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1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v 
 

1. O, ædle gode danske mand,  

hvor er du lykkelig, 

du lever i et roligt land 

er frit for pest og krig. 

Du har og det nødtørftige brød, 

du kender ej til nogen nød, 

hvi vil du da beklage dig, 

du som kan kaldes lykkelig. 

 

2. Vel sandt, enhver vel føle kan 

sin byrde med besvær, 

men vi har dog det gode land 

hvor fred og føden er. 

Så én en anden hjælpe kan, 

og hver forsørges i sin stand, 

når vi med sparsomhed og flid 

anvende vil vor hele tid. 

 

3. Men lad os da betænke ret 

det arme Grækenland, 

det ødelægges nu så slet, 

hvor de udholde kan. 

Lad os betænke deres kur, 

som de har haft i mange år; 

de jages tit fra hus og hjem, 

o, lad os hjerteligt ynke dem. 

 

4. De lider under tyrkens ris 

den skrækkeligste nød, 

de plages på Mahunes vis 

med grov og voldsom død. 

Thi han som Luxenborg går frem 

i Grækenland og dræber dem; 

han sparer ej den moder, 

som stander med sin glut så kær. 

 

5. De deres agre farve må 

med deres sønners blod, 

og hvo som tyrken fanget får, 

mod dem er han ej god. 

De plages på det hårdeste 

med hunger og forsmædelse, 

til retterstedet ledes frem 

hvor han med grumhed dræber dem. 

  

6. De deres sønner ofre må 
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for tyrkens skarpe sværd, 

og ofte de mishandles så, 

som vi ej kender her. 

Det grummeste, man sige kan 

om dette arme Grækenland, 

er ikke til fuldkommenhed, 

det hele vi om dem ved. 

 

7. Ja mange ved korsfæstelsen 

har deres dage endt, 

ja, også nogle levende 

i ildens lue brændt. 

Ja, også nogle levende  

er gravet ned til skuldrene, 

hvor de med smertefulde nød 

har siddet og ventet deres død. 

 

8. Han skænder, brænder, slår og flår, 

i hvor han kommer frem; 

endskønt de ham imodstår, 

han overvinder dem. 

Skønt grækerne de viser sig 

mod tyrkens magt ret mandelig, 

de kan dog ej mod ham stå, 

men må dog vist til grunde gå. 

 

9. Betænk, o kære kristne sjæl, 

er det ej jammerligt 

med dette arme Grækenland. 

Mon det da ikke er vor pligt 

at tage del i deres kur, 

om det til øvrigheden står, 

at vi skal hjælp tilsende dem 

og vove os mod tyrken frem. 

 

10. Men om vi intet andet kan, 

da beder vi til Gud, 

at han vil hjælpe dette land, 

at det kan holde ud. 

Gud, se til dem i nåde ned 

og vis mod dem din miskundhed; 

lad fjenden med sit slavebånd 

ej over dem få overhånd. 

 

11. Lad os nu alle hver for sig 

stå fast på kampens stav, 

om fjenden byder os til krig 

for uretfærdig sag. 

Lad os da fatte mod i bryst 
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og stride for vort land med lyst, 

så fjenden siden huske kan, 

at han har prøvet danske mand. 

 

 

2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v 
 

[Melodi: Nu velan vær frisk til mode] 

 

1. Se her hid, o kristenøje, 

bøj dit øre og hør til; 

mærk og agt meget nøje, 

hvad jeg dig fortælle vil. 

Jeg vil intet gå forbi, 

men for dig bekende frit 

alt mit levningsløb og måde, 

bed Gud om sin ånd og nåde. 

 

2. En skomager har jeg været, 

boet i Jerusalem; 

Kristus har jeg vanæret, 

var en gudsbespotter slem. 

Jeg ej medynk spørge lod 

over det uskyldige blod, 

derfor må jeg nu omvanke 

mig til straf og spejl for andre. 

 

3. Da nu Kristus, vor frelser kære, 

var fordømt til korsets træ, 

og af staden monne bære 

korset sit, hvad monne ske. 

Frelseren blev træt og mat, 

som var rundten om besat; 

ud af dødens skarpe pile 

ved mit hus han ville hvile. 

 

4. Jeg stod med et barn på arme, 

som umyndig var og spæd, 

råbte højt, ja ud af harme: 

Bort med den misdæder led! 

Pak dig bort fra min dør 

hen at lide, som du bør! 

Du har været en forfører, 

iblandt folket en oprører! 
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5. Ingen nåde var at finde, 

han utrøstet måtte gå, 

ja, mit ganske husgesinde 

råbte: Hen til Golgata! 

Pak dig bort med en fart, 

at vi der på jødisk art 

dig på korset at vanære, 

som du på din ryg mon bære. 

 

6. Derpå Kristus sig omvender, 

sagde: Du, o jødemand! 

Du skal indtil verdens ende 

gå omkring i alles land! 

Ja, indtil den sidste dag 

skal du vandre med stor plag, 

uden hvile, uden leje 

gennem mange vildsomme veje! 

 

7. Derpå jeg mig straks forføjede 

hen til Golgata med hast 

og så der, hvad Kristus døjede 

før end at hans hjertelig [dvs. hjerte brast]. 

Jeg mig for mit bryst mon slå: 

lad mig Gud din nåde få; 

jeg er vidne til alt dette, 

aldrig skal jeg det forgætte. 

 

8. Derfra jeg mig straks mon gange 

uden penge, uden mad, 

og min vandring så anfangede, 

Gud ved, jeg var lidet glad. 

Jeg ej måtte komme hjem 

til min stad Jerusalem 

med mit folk at afsked tage, 

eja, det var at beklage. 

 

9. Jeg har fra den tid mon vandret 

af ét i et andet land, 

jeg har også frem for andre 

fundet Herrens kraftige [hånd].  

Mangen gang i mulm og mørke, 

udi vilde skov og ørken, 

iblandt grumme dyr og løver, 

hvoriblandt jeg ofte svæver. 

 

10. Jeg har været i Britannien, 

udi Polen, russeres land, 

udi Frankerriget og i Spanien, 

ja i Preussen, Grækenland. 



7 
 

Udi Tyskland og Stettin, 

Krakau, Danzig og i Wien, 

ja, i Rostock, Wismar, Hamborg, 

i Kalderien[?] og i Strasbourg.  

 

11. Ja, i andre stæder, lande, 

som jeg ej opregne kan, 

har jeg været, hver må sande, 

alt mine sanser, hu, forstand 

i så mange hundrede år 

svækkes og nu stille står. 

Jeg må og i Danmark vandre, 

Gud mit løb engang forandre. 

 

12. Jeg har og i Norges rige 

lidt megen frost og kulde, 

over høje bjerge stige 

angst, bange, sorrigfuld. 

Sveriges rige jeg også 

dette år beskue må; 

udi Stockholm, hovedstad, 

er jeg set på alle gader. 

 

13. Mine klæder er gamle, 

over 1800 år; 

penge må jeg ikke bære, 

af Guds forsyn føden får. 

Jeg fornøjet er i Gud, 

han vil min synd slette ud 

og mig til sin himmel tage 

efter disse jammerdage. 

 

 

3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r 
 

1. Alt, hvad som fare falder  

enhver udi sin stand,  

en [er?] intet så urolig  

alt som soldaterstand. 

Vi landet skal forsvare 

og hver dag er i fare; 

Gud unde os vor frihed med første engang, 

at vi måtte slippe den urolige stand. 

 

2. På vagt så må vi gange 
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hver 3die dag, 

en time eksercere 

før vagten deles af. 

Når vagten er afdelet 

og efterset det hele, 

så marcherer vi rundt, kommandanten forbi, 

og han må vi se udi øjnene stift. 

 

3. Når dette er til ende, 

så marcherer vi derhen 

til den vagt, vi er afdelet 

af vores akudandt [adjudant?]. 

Når vi til vagten kommer, 

så får vi vores nummer; 

ja, der må vi nøje, ja nøje passe på, 

hvad vi på vores poster iagttage må. 

 

4. Det allerførste nummer, 

han står jo for gevær; 

han må jo nøje passe 

alt, hvad hans pligt der er. 

For officerer honnøre,  

ja, meget andet mere; 

for oberst, generaler, majorer og flere 

og så må han råbe vagt i gevær. 

 

5. Ja, meget andet mere 

jeg ej opregne kan; 

alt, hvad som forefalder 

udi soldaterstand. 

Med ekstra ture mange 

dertil så må vi gange; 

det kan slet ikke hjælpe, at vi vil sige nej, 

men vi må tie stille og gå vores vej. 

 

6. Når vi af vagten kommer, 

og vi får klædt os af, 

så har vi næppe tid til 

at spise vores mad. 

Vi kommanderet bliver, 

deri jeg ikke lyver; 

i eksercerskolen, der møde vi skal 

for der udi at fægte, alle som en mand 

 

7. I stolte unge karle, 

som nu der hjemme er,  

I kan jo gå at prale 

med vores kærester. 

I lader jer så rose, 
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os andre giver gloser; 

I siger, at vi selv deri skyldige er, 

for vi udi kongens krigstjeneste nu er. 

 

8. Men den tid får vel ende 

for os at ligge her; 

til venner og til piger 

så vil vi rejse hjem. 

Og så vil vi jer bede, 

i fald I er til stede, 

at I tager jer i vare, når soldaten kommer hjem, 

at han jer ej fratager eders kæreste ven. 

 

9. Nu slutter jeg min vise, 

og den nu ender så, 

og den er ej for andre, 

end som der her mon stå 

udi de røde tropper, 

geværet udi hånd 

og stå som soldater, de store med de små; 

hurra, vi alle råber, vi på linjen drage må. 

 

 

 

4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v 
 

1. Skrækkeligt, hvad mener du, 

her i hovedstaden 

høres jammer, nød og gråd 

overalt på gaden. 

Hvem, man hører, hvem, der ser, 

tales blot om dansen 

og om Nuvat, som faldt ned, 

skønt han holdt balancen. 

 

2. Mærk vel til da tovet brast, 

han blev stedt i nøden, 

ja, til jorden i en hast 

faldt den arme døde. 

Skønt man så med livet ham 

bragt til hospitalet, 

ej han døden undgå kan, 

alt for højt var faldet. 

 

3. Han den første vist nok er, 

der har sligt proberet; 

sikkert han den sidste er, 
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som der bliver givet 

lov at danse i luften mere 

for at balancere; 

hvem, som det først engang ser, 

kommer der ej mere. 

 

4. Ej hans mage kende vi, 

der han linen rørte; 

munter, modig, stolt og frit 

han sin kunst udførte. 

Stolt han stod ved tårnes spir, 

hørte mængdens kvæde, 

ej han agtede, at det blev 

hans den sidste glæde. 

 

5. Lad os takke godheds Gud 

hver for sundheds lemmer; 

lad os prise højt Hans bud, 

Han os aldrig glemmer. 

