s mel. ligger
nær op ad opt. af E. Tang Kristensen 1892 efter Mikkel Brandstrup (DFS
1929/34) og Poul Lorenzen, båndoptagelse 1955.
Der kom en bondemand ridende, Sk. 88. Ad. Reckes udbygning af ældre
vise i vaudevillen „Per kommer hjem", 1849. Hos Erik Bøgh i „På den
anden side", 1865, med angivelsen: „Arrangeret efter en dansk bondevise
af E. B.". Også udbredt til Sverige (Bondeson, II, s. 310, og Lagus, nr.
152).
Jeg gik mig ud ved Halleby å, Sk. 111, en afløser af de mest drastiske
kæmpeviser. S. N. har tekst og mel. fra „Fru Olsen født i Svallerup". Mel.
af samme type som den meget velkendte til børnevise Jeg gik mig over sø
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og land, hvilket bedst ses ved sammenligning med mel. opt. 1911 af semi
narieelev Gerda Christiansen efter en 78-årig arbejderenke født i Kalderød, Bregninge sogn (DFS 1906/3). Opt. 1942 af H. Grüner-Nielsen.
Sig (Og) Ole engang i sinde fik, Sk. 203. Forfattet af Emanuel Bal
ling (1743-95), trykt i hans „Den morende Nyeaars-Gave”, 1791, med
mel. ang. Ja, man må sige alt, hvad man vil. Hos Berggreen Danske Folke
sange og Melodier, 3/1869, nr. 167 med tekst og folkelig melodi efter
pastor C. F. Carstens, 1822, vist oprindelig gående tilbage til Jens Baggesen Trankebarvise Jeg lever rolig og munter her, 1791. Friervise af samme
art er Hans Hansens Kone er død, (skillingstryk 1772, Kgl. Bibi, små
tryksaml., kapsel Bondeviser) og Tillykk’ Rasmus Jæn med din kofte
(1711, af Poul Phønixberg; Nyerup og Rasmussen, II, nr. 46).
Der (Nu) kommer Mikkel, den lange stud, Sk. 266. Samme metriske
bygning som forrige vise og hos S. N. med samme mel. Hun har opgivet
moderen og bedstemoderen som kilde. Opt. 1921 af H. Grüner-Nielsen.
Og jeg gik (Jeg gik) i den mørkeste nat, Sk. 252; ældste opt. DFS 1906/3
fra 1874. Tysk parallel Erk & Böhme I, nr. 157 Die unheilvolle Nacht
fahrt Ich ging wohl bei der Nacht, en spindevise, der går tilbage til
15.-16. årh.; kendt i afskrift i DFS ved E. Tang Kristensen, Nyere viser,
fra Dansk Visebog, Aarhus, 1751. S. N. har lært visen af svigermoderen
fra Fåborg; mel. opt. 1921 af H. Grüner-Nielsen af samme type som mel.
i H. C. Frydendal „Fyenske Folkeminder”, I, 1945.
/: Så så han sig :/, så så han sig ind i stalden; S. N. har lært visen af
faderen. Svensk opt. fra 1874 (Bondeson, II, s. 374).
Lasselille sig op ad Lundebakken gik. S. N. har lært mel. og tekst af
sin moder og meddeler: „der har rimeligvis været flere vers; men jeg har al
drig hørt flere”. Mel. ligner noget den i vor tid mest til På Tave bondens
ager benyttede, der muligvis går tilbage til Ambrosius Stubs Hvad vindes
på verdens det vildsomme hav (Berggreen „Danske Folkesange og Melo
dier”, 3/1869, note til nr. 155).
Ja, nu har jeg nydt den ære (eller: Jeg har nylig (engang, førend) haft
den ære). S. N. har visen fra moderen. Ældste forekomst DFS 5, bl. 535,
pastor H. F. Feilberg 1861 fra Vadsbøl ved Flensborg.
Nu græder Luce, for Palle er død. S. N. har visen fra sin mormoder.
Mel. opt. 1933 af H. Grüner-Nielsen af samme type som de til Berggreens form af visen i „Danske Folkesange og Melodier”, 3/1869, nr. 216,
bevarede fra 1843-56.
Je’ hedder Maren, faer Nielses barn. S. N. har lært visen, der er noget
i smag med Wilh. Rantzaus Døgnfluer, af sin moder. Mel. tr. u. tekst hos
Berggreen „Danske Folkesange og Melodier” 3/1869, nr. 132. Af Poul Lo
renzen (DFS båndoptagelse 1955) til visen om Oles Mette.
Og (Ja) så kom og lad os sætte os allesammen ned. S. N.’s form efter
faderen og farmoderen, allerede indsendt 1921 omtrent enslydende af S. N.
i hendes første bidrag til DFS.
Jeg gik mig hen te kisten (Jeg lukked op min kiste). Visen, der har
været indlagt i Mads Hansens sangspil „Enken”, men ikke er af ham,
bredte sig stærkt i almuekredse; foruden S. N.’s form kendes dog kun en
enkelt i sjællandsk dialekt, indsendt til DFS 1919 af købmand K. Olsen,
Buerup, se endvidere „Danmarks Folkeminder”, nr. 26, „Fra Hedeboegnen”,
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s. 127 f. Som melodi til visen, der kendes under titlen Hans Nielsens gim
merlam, ang. normalt Der stod en bænk i haven. S. N. opgiver ikke, hvor
fra hun har tekst og mel. Hendes mel. har kun få berøringspunkter med
den mel.type, hvormed visen hyppigst er overleveret.
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