Når ved arbejde og med flid 

vi os kan ernære, 

ej at spilde vil vor tid 

for sligt råd at lære. 

 

 

5. Tid at tie, tid at tale, bl. 3v-4v 
 

[Egen melodi] 

 

1. Tid at tie, tid at tale, 

tid tillader kærlighed, 

hvo som vil sin tid forhale, 

lider ofte tab derved. 

Thi tiden må man passe nøje, 

som en bonde sår og pløjer; 

som matrosen på sin vagt 

tiden tages må i agt. 

 

2. ”Se, nu er det tid, min pige, 

og god lejlighed dertil, 

om du vil din mening sige 

og ej længere tie stille. 

Om du agter dig at gifte 

og din frihedsstand at skifte, 

så må du ej længere gå, 
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før du svarer mig derpå.” 

 

3. ”Jeg ved ej, hvad jeg skal svare, 

jeg nok ynder din person; 

kan du ellers mig forklare, 

hvad er vel din profession? 

For det andet vil jeg spørge, 

om du også kan forsørge 

mig og dig og vores afkom? 

Resten skal vi tale om.” 

 

4. ”Jeg for det første bliver alene, 

thi jeg er en ung sømand, 

som min føde skal fortjene 

på den sø og salte vand. 

Som så meget ondt mon døje, 

ofte må vi søen pløje, 

Gud ser til, hvordan det går, 

vi som andre føden får.” 

 

5.”Ja, det er godt, men at mig mener[?], 

som jeg vil fortælle kort; 

det kan mig ej gøre hinder, 

om en rejse du tager bort. 

Men hvorledes du dig skikker, 

enten horer eller drikker, 

eller lystig spiller kort 

så fortjenesten går bort.” 

 

6. ”Ja, dette du ej regne må så nøje, 

men slå hen i vejr og vind; 

hvad som du ej ser for øje, 

det ej krænke skal dit sind. 

Thi bort med sådanne slige griller 

som du mig nu forestiller; 

vil du have mig, så sig frem, 

ellers rejser jeg straks hjem.” 

 

7. ”Nej, dette kan mig ej fornøje, 

jeg må have mig en mand, 

som jeg daglig ser for øje, 

som mit sind fornøje kan. 

Thi det er bedst, at jeg mig fæster 

enten hos en skolemester 

eller skrædder, en af de 

som jeg stedse for mig ser.” 

 

8. ”Føj, hvem har dig indbildt 

sådant gækkeri og snak? 
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Ih, jeg tror du er forvildet, 

hvad vil du med sligt doven pak?  

Den ene dum, den anden nykker, 

begge er luseknækkere. 

Nej, se til, du får dig en mand, 

som kan ligne sømandsstand.” 

 

9. ”Nej, dette kan mig ej fornøje, 

jeg må have mig en mand, 

som jeg daglig ser for øje, 

som mit sind fornøje kan. 

Thi skal jeg en sømand tage, 

trængselsnætter, længselsdage 

vil bestandig følge på, 

ak, hvor det med mig går.” 

 

10. ”Ja, men til trøst for dig, min pige, 

som du og pålide kan, 

vil jeg dig min mening sige: 

Hvilken kone, som sin mand 

stedse ser for øje daglig, 

han er aldrig så behagelig, 

som når to udi flæng 

kommer tilsammen i en seng.” 

 

11.” Jeg vil have mig en bonde, 

thi hans væsen jeg forstår, 

en som ej er af de onde 

og vil unde mig en tår. 

En, som ikke ser for nøje, 

om jeg drengene vil føje; 

en som sidder i en kro, 

kan du mig nu ret forstå.” 

 

12. ”Ja, så adieu, farvel, min pige, 

længe nok så var du her; 

adieu, farvel, vil jeg dig sige, 

tag så, hvem som at du har kær.  

Tag så, hvem som at du behager, 

jeg nu straks en anden tager; 

thi her er flere, som giftes vil, 

en af dem går jeg nu til.” 

 

13.” Stop, jeg vil mig lidt betænke, 

vær så god og sæt dig ned; 

jeg for dig en dram vil skænke, 

bliv dog ikke på mig vred. 

Thi jeg har så ilde talt 

og slet intet ord har sparet; 
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sæt dig ned et øjeblik 

og engang af glasset drik.” 

 

14. ”Nej, jeg nu ej din skænk behøver, 

af din sladder er jeg ked; 

jeg ej heller længere tøver, 

jeg nu rejse må af sted. 

Thi her er flere smukke piger, 

som er lige så smukke som du; 

se, hvad synes dig vel nu?” 

 

15. ”Stop, jeg vil dig hånden række, 

i hvordan det med mig går; 

intet ondt skal mig forskrække, 

skønt jeg er kun 14 år. 

Thi jeg kan ej længere tøve, 

før end jeg må mandfolk prøve, 

thi det er sandt, hvad du har sagt: 

tiden tages må i agt.” 

 

 

6. Nu vil jeg fortælle min skæbning så tung, bl. 4v-6r 
 

[Melodi: Bag grønklædte bakke der ligger et hus] 

 

1. Nu vil jeg fortælle min skæbning så tung, 

min sorrig begyndte, den tid jeg var ung. 

Min moder hun døde, et år jeg da var; 

stor kummer for hende i hjertet jeg bar. 

 

2. Min fader var faldet til svir og til drik, 

så alting i huset til brændevin gik. 

Jeg da måtte lide stor hunger og nød, 

forgæves jeg bad ham ofte om brød. 

 

3. Omsider den tunge beslutning jeg tog, 

at jeg som en betler fra ham uddrog. 

7 år jeg mon være, da jeg drog min vej, 

jeg gik på de steder, de kender min ej. 

 

4. Og som jeg nu vandrede, kom til mig en mand; 

mig syntes, han var af den fornemme stand. 

Han spurgte om navnet, og hvor jeg var fra, 

og jeg stakkels dreng ham fortalte det da. 

 

5. Han sagde: jeg ser, du er ærlig og tro, 
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jeg vil dig hjemtage med mig til mit bo. 

Jeg vil dig oplære i ære og dyd 

og håber, jeg siden skal lønnes med fryd. 

 

6. Jeg fulgte med manden fornøjet og glad, 

og udi hans bolig han spurgte mig ad, 

om jeg kunne læse; jeg svarede: nej, 

i skole at gå begyndte jeg ej. 

 

7. Han mig da opklækkede fra top og til tå, 

i skole i byen jeg nu måtte gå. 

Han havde en datter, i skole hun gik; 

af hende jeg stor undervisning da fik. 

 

8. Jeg tiltog i visdom og yndest hos hver, 

og datteren havde mig inderlig kær. 

Tilsammen vi 2 konfirmerede blev, 

hen tiden vi venligt i kærlighed drev. 

 

9. Endnu i 1 år vi tilsammen mon gå, 

slet ingen vor kærlighed kunne forstå. 

Omsider forældrene kunne den se 

og sværgede på, at det aldrig skal ske. 

 

10. En dag mon min herre mig kaldte til sig, 

han sagde: du hastig skal påklæde dig. 

Jeg agter til staden at sende dig hen; 

1 brev med du får, som besvares igen. 

 

11. Jeg gjorde mig færdig til staden at gå; 

til hvem der, jeg skulle, på brevet jeg så. 

Det var til en købmand, til ham jeg gik, 

jeg hilste ham, og nu brevet han fik.  

 

12. Din herre, min søn, han tilskriver mig her, 

at du deres datter har lønligen kær. 

Nu er jeg beordret at sende dig hen, 

hvorfra du ej mere skal komme igen. 

 

13. Enhver kan vel tænke, hvorledes jeg blev, 

da jeg fik at høre, hvad faderen skrev. 

Indholdet var dette: jeg skulle af sted; 

til jorden i afmagt jeg segnede ned. 

 

14. Dog, tid efter anden jeg kom mig igen, 

jeg tænkte da på min elskværdige ven. 

Jeg hende ej talte, da jeg rejste hen, 

men mente mod aften at komme igen. 
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15. Jeg købmanden bad nu om frihed at få, 

at hvorhen jeg ville, jeg måtte gå. 

Forpligtede mig aldrig at gå mere did 

i faderens eller i moderens tid. 

 

16. Og købmanden blev da så inderlig rørt; 

han sagde, da han denne bøn havde hørt: 

Hos mig skal du blive i dagene 3, 

så håber jeg vist, du din kæreste skal se. 

 

17. I løndom han skrev til min pige, hvordan 

at faderen udrugede sin plan. 

Tillige deri han at vide mon få, 

at han mig hos sig lod helt godhedsfuldt gå. 

 

18. Nu var jeg indesluttet i dagene 3 

og ventede med længsel min kæreste at se.  

Den 4de dag kom hun og faldt i min favn, 

vemodigt hun smilede og nævnte mit navn. 

 

19. Ak, skal du nu rejse af landet og mig, 

så ønsker jeg helst at bortrejse med dig. 

Der gives en plads vel i verden, hvor 2 

så elskende hjerter tilsammen kan bo. 

 

20. Lidt mere vi talte, som ej skrevet står, 

som pennen at røre ej heller formår. 

Hun sagde: for din skyld tålmodigt jeg vil 

modtage, hvad Herren her sender os til. 

 

21. Derpå hun forlod mig, min yndige ven: 

jeg går, men jeg kommer i morgen igen. 

Og så vil vi hemmeligt rejse vor vej, 

så mine forældre skal mærke det ej. 

 

22. Og nu for mit blik svandt den elskende hen: 

jeg går, men jeg kommer i morgen igen. 

Men skæbnen ej ville, det skulle så gå;  

om natten den arme en sygdom mon få. 

 

23. Til sine forældre hun sagde: jeg dør; 

hun sagde, hvad hendes beslutning var før.  

Og at hun til staden i løndom mon gå, 

hun ønskede mig gerne i tale at få. 

 

24. Hun fik af forældre lov nu til alt, 

og ordet hun havde end næppe udtalt, 

før faderen rejser med hastværk til mig; 

han sagde: jeg øvet har uret mod dig. 
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25. Din frihed du havde, da jeg tog dig an, 

den dig at berøve har været min plan. 

Nu beder jeg, at du hjemfølger med mig; 

min datter er syg, hun vil tale med dig. 

 

26. Tilbage jeg rejste med faderen igen 

at tale med min allerkæreste ven. 

I stuen kom jeg ind og sorgfuld jeg så, 

at den, som jeg elskede, mon hvile på strå. 

 

27. Jeg kunne ej mæle, ej flytte en fod, 

med tårer i øjet jeg tankefuld stod. 

I dag var din tanke at rejse med mig, 

men jeg skal nu gøre en rejse med dig. 

 

28. Jeg bad da om lidet at læske mig på; 

forældrene kunne min kummer forstå. 

Og moderen sagde omsider til mig: 

det sidste hun talte, var hilsen til dig. 

 

29. Nu var jeg indesluttet i dagene 5 

og om min højtelskede jeg henlevede dem. 

Af landet vi ville tilsammen udgå, 

men Herren ej havde beskikket det så. 

 

30. Til graven jeg fulgte min elskede ven, 

men tænkte: du har dog end mindet igen. 

Med andre indbudte jeg hjem monne gå 

et sørgeligt måltid med disse at få. 

 

31. Derefter jeg ville bortrejse min vej; 

min piges forældre dog svarede: Nej, 

nu vil vi opfylde vor datters begær; 

som eneste arving du blive skal her. 

 

32. Jeg roligt henslider nu tiden hos dem; 

det bedste jeg savner, skønt her er mit hjem. 

Den vise er digtet for dem især, 

som har erfaret, hvad kærlighed er.  

 

 

7. O hør, I mine venner, en liden sørgesang, bl. 6r-7r 
 

[Egen melodi]  



17 
 

 

1. O hør, I mine venner,  

en liden sørgesang, 

thi se hvor snart at glæden  

til sorgen blive kan. 

Det må de 2 bekende, 

som denne sang er om, 

de elsket har hverandre 

fra tidlig barndom. 

 

2. De begge var rige 

og dertil dejlige, 

de vidste ej af sorgen 

men blot fornøjelse. 

Thi deres hjerter lode[?] 

fra ungdoms år, men ak, 

det fik en ende med 

stor bedrøvelse. 

 

3. En rejse han mon gøre  

hen til et fremmed land 

alt for sin kære fader, 

som var en rig købmand. 

Han afsked tog med hende 

og tænkte ej derpå, 

han aldrig mere hende 

i levende live så. 

 

4. En meget hastig sygdom 

rakte hende hånd, 

og Herren så opløste 

det blide venskabsbånd. 

Han ikke hjem var kommet, 

før dette monne ske, 

og ham det at melde 

de ikke vovede. 

 

5. Det var en aften silde,  

da han fra rejsen kom, 

han gjorde sig straks rede, 

gik til sin kæreste om. 

Men hun var ikke hjemme; 

nylig i byen var hun, 

fandt forældrene på 

at give ham til svar. 

 

6. O kære, må jeg spørge,  

hvor langt jomfruen er? 

Er det da imod jer vilje, 
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jeg straks med hende går? 

End skønt det er silde, 

og vejret det er mørkt, 

og jeg gik herover, 

jeg gik som i en ørken. 

 

7. Nu hjalp det ikke længere, 

nu måtte det herud: 

vor Gud han har hjemkaldt 

til sig den unge brud. 

Men du skal ikke sørge, 

det skal vi hilse dig; 

hun vil til Herren bede, 

Han snart hjemkalder dig. 

 

8. Nu faldt han da til jorden 

af en besvimelse; 

da han kom til sig selv igen, 

han straks begærede: 

om en af jer vil følge med, 

jeg hendes grav kan se, 

da kan det mig trøste 

i min bedrøvelse. 

 

9. O, kære, bliv dog hjemme, 

var hendes faders ord; 

det er imod min vilje, 

om du til graven går. 

Det vil dig volde smerte, 

det skal du få at se; 

du graven nok kan skue,  

men ej din kæreste. 

 

10. Nu ilede han tilbage, 

hjem til sin faders gård, 

en mand på vejen mødte, 

han med til graven går. 

Og viste ham så graven, 

hvori jomfruen lå; 

men hvad der monne hænde, 

han tænkte ej derpå. 

 

11. Nu ilede han tilbage,  

hjem til sin faders gård, 

og i hans sovekammer 

der skrev han et par ord: 

I søger kun ved graven, 

hvori jomfruen er, 

der skal I finde støvet 
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af eders søn så kær. 

 

12. Han lagde det på bordet 

alt ved en liden bøn, 

han sukkede så såre 

til Gud i himmelen. 

Hans tåre monne rinde, 

så bordet det blev vådt, 

og alt, hvad der var skrevet, 

blev helt igennemtrakt. 

 

13. Om morgenen så tidligt 

forældrene stod op, 

gik i hans sovekammer, 

men det var ganske tomt. 

Og bordet stod for sengen, 

de læste disse ord; 

hans fader højt mon græde, 

hans moder faldt til jord. 

 

14. De ilede da til graven, 

dem selv og mange flere 

der fandt de også støvet, 

som han selv skrevet har. 

De ledte ikke længe, 

før end de fandt ham lig; 

med en pistol i hånden 

han endt har sit liv. 

 

15. Nu blev han da indbåret 

i vognhuset ind, 

alt udi 4re dage  

der lagde han nu lig. 

Og graven blev gjort større, 

hvor han selv var død; 

ved siden af sin kæreste 

der sover han så sødt. 

 

16. O hør, I min venner, 

som nu tilbage er, 

jeg beder eder kære, 

I ikke sørge må. 

Lad håbet eder trøste, 

det har et bedre hjem 

at vi med dem kan samles, 

og vi med dem igen. 

 

17. Den pige, hendes alder 

var ikkun 15 år, 
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før end at Gud hjemkaldte 

til sig den unge brud. 

Og han har ej til fulde 

oplevet 17 år, 

før kærlighedens streger 

de overmagten tog. 

 

18. I året 1833, 

udi november måned 

den 22de, er det sig 

så passeret, alt 

udi Amsterdam. 

Hvor døden gjorde ende 

på kærlighedens flam[me]. 

 

 

8. Eja, mit hjerte, sind og tanke, bl. 7r-7v 
 

1. Eja, mit hjerte, sind og tanke, 

hvi bedrøver du dig så? 

Hvi vil du så fortvivlet vanke, 

for lykken ej vil med dig stå? 

Hvi vil du dig så hart beklage, 

for verden stormer dig imod? 

Hvi vil du så med sorgen plage? 

Gud han kan jo dig råde bod. 

 

2. Ak, ak, du falske, trange lykke, 

hvad har jeg vel brugt mod dig? 

Hvi vil du mig så nedertrykke? 

Hvi er du dog så vred på mig? 

Hvad har du med mig i sinde? 

Hvad er din tanke, hu og agt? 

Måske du tænkte mig at blinde 

ved verdens falske svig og magt. 

 

3. O nej, du skal mig ej bedrage, 

thi jeg på håbets bane står; 

derfra skal du mig aldrig jage, 

du med din kunst det ej formår. 

Thi håbet er min bedste smykke, 

og troen jeg til himlen bærer; 

Gud lader vågne vel min lykke, 

når det hans guddoms vilje er. 
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4. Jeg står nu fast på håbets anker 

og på Gud tror stadelig; 

jeg nu på Herrens nåde banker, 

ved håbet vist han hjælper mig. 

Ved håbet skal jeg redning finde, 

ved håbet jeg Gud råber på, 

ved håbet skal min sorrig svinde, 

ved håbet vil jeg stadig stå.  

 

5. Når som at lykken går til hånde, 

da elskes man af mangen ven, 

men når man kommer udi våde, 

da skjuler de sig og går hen. 

Man har venner nok i glæde, 

men ganske få i sorgens tid, 

ja, når som modgang vil fremtræde, 

da er han vred, som før var blid. 

 

6. Du kan ej stort af venner sige, 

 før du dem prøvet har i nød, 

om de vel ej da fra dig viger, 

men hjælper dig af dine stød. 

Desværre du ej skal finde mange, 

som dig skal stå i sorgen bi; 

jeg har dem prøvet mangen gange, 

men de har alle skjult sig. 

 

7. Så må man sorgen indelukke 

og bære lønlig den hos sig, 

og må indvortes til Gud sukke, 

Han hjælper underlig så mange. 

O, lyksaligen kan den sig kalde, 

som vel fornøjet er i Gud, 

thi når som modgang vil fremtræde, 

da hjælper Han af nøden ud. 

 

8. David han var en hyrde ringe, 

dog Gud ham kongevælde gav; 

han fik en krone for sin slynge, 

et scepter for sin hyrdestav. 

Esther, som var en fattig pige, 

Gud hjalp og hende underlig; 

udi Ahasveri land og rige 

blev hun en dronning yndelig. 

 

9. Se Josef nu i lige måde, 

som var henlagt i fængsels bånd, 

han hjulpet blev af al sin våde  

ved Guds almægtige, stærke hånd. 



22 
 

Han blev en stor og vældig herre 

over Egypti ganske land; 

endnu så hjælper Gud til ære 

så mangen slet og fattig mand. 

 

10. Derfor, min sjæl, dig ej bedrøve, 

om lykken ej vil fra dig gå, 

thi Gud han vil dig ikkun prøve, 

om du vil fast ved ham stå. 

Om skønt han dig i modgang sætter, 

han derom ej forlader dig, 

thi han dog aldrig den forgætter, 

som på ham håber stadelig. 

 

11. Det digt og sang er nu fremført 

af mig, som sorgens klæder bærer; 

jeg har modgang ofte prøvet, 

dog jeg med Gud fornøjet er. 

Nu modgangsbølger om mig rører, 

og sorgen er mig vel bekendt; 

desværre jeg sorgens fane fører, 

derfor har mangen mig forglemt. 

 

12. Dog om end verden mig forglemmer, 

så glemmer Gud dog ikke mig; 

han sine underlige forfremmer, 

han kan og vældig hjælpe mig. 

Den dag Han kan fuldt vil fremtræde, 

at jeg forvende kan min nød, 

at jeg kan mig og engang glæde 

og overvinde mine stød. 

 

13. Nu her til slutning vil jeg bede 

til dig, o Himmelfader kær, 

at du vil dem på vejen lede, 

som sorrig halvt fortvivlet gør. 

O Gud, bøj dig dog ned i nåde 

til dem, som håber fast på dig; 

ak, hjælp mig og ud af min våde, 

thi jeg forlader mig på dig. 

 

 

9. O ve, desværre vi her nu hører, bl. 7v-8v 
 

[Melodi: Vågn op og slå på dine strenge] 
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1. O ve, desværre vi her nu hører, 

hvad der for vist passeret er, 

hvor Satan sine strikker fører 

om mennesket i verden her. 

Men Gud dem fører af snaren ud, 

som holde vil hans ord og bud. 

 

2. Det menneske sin sag ej stiller 

på rette fod og måde an, 

som 2 forenede adskiller 

fra deres kærlige ægtestand; 

men hjælper til, at Satan kan 

for folk sin snare spænde an. 

 

3. Der kan man af det bryllup kende, 

som i en landsby tæt ved Kiel 

blev holdt, og sig det monne hænde, 

hvor Djævelen udskød sin pil. 

Enhver, som ynk i hjertet bærer, 

kan læse derom videre her. 

 

4. En pige venlig sig der ægtede 

med en person af fattig stand; 

forældrene det daglig nægtede 

for han var ej en rig mand; 

og pønsede daglig op på, 

at hun fra ham skulle gå. 

 

5. Da pigen sig fra manden vendte, 

som var sin lyst og halve sjæl, 

og mod sin vilje hende sendte 

til én, som stod sig meget vel, 

som havde bæster, ænder, får, 

gæs, grise, høns, køer, svin i gård. 

 

6. Til vis tid bryllup blev bestemt, 

da pigen tvunget var med slag; 

indbyde folk de ej forglemmer 

til deres bryllupsfests dag, 

alt efter gammel skik og ret 

traktere ville de dem så net. 

 

7. Da folkene forsamlet var 

til brylluppet, spadserede ind 

en kavaler blandt deres skare, 

ubydendes og stolt i sind. 

Men folkene ej agtede, at 

hans fod den var med hår besat. 
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8. De blev til bords, de samling sætter, 

den kavaler blev også med; 

og da de alle var mættede, 

de gammel skik ej lagde ned; 

men lystigt dansede og sprang  

med bruden efter pibens klang. 

 

9. Til sidst de bruden mon levere 

til kavaleren hen, 

at han og hende skulle præsentere 

en dans, o ve, da hørte man 

en ynkelig fiolenklang, 

man så med ynk, hvor han omsprang. 

 

10. Den dør fløj op på brudehuset, 

han hende greb om håndled, 

man hørte, da hvor vinden brusede, 

da han med hende for af sted. 

Nu kan enhver, som sanser har, 

vel skønne på, hvem karlen var. 

 

11. På marken ham straks mødte 

en hyrde, som der vogtede får; 

han ham da for hoved stødte: 

”Du fattig, pjaltet, revet går, 

men vil du kun adlyde mig, 

en hatfuld penge giver jeg dig. 

 

12. Den krans, den bruden bærer på hovedet, 

du tager af; jeg pengene 

dig giver, som jeg har lovet, 

så kommer du på benene. 

Thi over hende jeg ej er 

ret mægtig, når hun kransen bærer.” 

 

13. Den hyrde tænkte: skal jeg gøre 

det, da jeg pengene kan få? 

Nej, jeg den sjæl vil ikke føre 

til helvede; jeg kan vel gå 

i pjalterne indtil min død; 

at vogte kvæg, det er mit brød. 

 

14. Straks Djævelen igen bortsvinger 

med bruden, da han nok fornam, 

hans arbejde sig ej ville gelinge, 

og hyrden ikke ville ham 

for pengene lyde, så som han 

var en gudfrygtig, gammel mand. 
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15. Ham kom da straks igen i møde 

en hyrdedreng; han ham bød 

og pengene, om han vil støde 

den krans af brudens hoved ned. 

Den dreng han tænkte: kan jeg så  

få penge, jeg det gøre må. 

 

16. Da kransen var af hovedet lettet, 

da hørte man en jammerklang, 

hvor hun sin røst til himlen sætter 

med jammerskrig: ”O ve, den dag 

jeg først til verden kom! Min Gud, 

riv sjælen dog fra helvede ud!” 

 

17. Hun ordet ej så snart udtalte, 

før Satan svarede: ”Ti, jeg ved, 

du dig for silde nu befalede 

til Gud; jeg mindes vel den ed, 

du svor, du mig vil høre til, 

før du din ven forlade vil.” 

 

18. Derpå han hende hastigt brækker 

fra led til led, fra top til tå; 

den hyrdedreng sig da forskrækker 

ved dette grusomme syn, han så, 

og råbte: ”Gud forlade mig, 

jeg tjente pengene med svig.” 

 

19. Enhver nu her eksempel tage 

og eftertænke et andet bud, 

al sværgen, banden her forsage, 

af hjertet elske hver sin Gud. 

Riv sjælen dog fra snaren ud 

bønhør os, nådige, milde Gud. 

 

 

10. Her i de norske havne, bl. 8v-9r 
 

[Egen melodi / Det var en søndags morgen] 

 

1. Her i de norske havne 

er fornøjeligt at bo 

man smukke piger favner, 

når skibet er i ro. 
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Men når som vinden blæser 

ud af den rette kant, 

vi vore sejl ophisser  

og sejler helt galant. 

 

2. Alt fornøjeligt at erlange 

det da vort ønske er, 

vi det straks monne fange 

frisk, modig, sømand kæk. 

Sæt sejlene til, gesvindt, 

kom hid, en mand til rors, 

ker glasset om gesvindt,  

til London er vor kurs 

 

3. Når vi til London kommer 

vi holder os da brav, 

får penge ud i lommen 

vi logemente tager. 

Et skib til Vestindien 

tog hyre meget snart, 

men jeg til Virginia  

tog rejse med en fart. 

 

4. Seks lange år omkring 

jeg da fra London for, 

og mangen gang jeg rejste 

højt op og ned til nord. 

Hvad modgang man må lide 

på sådan et farvand, 

det kan enhver vel vide, 

som er en ung sømand. 

 

5. Neptunus er utrolig 

at føre op og ned 

ja piger er urolige, 

jeg ganske vel det ved. 

Dermed så vil jeg sige: 

farvel Britannien, 

til smukke norske piger 

jeg rejse vil igen. 

 

6. Jeg må tilstå og sige, 

at jeg i Norge fandt  

en dejlig lille pige, 

som rigtig var galant. 

Hun billigt burde kaldes 

Helena Grækenland 

for hendes dyd og alder 

som og for hendes stand 
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7. ”Et ord vil jeg da høre”, 

hun venligt svarede mig, 

”alt hvad du vil begære 

det får du gladeligt”. 

Jeg sagde da: ”Min dukke, 

giv mig dit hjerte hen; 

jeg elsker dig, min smukke 

indtil jeg vorder død.” 

 

8. Lifligen hun mig svarede: 

”Mit hjerte du nu har; 

hvad som kan ske og hænde, 

det ser du åbenbart, 

at vi tilsammen kommer, 

det første som kan ske.” 

Så gik jeg fra min fromme: 

adieu, min yndige. 

 

9. Så tog jeg mig en rejse, 

og den var ikke lang; 

vort mærssejl vi ophissede. 

Jeg tænkte mangen gang 

på denne lille pige, 

hun ene var min ro; 

jeg fandt ej hendes lige, 

hvor jeg mig ville sno. 

 

10. Engang det sig mon hænde, 

at jeg fra rejsen kom, 

da fik jeg mig i sinde 

at se mig lidet om. 

Da så jeg samme pige, 

hun vendte sig fra mig, 

jeg kan med sandhed sige, 

at hun svigtede mig. 

 

11. Men jeg kan ikke sige, 

årsagen andet var 

end falske tungers rænker, 

som mig bagtalt har. 

Dog det jeg ikke agtede, 

farvel, ustadige ven; 

troskab, jeg eftertragtede, 

jeg får vel en igen - 

 

12. Som mig kan bedre tjene 

end slig ustadige mø; 

før vil jeg være ene 
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indtil min blege død. 

Min fader og min moder 

er lagt i sorten muld, 

jeg mig på Gud forlader, 

jeg ved, han er mig huld. 

 

13. Alt det jeg overgiver 

til den, som ved det bedst, 

hvo som kan eller bliver, 

jeg lader tro til ret. 

Jeg er ret vel fornøjet, 

hvordan det mig vel gå, 

hvad som Gud vil tilføje, 

derved så skal det stå. 

 

14. Ret snarlig vil jeg ende 

og skrive slutning til; 

det kan med første hænde, 

at jeg mig gifte vil. 

Når som jeg ret kan finde 

en dejlig lille ven, 

som har bestandigt sind, 

så frier jeg igen. 

 

 

11. Kære moder, hvorfor sover du, bl. 9r-9v 
 

[Melodi: Lille Klara vær ej vred på mig / En yndig aften i den mørke lund] 

 

 

1. Kære moder, hvorfor sover du 

på det hårde egebord så længe? 

Vil du aldrig vågne mere nu, 

ak, så græder stedse dine drenge. 

 

2. Sig mig, hvorfor du er klædt så hvidt, 

og hvorfor vor gode fader græder? 

Hvorfor kommer vore venner hid 

altid klædt i sorte sørgeklæder. 

 

3. Moder, rejs dig af din kolde seng, 

træk dig af de lange hvide klæder. 

Hør vor broder, hør den lille dreng, 

som i vuggen ligger der og græder. 
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4. Ser du ej, hvor alle stjernerne 

svinder bort, og morgenrøden smiler. 

Thi du har jo sovet dage 3, 

og endnu i dyb søvn du hviler. 

 

5. Kære moder, bliver man så træt, 

når man har været syg så længe? 

Men du har jo også meget grædt, 

derfor kan du nok til hvile trænge. 

 

6. Derfor skal du sove lidt endnu, 

ingen tåre fra dit øje rinder. 

Når du vågner, o, så vågner du 

frisk og sund som før med røde kinder. 

 

7. Jeg skal dække til din kolde krop, 

at du ret kan få en rolig slummer. 

Når du da til slutning vågner op, 

er du fri for sygdom, gråd og kummer. 

 

8. Skal du ligge i det sorte skrin, 

som i stuen står med låget over? 

Ak, så kan jo aldrig solens skin 

lyse i din kiste, hvor du sover. 

 

9. Skal du ligge i det hus af ler 

hist på kirkegården, kære moder? 

Ak, så kommer du jo aldrig mere 

hjem til os og til vor lille broder. 

 

10. Da til graven, hvor min moder bor, 

tit med mine brødre hen jeg iler. 

Og når lille broder [bliver] stor, 

skal jeg vise ham, hvor moder hviler. 

 

11. Når vi samles da i himmerig 

hos de engle små i evigheden, 

o, så skal vi nok fortælle dig, 

hvor vi sørgede og græd herneden. 

 

 

12. Ak skæbning, sig, hvad gavner dig, bl. 9v-10r 
 

1. Ak skæbning, sig, hvad gavner dig, 

at du forfølger mig? 
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Vil du ej ynkes over mig, 

som klager ynkeligt. 

Skal jeg da ingen trøst mere få 

i modgangs sorg og nød, 

da må jeg straks til graven gå 

og vente på min død. 

 

2. Midt i mit sinds fornøjelse 

var skæbnen mig ublid; 

i sorg og stor bedrøvelse 

jeg slide må min tid. 

Jeg daglig må nedbøjet gå 

i modgangs hårde stød, 

o, ulyksalig var jeg, da 

jeg blev til verden født. 

 

3. Når andre kan til hvile gå, 

og søvnen er dem sød, 

med suk og sorg jeg våge må 

og tænke på min nød. 

For gråd jeg næppe tale kan, 

når andre glæder sig, 

ulykken stormer mod mig an, 

thi må jeg græmme mig. 

 

4. Af sorg mit hjerte er omspændt, 

min drik er idel gråd; 

al glæde sig har fra mig vendt 

min mad er en forråd[?]. 

Af uro og bekymringer 

ej trøst, ej råd jeg ser, 

fornøjelsen nu borte er 

og findes ikke mere. 

 

5. Og om vel nogen anden kan 

så tung en skæbning få, 

mon så bedrøvelig tilstand 

til andre og kan nå? 

Nej, jeg var ene dertil født, 

al verden glædede sig, 

når verdens tale er dem sød, 

forfører falskhed mig. 

 

6. Når glæde, lyst, fornøjelse 

hos andre følges ad, 

jeg lever i bedrøvelse; 

mit sind er aldrig glad. 

Bekymring er min tidsfordriv, 

min lykke er dog slem, 



31 
 

ak, at jeg var i moders liv, 

var aldrig kommet frem - 

 

7. Så havde jeg dog været fri 

for verdens møjsomhed; 

nu må jeg daglig svæve i 

bekymring og fortræd. 

Mit liv født er og til besvær, 

ak, gid min tid var kort, 

at jeg fra falske mennesker 

må snarlig tages bort. 

 

8. Hvad gavner det et menneske 

at bo i usselhed, 

når modet af bedrøvelse 

er ganske slået ned. 

Når sorg og sinds bekymringer, 

i hjertet tager sted, 

mon døden da ej bedre er 

end livets bitterhed. 

 

9. Ej nogen ting mig glæde kan 

af alt det, verden har; 

ej guld og sølv og herlig stand, 

nej, det slet intet var. 

Den, som mit hjertes glæde var, 

har nu bedrøvet mig; 

i verden jeg nu intet har, 

jeg klager sørgelig. 

 

10. Den, som mit hjerte kunne se, 

hvordan det krymper sig, 

den skulle ej af glæde le, 

men ynkes over mig. 

Jeg tæres bort af græmmelse, 

jeg synger sørgesang; 

ak, skal da min bedrøvelse 

ej ende få engang. 

 

11. Jeg som en skygge svinder bort, 

mit legeme visner hen; 

ak, skæbne, sig, hvad jeg har gjort; 

vist du er min uven. 

Skal jeg i mine ungdomsår 

som lyset slukkes ud, 

velan, jeg er fornøjet, når 

jeg kommer til min Gud. 

 

12. Af alle ser jeg mig forladt, 
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al verden hader mig; 

jeg er bekymret dag og nat, 

jeg græder bitterligt. 

Ak, hvor er da oprigtighed, 

er den ej mere til? 

Nu borte er al kærlighed,  

til Gud jeg søge vil. 

 

13. O Gud, vær du da min tillid, 

se nu af himlen ned. 

Trøst mig, min Gud, nu er det tid, 

vis nu barmhjertighed. 

O trøstens fader, gør nu vel 

med mig i modgangs tid. 

O Gud, trøst en bedrøvet sjæl, 

som skæbning er ublid. 

 

 

13. En vise vil jeg skrive alt på en højtidsdag, bl. 10r-10v 
 

1. En vise vil jeg skrive 

alt på en højtidsdag, 

da tiden det tillader 

at føre hen min pen. 

Jeg derfor den vil røre 

og føre ord i den, 

til Fyns land, til en pige 

som blev en utro ven. 

 

2. Du var den første pige, 

som jeg har haft så kær, 

ej andre mig bedraget har 

i denne verden her. 

Men derfor jeg ej sørger, 

end skønt jeg borte er 

og ej med dig kan tale, 

min utrofaste ven 

 

3. Adieu, min søde pige, 

jeg elsker dig ej mere, 

thi du derom ej skytter, 

det ved jeg sikkerlig. 

Du mig ej mere agter 

alt i den korte tid, 

som at jeg her skal ligge 
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og ej må slippe fri. 

 

4. Men den tid engang kommer, 

at jeg kan komme hjem; 

jeg finder vel din lige 

i hvor du rejser hen. 

Måske du let fortryder, 

du været har min ven, 

jeg dig vist aldrig glemmer, 

i hvor jeg rejser hen. 

 

5. Du tænker vist, min pige, 

at jeg bedrøvet er, 

fordi du ej vil skrive  

hen til mig mere her. 

Nej derfor jeg ej sørger, 

jeg får en anden ven, 

som vil mig tro ledsage 

indtil min sidste dag. 

 

6. Jeg råder dig, min pige, 

at du betænker dig, 

et andet levned fører 

imod din ven så blid. 

At det med ham ej går,  

som at det gik med mig; 

de andre dig foragter, 

thi du er fuld af svig. 

 

7. Betænk, min søde pige, 

hvor tit du gik 

om aftenen så sildig 

til mig på marken ned; 

hvor at du gav mig hånden 

alt som en trofast ven. 

Men mig du snart forglemte, 

den tid jeg rejste hen. 

 

8. Den vise jeg nu ender,  

du mig af tanker går; 

det var en pin[se]dagsmorgen 

jeg dette foretog. 

Jeg har ej andet skrevet, 

end hvad som der er sandt, 

thi det er overvand[?] 

så nøje og så grand. 

 

9. Mit navn jeg vil opskrive  

i denne vise her, 
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Peder Christensen jeg hedder, 

som visen digtet har. 

Ved kongens regiment 

som musketer jeg står, 

deri må jeg mig finde, 

i hvordan det end går. 

 

 

14. Jeg råder enhver, bl. 10v-11r 
 

1. Jeg råder enhver, 

som i ungdommen går: 

lade sig ej forføre 

af kærlige ord, 

som ofte passerer  

ud af smukke piger; 

de smiler og taler  

så venligt i løn. 

 

2. Det skal jeg fortælle 

for alle og hver, 

hvad mig er passeret 

i denne adfærd. 

Den tid jeg bortrejste, 

jeg havde en ven, 

men hun [er] bortløbet 

i ulvens mund. 

 

3. Derfor, dejlige pige, 

jeg siger dig det, 

du var min veninde, 

det har du været. 

Du var jo min pige, 

jeg var og din lige, 

nu er du for fin, 

jeg bliver ej din. 

 

4. Da du nu af ulven 

er blevet forført, 

det er dig passeret, 

det har jeg hørt. 

Det mig ej fortryder, 

om du én kan nyde, 

som rigere og mægtigere 

er end som jeg. 
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5. Thi jeg er kuns fattig 

og ej rigdom har, 

men er for god til 

at være din nar. 

Det vil jeg dig sige, 

min yndige pige, 

mens aldrig jeg ønske 

vil ondt over dig. 

 

6. Da jeg fra dig rejste, 

det løfte du gav, 

du mig aldrig skulle svige 

her på denne jord. 

Dine ord var søde, 

men hjertet ej rørte, 

din tunge var falsk, 

jeg for silde det ser. 

 

7. Det gik, som jeg sagde 

så ofte til dig: 

når jeg fra dig rejser, 

forglemmer du mig. 

Men du mig monne svare, 

det du aldrig skulle gøre, 

men dog, som jeg sagde, 

forglemte du mig. 

 

8. Da slangen er listig, 

det ved jeg jo vel, 

det volder os alle  

i synder og træl. 

Han kvinden forførte, 

hun ham bønhørte, 

dermed hun og styrter 

i synden sig ned. 

 

9. Så går det de fleste, 

de piger især, 

som har en kæreste,  

når han er ej nær. 

Da elsker de andre, 

som med dem vil vandre, 

men han som er borte, 

de tænker ej på. 

 

10. Det har jeg erfaret, 

jeg dette nu ser, 

om jeg mig skulle græmme, 
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når andre de ler. 

Da var jeg en dåre, 

om jeg dette skulle gøre, 

thi der er vel flere 

så oprigtige som du. 

 

11. Men hør nu, min pige, 

hvad jeg siger dig; 

du har jo lovet  

troskab uden svig. 

Men det var den lange, 

jeg mener, en slange 

har taget din ære  

og hjerte fra dig. 

 

12. Nu skriver jeg visen, 

men når du den ser, 

du vil af den spytte 

og bliver vel vred. 

Men det som jeg skriver, 

er det, som jeg mener, 

jeg skriver ej mere, 

end hvad du har fortjent. 

 

13. Til slutning jeg ønsker, 

og det venligt, 

til Herren jeg også  

vil bede for dig. 

At du nu må leve 

i velstand og glæde 

med den, som du nu har 

udkåret til ven. 

 

14. Nu ender jeg visen 

og slutter min sang; 

jeg håber jo nok 

at hjemkomme engang. 

Om jeg da kan spørge, 

at du er forsørget. 

det mig da fornøjer 

og krænker ej mig. 

 

15. Men når vi hjemkommer, 

vi fremmede da er; 

slet ingen os kender  

af vore kærester. 

Af pigerne kære 

vi foragtede er, 

fordi at vi tjente 
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vor konge så god. 

 

16. Når visen er omme, 

jeg skænker dig den; 

jeg håber på Herren, 

at han er min ven. 

Han mig nok vil give 

så dejlig en pige, 

der være kan nok 

så oprigtig som du. 

 

17. Det er for os begge, 

som venner har været, 

jeg visen har skrevet, 

skønt den er ej net.  

Men vil du den høre, 

og det dig ej kan røre, 

så er og dit hjerte 

ud af marmorsten. 

 

18. Derfor jeg dig beder 

med venlige ord, 

du narrer ej flere 

her på denne jord. 

Nu er du forvildet, 

og det er for silde, 

din ære du spilder 

ved sligt falskeri. 

 

19. Jeg visen har skrevet, 

for jeg ligger her; 

på post jeg nu stander 

tillige med flere. 

Hvem, som har proberet 

at blive fikseret, 

de vist ikke nægter, 

hvad her skrevet er. 

 

20. Nu afsked jeg tager 

med dig, utro ven; 

jeg med dig kan møde 

udi himmelen. 

Når at vi Gud beder, 

så han os vejleder, 

farvel jeg byder dig, 

utro ven. 
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15. En blid og yndig aftenstund, bl. 11v-11v 
  

1. En blid og yndig aftenstund 

da alt var tyst og stille, 

jeg ilede til Laurette hen 

med fløjten for at spille  

den vise, som hun sang for mig: 

bliv evig tro, bliv lykkelig. 

 

2. Og da jeg hen til stedet kom, 

hvorefter hjertet længes, 

af skræk jeg nær havde dånet om 

ved synet, som sig hændes.  

Mit hjerte gav sig selv et stød, 

hvorved jeg nær var blevet død. 

 

3. Jeg ind af hyttens vindue så 

og skuede der min frænde, 

der i Laurettes arme lå 

for der at kysse hende. 

O, Laura hvorfor sveg du mig, 

det havde jeg ej troet om dig. 

 

4. I vredens første raseri 

jeg ville tage hende, 

men tænkte: ak, nu er jeg fri, 

hvad nytter da min klage. 

Men ivrig smed jeg fløjten hen 

for ej at bruge den igen. 

 

5. Nu går den stakkels Ludvig om, 

i skoven ensom græder, 

han har ingen pige, ingen ven, 

er skilt fra alle glæder. 

En troløs pige fra ham gik, 

og han slet ingen trøst mere fik.  

 

 

16. Og hør, du liden bådsmand, bl. 11v-12r 
 

[Melodi: Egen melodi] 
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1. ”Og hør, du liden bådsmand, 

hvad jeg vil sige dig, 

og har du lyst til at spille 

guldterning med mig. 

Kom og spil med mig guldterning.” 

 

2. ”Ja vel har jeg lyst 

at spille med dig, 

men jeg har ikke røde guld 

at sætte op mod dig, 

når vi spille vil guldterning.” 

 

3. ”Og sæt du kuns op  

dine sølvspændte sko, 

derimod sætter jeg  

min ære og min tro, 

når vi spille vil guldterning.” 

 

4. Den første guldterning  

over taffelbordet randt, 

den skønne jomfru tabte, 

men ungersvend han vandt, 

da vi spillede guldterning. 

 

5. ”Og hør, du liden bådsmand, 

hvad jeg vil sige dig: 

7 silkestukne skjorter 

dem vil jeg give dig; 

for vi spillede guldterning.” 

 

6. ”7 silkestukne skjorter 

dem får jeg, når jeg kan, 

men jeg vil have skønjomfru, 

jeg med guldterning vandt, 

da vi spillede guldterning.” 

 

7. ”Og hør, du liden bådsmand, 

du skynder dig fra mig, 

7 skibe udi floden 

dem vil jeg give dig; 

for vi spillede guldterning.” 

 

8. ”7 skibe udi floden 

dem får jeg, når jeg kan, 

men jeg vil have den jomfru, 

jeg med guldterning vandt, 

da vi spillede guldterning.” 
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9. ”Og hør, du liden bådsmand, 

hvad jeg vil sige dig: 

et slot og en fæstning 

dem vil jeg give dig; 

for vi spillede guldterning.” 

 

10. ”Et slot og en fæstning 

dem får jeg, når jeg kan, 

men jeg vil have skønjomfru,  

jeg med guldterning vandt, 

da vi spillede guldterning.” 

 

11. Den jomfru går på gulvet, 

hun fletter op sit hår: 

”Gud nåde mig arme jomfru 

for mand, jeg fik i år, 

da jeg spillede guldterning.” 

 

12. Den bådsmand går på gulvet, 

han trækker ud sit sværd: 

”Du fik vel bedre mand i år, 

end du var nogen tid værd; 

for du spillede guldterning. 

 

13. Jeg slet ingen bådsmand er, 

end skønt du siger så, 

jeg er den bedste kongesøn 

i verden være må, 

da vi spillede guldterning.” 

 

14. ”Er du den bedste kongesøn 

i verden være må, 

da skal du have min mødom, 

om jeg var kun 14 år. 

For vi spillede guldterning.” 

 

 

17. Der var engang en soldat, bl. 12r-12v 
 

1. Der var engang en soldat, 

til Langeland han kom; 

han elskede en pige, 

og Anna hedder hun. 

Hun var jo så frimodig, 

hendes tanker de var så høje, 
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at hun på denne soldat 

kunne næppe kaste øje. 

 

2. ”O Anna, o Anna,  

o Anna”, sagde han, 

”dit unge stolte hjerte har 

sat mig ud i brand. 

Hvis ikke at dit hjerte 

omvender sig til mig, 

så tror jeg at dit falske hjerte 

vil beskede[?] mig.” 

 

3. ”Nej, jeg vil aldrig elske dig, 

ej heller nogen anden mand 

at sige; at elske dig 

jeg ingenlunde kan. 

Så du med dine indbildninger 

og dine falske skoser, 

nej, jeg vil aldrig gifte mig 

med nogen en soldat.” 

 

4. Der var forbigået  

en 7 ugers tid, 

da faldt den skønne Anna 

i sygdom udi. 

Beblandet med stor kærlighed, 

til hvem hun vidste ej, 

hun tænkte på den soldat,  

som har før sagt nej. 

 

5. Hun lå så ud i sengen  

med længsel og attrå; 

at tale med den en soldat 

i hendes tanker lå. 

Hun sagde så til ham:  

”Stor sygdom jeg har, 

vil du mig helbrede 

ellers døden mig tager.” 

 

6. ”Og er jeg den doktor, 

der kan helbrede dig, 

eller er jeg den onde soldat, 

som du så narre vil?” 

”Ja, vel er du den doktor, 

der kan helbrede så; 

den sygdom, som jeg har, 

alene er for dig.” 

 

7. ”O Anna, o Anna, 
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o Anna”, sagde han, 

”og husker du, dengang 

da vi vandrede på land? 

Du har mig forhånet 

og drevet mod mig stor spot, 

men nu skal du fortryde, 

hvad du mod mig har gjort.” 

 

8. ”O, hvad som gjort er, 

min kæreste, tilgiv! 

og und mig dog i verden 

et længere liv!” 

”O nej, min skøn Anna, 

så længe jeg kan se, 

jeg skal danse på din grav, 

når du skal lægges derned.” 

 

9. Så tog hun af sine fingre 

en ring, ja 2, ja 3: 

”Tag dem til en amindelse, 

min allerdejligste! 

Tag dem til en amindelse, 

når jeg er død og borte; 

ja, så skal du fortryde, hvad 

du mod mig har gjort!” 

 

10. ”Det skal du aldrig spørge, 

langt mindre få at se, 

at jeg din nar skal være; 

nej, det skal aldrig ske! 

Thi jeg, som andre karle, 

vil slide kjolen rød, 

så længe Gud vil hjælpe mig, 

så får jeg nok mit brød.” 

 

11. ”Farvel nu, alle venner, 

farvel, jeg sige må, 

fra alle dem jeg kender, 

vi nu må skilles ad. 

For tusind gange farvel, 

til forældre jeg sige vil; 

ja, ligeså den onde soldat, 

som mig ej have vil.” 

 

12. I unge folk og piger, 

se, hvor det hende gik; 

ja, hun for elskovskærlighed 

nu selv må døde sig. 

Så går det med jer alle, 
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når I foragter ung soldat; 

foragtet vil hendes liv 

hun sagde til[?]. 

 

 

18. Lidt vesten for Sjælland, o, der blev jeg født, bl. 12v-13r 
 

1. Lidt vesten for Sjælland, o, der blev jeg født, 

der var min opfostrende moder; 

alt som jeg nu voksede og skulle have brød, 

fandt jeg ej dagene gode. 

Diende bryst indtil sotteseng varm 

verden den giver både fryd og harme, 

men mest til det sidste jeg kender, 

thi det sig jo snart monne hænde. 

 

2. Af spædeste barndom som jeg mig fremskød, 

der blev jeg af sygdom plaget, 

som både af legeme og lemmer udbrød 

og gjorde mig kummerfulde dage. 

Men da jeg nu voksede, og det blev forglemt, 

jeg skulle forlade mit fædreneland 

for af mig selv at erfare, 

hvor lykken mit brød skulle skære. 

 

3. Ret mange år tjente jeg næsten så tro, 

for kost, for løn jeg skulle have; 

der spiste jeg brødet tålmodigt med ro 

og mente, jeg lykken mon smage. 

Men lykken den vender så hastigt sig om, 

jeg lærte at kende en pige så from, 

som jeg mit hjerte fortrolig 

og gjorde mig sindet urolig. 

 

4. Som pigen var yndig og dejlig og from 

og født af honette forældre,  

opdraget i velstand, i visdom oplært 

og dørge[?] sin Gud og sin kære. 

Så brænder vor kærlighed sammen så fast, 

den var jo ikke til at forglemme i hast; 

vor troskabsed sammen vi knyttede, 

vi troede, den aldrig skulle brydes. 

 

5. På den tid var jeg i mit 19tende år, 

og hun var i alder tillige; 
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vi elskede hverandre oprigtigt og tro 

og bad, Gud os lykken vil give. 

Men da fik jeg ordre at rejse af land 

at tjene min konge alt som en krigsmand, 

det gjorde os begge stor kvide 

og bragte vor troskab i knibe. 

 

6. End dog blev hun trofast den yndige mø 

og ventede med længsel mit komme; 

jeg skrev hende til, når kærlighed tvang 

randt mig udi tanker og drømme. 

Tilbage hun svarede mig venligt engang, 

om Gud vil forunde os leve til lands, 

at vi må i ægtestand leve, 

deri finder hun sin glæde. 

 

7. Det gav mig nyt hjerte dertil og lidt mod 

at høre det budskab fra hende; 

thi tjente jeg kongen knap udi 8 år, 

så rejste jeg til min veninde. 

Hun tog mig om halsen og kyssede mig så 

og sagde: tak Herren, dit helbred er godt; 

gid den tid nu snart ville komme 

vi sammen for præsten må stande. 

 

8. En ting er tilbage, som I vide må, 

da jeg denne pige vil ægte; 

da mødte mig atter en sorg så stor: 

min fader han monne det nægte. 

Han gav os til gensvar: for tidligt det var; 

vi kunne nok blive, til han fik behag 

at gøre os her den glæde 

at afstå begge sit sæde. 

 

9. Rent var nu forbi vores glæde og ro, 

i det sted kom sorg og kvide; 

vi kunne slet ikke vort ønske opnå, 

skønt vi monne mange år blive. 

Omsider, da hendes forældre så kære, 

de mærkede, at dette undskyldning kun var, 

da mon de os det rent forbyde, 

vor troskabsed monne de bryde. 

 

10. Så nu kan I tænke, som har forstand 

og noget af sligt har proberet, 

at det ud i hjertet kan krænke en mand 

således at blive fikseret. 

Således at miste sin kæreste så god. 

min sorg går til hjertet, ja det kan I tro; 
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i hvor jeg i verden skal vanke, 

en pige går aldrig af tanker. 

 

11. En større sorg man aldrig kan få 

end sådan at miste sin pige; 

og miste når det er deres forældre imod, 

da sørges der dobbelt tillige. 

Det har jeg proberet, det jeg sige kan, 

jeg blev nu fikseret af min bedste ven; 

dog ene hun ej skylden bærer, 

men hvad kan det hjælpe, desværre. 

 

12. Nu slutter jeg visen og ender min sang, 

med sorg jeg mit navn har optegnet; 

med latinske bogstaver, det første i hvert vers, 

om I det selv kan sammenregne. 

Lars Pedersen, hedder jeg, og det er sandt; 

i Sverrup Mølle, alt ud i Fyns land, 

der født jo jeg er, også båren, 

men kæresten min er forloren. 

 

 

19. En sang jeg fremfører, bl. 13r- 14r 
 

[Melodi: Egen melodi] 

 

1. En sang jeg fremfører, 

min tanker omløber så ofte til dig. 

Betænk, at mit hjerte 

må lide stor smerte, 

fordi at min troskab  

belønnes med svig. 

 

2. Du har mig foragtet 

og har eftertragtet en rigere end jeg. 

Betænk dine dage 

og se dig tilbage,  

betænk, at Guds nåde 

for penge ej får. 

 

3. Du lod dig forblænde 

for rigdom at vinde, måske du tog fejl. 

Den dag kan frembryde, 

du det vil fortryde, 

måske du dig græmmer, 
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må [men?] jeg fryder mig. 

 

4. Du har mig jo skænket, 

det må jeg bekende, en sorrigfuld skål. 

Den drak jeg til bunds, 

den tid er forsvundet, 

og jeg er fornøjet 

med skæbnen min. 

 

5. Jeg tjente din fader, 

det kan du erindre, alt udi 2 år. 

Han mangen gang skændte, 

når jeg mig anstillede, 

som jeg nu slet ikke  

forstod hans ord. 

 

6. Vi mangen gang talte, 

bestandig du svarede: det aldrig skulle ske, 

at du mig skulle svige. 

Men se, du min pige, 

da jeg fra dig rejste, 

forglemte du mig. 

 

7. Du skal vist ej sige, 

du kan nok erindre, hvad jeg sagde dig. 

Da vi derom talte, 

du venlig mig svarede: 

du ville ej lyde 

familien god. 

 

8. Da de nu formærkede, 

det ville dig smerte, når de nu tvang dig. 

Så kom der befaling,  

og den var forsvarlig, 

du ved jo, at han nu 

står tjenesten for. 

 

9. Da jeg det fortalte, 

du mig overtalte, at jeg skulle gå 

at tjene min konge. 

Du skal ej være bange, 

at jeg dig skal glemme 

i den korte tid. 

 

10. Dine gode forældre 

de glædedes meget, da jeg rejste bort. 

Jeg siden erindrer, 

og det er et minde, 

at det har været 
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med oplagte råd. 

 

11. Men så kom en anden, 

som kunne klarere med penge og gods. 

Så lod du dig byde, 

du skulle adlyde, 

jeg tror vist, at det var 

dig meget imod.  

 

12. Nu visen jeg ender, 

og jeg den hensender til dig, utro ven. 

Den tid er nu omme, 

jeg ej til dig kommer, 

jeg siger dig tak, 

for min kæreste du var. 

 

13. Ved Prins Christians regiment 

og ved det 3dje kompagni, der tjener jeg nu. 

Du skal ikke spørge, 

at jeg nu skal sørge, 

thi jeg er fornøjet, 

i hvor det end går. 

 

14. Om I nu vil vide, 

hvem visen har digtet og skrevet nu her. 

Så kan jeg det sige, 

Lars Nielsen jeg hedder, 

i Crisenfelt Bråby [?] 

der er jeg født. 

 

15. Jeg beder, jer karle, 

I tager jer vare for pigerne små. 

Thi jeg har proberet 

at blive fikseret, 

og dette kan ske 

på så mangen maner. 

 

 

20. Jeg er fornøjet for hver en gang, bl. 14r-15r 
 

1. Jeg er fornøjet for hver en gang, 

jeg hører kongen nævnes, 

for han har lagt til soldatens løn 

de 5 rigsdaler i penge. 

Det dem slet intet skade kan, 
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når de det vil betænke, 

da står vi alle som en mand, 

når fjenden os vil krænke. 

 

2. Vor konge er en officer, 

hans lige knap kan findes; 

han er en mægtig kommandør, 

han sig gesvindt kan svinge. 

Fra højre og til venstre fløj 

sit folk at kommandere 

og efterse hver trop for sig, 

om de kan eksercere. 

 

3. Ja, eksercere kan man vel, 

når man har ingen fejler, 

da kommer alting af sig selv, 

da står man som på kegler. 

Og hører efter, hvad for ord 

der bliver kommanderet, 

og man sig straks derefter snor 

alt efter officeren. 

 

4. Vi har også en general, 

som fuld kommando fører; 

enhver hører efter, når han taler 

og straks derefter gør: 

enten vi skal marchere omkring 

eller venstre fodslag kaste, 

eller vi skal gøre omkring, 

slet ingen sig forhaster. 

 

5. En oberstløjtnant, som står  

ved vores regiment, 

han kommanderer og hvert år, 

så hver mand ham kender. 

Og give agt på, hvad han taler, 

det bør enhver mand gøre; 

og præsentere som en karl, 

så at man det kan høre. 

 

6. Thi obersterne, som nu står 

ved vores bataljoner, 

de kommanderer os frisk 

som fyret er med kanoner. 

Så når bataljonerne, 

den ene efter den anden, 

de frisk og lade væk 

og siden slutter panden. 
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7. Når vi nu panden sluttet har 

og svinge skal til at lade, 

patronerne i løbet får, 

på ladestokken må vi tage. 

At bringe den i løbet med 

de begge sammen fyrer, 

derefter ladestokken på sit sted, 

straks skuldre, se til højre. 

 

8. Når vi nu ladet og skuldret har, 

og vi skal til at marchere, 

enhver sig retter med en fart, 

se 3die mands bandoler. 

Enhver sig retter som en snor, 

og ingen bliver tilbage, 

han være liden eller stor, 

går stolt udi paraden. 

 

9. Parademarch vi trine kan, 

det os slet intet hindrer. 

Om det end fejler for en mand, 

så kan man jo ham minde: 

at trine om og holde trin 

og venstre fodslag holde, 

da kommer linjen ret så stiv, 

som det var mure og volde. 

 

10. Om vi vor fjende for os ser, 

vi spænder straks vor hane, 

og anden march bliver kommanderet, 

slet ingen mand sig vil skåne. 

Om de end skriger som en gast, 

det her slet ikke gælder; 

vi slår på denne lige fast, 

til vi den overvinder. 

 

11. Når vi nu overvundet har 

vor fjende, som os vil skamfere, 

vi straks på linjen rykke må, 

og der skal præsenteres 

for vores konge, Frederik 

og Prins Christian tillige, 

enhver sig ret fornøje kan, 

når han hører tromme og piber. 

 

12. Når man nu har præsenteret, 

og vi skal til at marchere, 

vi bajonetten afslår, 

til vagten præsenteres. 
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Vi sætter på vor bajonet, 

vi skulle straks derefter, 

da går vi som i en menuet 

og fører stolt vort scepter. 

 

13. Lars Larsen er mit navn, 

som visen har skrevet; 

jeg på mønstring til København 

fornøjeligt har levet. 

Fra første gang jeg kunne stå 

i regiment og linje, 

jeg tjente kongen i 10 år, 

min march jeg kunne trine. 

 

14. Min fader har jeg aldrig set, 

han døde juleaften; 

den tid var jeg nu ikke født. 

2 heste ham ombragte 

udi en grav, hvor man året før 

deraf man tørv mon skære; 

udi hans egen eng den var, 

hvor han selv måtte krepere. 

 

15. Frederiksborg amt, i Lyngby sogn 

jeg ægte født og båren er; 

Gud giver mig nok tid og rum 

at se, hvad mig er udkåret. 

I ringe stand jeg her kun er 

blandt mine slægt og venner, 

vi trende fulde søskende er, 

og alle må vi tjene. 

 

16. Min fader, som jeg nu da har, 

han har mig smukt opdraget, 

den stund jeg hjemme var  

at slide nætter og dage. 

Så var jeg altid den gode dreng, 

så længe dette varede, 

så snart jeg så mig lidt omkring, 

da var jeg tabt og borte. 

 

17. I 6 og 20 år  

jeg var bestandig hjemme, 

men siden jeg mig foretog 

og gav mig ud at tjene. 

Jeg nu i ægteskabet kom 

og havde ingen venner; 

i næste by, i samme sogn, 

der bor jeg og har hjemme. 
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18. Jeg denne sang nu slutte vil 

og ikke mere vil skrive; 

jeg lægger dette ønske til: 

min tid ej lang skal blive. 

Så længe man er ung og rask, 

da har det ingen fare, 

en gammel er ej veltilpas, 

han sig ej godt forsvarer. 

 

 

21. Tre herrer monne skrive, bl. 15r-16r 
 

[Melodi: Vift stolt på Codans bølge] 

 

1. Tre herrer monne skrive 

om Bretlands kongerige, 

hvorledes de mon krige 

mod danskens land og rige. 

En råder kongen fra: 

det skal du ikke gøre, 

det står dig ikke brav. 

 

2. Jeg admiral Nelson hedder, 

jeg står frit på min post; 

jeg skal den vej indtræde 

ind over bølgen blå. 

Det har slet ingen nød, 

jeg skal have spillet vundet, 

før dansken har spist grød. 

 

3. Tillykke på din rejse, 

skønt det har ingen nød; 

vel sandt, at dansken knejser, 

end skønt han har spist grød. 

Stor spot påfølge skal, 

vil Helsingør sig røre, 

så får du morgendram. 

 

4. Om du endog kan vinde 

at komme der forbi, 

dog må du ikke tænke, 

du får din skude fri. 

Måske du aldrig mere 

får at se det kongerige 
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samt dine venner flere. 

 

5. Admiral Nelson gør sig rede 

mod dansken ud at slås, 

jeg skal den vej indtræde 

end over [bølgen] blå. 

Han fik en føjelig vind, 

han trodsede med sin flåde 

for stolte Helsingør. 

 

6. Med mod, så kan man tænke, 

så gik han der forbi; 

han trodsede med sin flåde 

alt for vort kancelli. 

Det var stor ynk at se, 

at vores gamle konge 

på slottet gik og græd. 

 

7. Hans øjne flød i tårer, 

tårer til den almægtige Gud; 

han bad, han ville hjælpe 

og redde ham ud. 

Som han nu gik og bad, 

kom ind hans søn, prins Frederik 

og bad, han måtte slås. 

 

8. Så sloges de ud af kræfter, 

så man forundres må; 

der står stort had derefter, 

så længe verden står. 

Det var et sælsomt spil, 

at vores orlogsskibe  

kunne slås med hundrede sejl. 

 

9. Admiral Nelson måtte rose, 

de danske tapre var; 

jeg har til orlogs faret 

i 29 år.  

Men ej så tappert mod, 

jeg nogen steds har fundet 

på hele verdens flåde. 

 

10. Prins Frederik mon svarede, 

det er forunderligt, 

har du så vidt omfaret 

og ej erfaret sligt. 

Nu er du på det sted, 

hvor du skal igengælde 

den din underfundighed. 
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11. Jeg har til orlogs faret 

i 29 slag; 

jeg kan med sandhed sige, 

jeg aldrig har strøget flag. 

Nu må jeg bede om, 

om det står til at vinde 

pardon, du danske mand. 

 

12. Pardon, så skal den have, 

som beder om pardon; 

jeg har en nådig fader, 

som gerne hører ord. 

End skønt du årsag var 

i mange suk og tårer, 

som faldt i dette slag. 

 

13. Af jøder og af kristne, 

som faldt i dette slag 

af døde og af kvæstede 

faldt 1500 mand. 

Men af de engelske, 

foruden officerer 

5000 faldt af dem. 

 

14. O Nelson, med din ene arm 

og med dit ene øje, 

hvor vil du hen, din krøbling, 

du gør så stor alarm. 

En krigshelt var du før, 

men nu skal du fornemme, 

at dansken har spist grød. 

 

15. O hør, I mine venner, 

som bor i det land; 

enhver vil savne sine 

såvel til lands og vands 

i dette blodige slag, 

når Herren os vil kalde 

på nådens store dag. 

 

 

22. Ak elskov, ak elskov, hvi tvinger du mig, bl. 16r-17r 
 

[Melodi: En mønstring en lærdom. Se også A.P. Berggreen: Danske Folkesange, Kbh. 1869] 
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1. Ak elskov, ak elskov, hvi tvinger du mig 

og gør nu mit hjerte uro? 

Jeg har jo aldrig haft tanker om sligt, 

men været så fri og så fro. 

Hvad er det for smerte,  

som plager mit hjerte, 

jeg kan det dog aldrig forstå. 

 

2. En pige jeg aldrig tilforn har kendt, 

langt mindre haft kærlighed til, 

hun er nu så stadig og fast i mit sind 

jeg tror hun min munterhed kvæler. 

Ak, sødeste pige,  

hvad skal jeg vel sige, 

jeg kan ikke tvinge mig selv. 

 

3. Ak, elskende pige, hvor er [det] dog fat, 

at du, som kan krænke mit sind, 

du er mig i tanker både dag og nat, 

hvor jeg går ud eller ind. 

Kærligheds smerte,  

som sårer mit hjerte, 

jeg aldrig tilforn har kendt. 

 

4. Går jeg udi marken, går jeg udi eng, 

går jeg udi skoven så grøn, 

er jeg i mit arbejde, går til min seng, 

da sukkede mit hjerte i løn. 

Du er mig i tanker,  

i hvor jeg omvanker, 

du er dog min kæreste ven. 

 

5. Ak, sødeste engel, jeg lever så frit, 

så munter i glæde og lyst; 

om elskov og kærlighed sang jeg så tit, 

men aldrig det ængstede mit bryst. 

Nu må jeg bekende,  

den frihed fik ende, 

for dig har jeg tårer udøst.  

 

6. Du er nu den første, mit hjerte har rørt 

med kærligheds brændende sværd; 

din venlighed har mig vist nok forført, 

jeg har dig i hjertet så kær. 

Gid jeg i dine arme  

kunne slukke min harme, 

Ak, gid jeg dog var dig så nær. 
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7. Gid jeg måtte leve den dag så sød, 

vi kunne i kærlighed bo, 

hverandre at elske i glæde og nød 

indtil vi i graven skal gå. 

Og mæt ud af dage det budskab modtage, 

gå ind i den evigheds ro. 

 

8. Men, ak, hvad for ønsker jeg himlen sender 

kun efter mit eget begær, 

om den, jeg så kort tid har været bekendt, 

men har dog i hjertet så kær. 

Måske Gud vil ikke  

mit ønske tilskikke, 

at jeg dig skal have til brud. 

 

9. Ak, smertefuld tanke er kommet mig på 

at have den pige så kær, 

som jeg ej er vis, jeg hende kan få, 

måske hun en anden har kær. 

O, dårlige dåre,  

at elske så såre 

den, jeg har ikke begæret. 

 

10. Jeg har din kærlighed aldrig begæret, 

og dog har jeg dig i mit sind; 

og bærer på mit hjerte en byrde så svær, 

som kærlighed har antændt. 

Tilforn jeg ej tænkte,  

at kærligheds lænke 

således kunne vikle sig ind. 

 

11. Thi sang jeg tilforn om elskov så tit, 

ja, viser i hundrede tal; 

men slige beklagelser agter jeg lidt 

om elskovens nagende kval. 

Nu må jeg selv lide  

den lønlige kvide, 

Gud ved, når den lindres mig skal. 

 

12. Jeg ved ej, for hvem jeg skal klage min nød, 

thi hvem skal vel give mig trøst? 

Og ingen kan kende mit hjerte så blødt, 

som jeg nu for dig har oplyst. 

Til Gud vil jeg råbe,  

og trøst vil jeg håbe 

fra ham, som mig har forløst. 

 

13. Endnu kan jeg ikke aldeles formå 

at vende mit hjerte fra dig, 
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før tid eller lejlighed føjer sig så, 

at jeg kunne komme til dig. 

Og med dig kan tale,  

den skæbne afmale, 

som tiden har målt til mig. 

 

14. Måske du da ikke vil høre min bøn, 

om jeg da dit hjerte begærer; 

og vise din kærlighed til mig igen, 

som har dig i hjertet så kær. 

Så skal jeg mig føje  

og lade mig nøje 

med, hvad mig min Gud vil beskære. 

 

15. Har himlen beskikket os sammen at gå, 

da ske det i tiden engang; 

da kan jeg med glæde mit ønske opnå, 

den tid bliver aldrig for lang. 

Jeg skal dig opvarme  

i kærligheds arme, 

da synger jeg frydefuld sang. 

 

16. Til slutning vil jeg nu befale min sag 

i Herrens forsørgende hånd; 

tålmodig min lykke eller skæbne modtage, 

Gud prise med sorgfri hånd. 

O Gud, du os sende,  

hvad du bedst kender, 

der tjener os alle til gavn. 

 

17. Den vise er digtet i kærligheds brand 

af hjertets opflammende ild; 

måske jeg kan snarlig istemme en sang, 

som bedre fornøjer mit sind. 

Om du vil bevise  

mig troskab og lise, 

da bliver mit ønske opfyldt. 

 

 

23. Jeg ved en så vakker tøs, bl. 17r 
 

1. Jeg ved en så vakker tøs, 

og en så vakker pige; 

ej på hele verdens ø 

finder man hendes lige. 
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Hun sin kjortel bærer grøn 

og dertil er meget skøn, 

hun er læk læk læk 

hun er 

 

[resten af visen er overmalet med blæk, så den er ulæselig]. 

 

 

24. En stjerneklar aften i roligheds lund, bl. 17v-18v 
 

[Melodi: Jeg ved vel hvor der stander et slot] 

 

1. En stjerneklar aften i roligheds lund 

spadserede blandt blomster de grønne; 

jeg tavs af forundring stod stille en stund 

og hørte på nattergals stemme. 

 

2. Imens jeg spadserede og vandrede omkring 

og hørte på Herrens velgerning, 

som skaber så mangen velgørende ting 

til fryd for enhver i sin skabning - 

 

3. Da pludselig jeg hørte en kvindelig røst, 

som sang med henrykkende stemme. 

Den stemme kom fra et så ynkefuldt bryst, 

thi vil jeg min sang her fremsende. 

 

4. Jeg gik hen til stedet hvor lyden kom fra, 

der fandt jeg en jomfru i det grønne.  

Hun sad der og så så bedrøvelig ud 

blandt blomster, og de var skønne. 

 

5. Hun sad ved en kilde med blomster i hår 

og så op til himlen og sukkede. 

O, nådige, gode fader, du lindre det bånd, 

som ligger så tungt på mit hjerte. 

 

6. Jeg gik så frimodig til jomfruen hen 

og sagde til hende: ”Min pige, 

tillader du mig, jeg må være din ven, 

jeg synes du kan være min lige.” 

 

7. Med tårer i øjet hun svarede mig nu: 

”Det kan jeg slet ikke, min herre. 

Vil De mig adlyde, så gå Deres vej 
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og lad mig være alene.” 

 

8. Jeg stod da lidt stille, betænkte mig, 

mens blodet i mig monne varme. 

Hvad monne vel skade den jomfru så fin, 

imens hun vil være så ene. 

 

9. ”Har du nogen fader eller moder på stand? 

Har du nogen søskende i live? 

Har du nogen elsker i dette vort land? 

besvar mig på dette, min pige.” 

 

10. Hun blev ved min tale så bleg som et lig 

og så op til himlen og sukkede. 

”O, nådige fader, jeg sige skal dig, 

hvorfor jeg med hovedet bukker. 

 

11. Min fader er druknet udi dette vand, 

min moder hun sørger så såre. 

Derfor må jeg leve så enligen hen 

og fælde de modige tårer. 

 

12. En broder jeg havde, som og forsvandt, 

han sejlede på bølgen den grumme. 

7 år er det siden, jeg talte med ham, 

og intet brev monne jeg bekomme. 

 

13. En elsker jeg havde, som også forsvandt, 

hans fader det ej kunne lide. 

Thi sendte han ham i fremmede land 

for vi fra hverandre skulle blive.” 

 

14. ”Hvad hed den elsker, som utro så [blev]? 

Besvar mig på dette, min pige. 

Sig mig, af hvad stand og hvad afkomst han var, 

kan du mig det hastigt besige?” 

 

15. ”Hertug Carl, så hed hans fader på stand, 

og sønnen hed Ludvig med ære. 

3 år er det, siden jeg talte med ham, 

Gud ved, om jeg ser ham mere.” 

 

16. Jeg stod da lidt stille, betænkte mig, 

mens blodet i mig monne varme. 

”Yndige Lise, o, er det da dig, 

kom hid i din Ludvigs arme!” 

 

17. Nu blev da den jomfru så inderligt glad, 

dermed også Ludvig tillige. 
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Fordi han nu så sit ønske opfyldt 

og fandt sin den elskende pige. 

 

 

25. Fattige betler gak fra døren, bl. 18v-19v 
 

[Melodi: I forenede gemytter; og i årbogen Fra Holbæk Amt 1922, s. 39] 

 

1. ”Fattige betler gak fra døren, 

du får intet denne gang; 

thi jeg giver ikke; før end 

jeg har sunget morgensang. 

Hvor har du i nat logeret, 

mens du er så tidligt her? 

Har du været vidt besværet, 

eller du afsindig er.” 

 

2.”Jeg har ligget her på gaden 

denne lange kolde nat; 

ingen huser mig i staden, 

thi jeg har min Gud forladt. 

Jeg, som før har lagt på klæder, 

der var fyldt med edderdun, 

må på gaden uden hæder 

ligge som forjaget hund.” 

 

3. ”Hvem har vel din lykke kåret, 

hvordan skal jeg det forstå? 

Hvem har din lykke kortet, 

mens du af mig betle må? 

Har ildebrand fortæret 

alt dit gods så jammerligt? 

Eller har tyve været  

i dit hus og røvet dig?” 

 

4. ”Jeg har selv en årsag været 

til så ussel, som jeg står; 

thi jeg har ilde levet, 

derfor nu elendig går. 

Efter ondt jeg har traktet 

og søgt liderligt pak; 

Gud, vor herre, blev foragtet 

ud af mig, som svor og drak. 

 

5. Skøger har jeg klædt og varmet, 
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spillet penge bort som sand, 

siden sloges jeg og larmede, 

indtil bord og bænke sprang. 

Alting blev i stykker slået, 

klæder gik den samme gang, 

glas og krus ej undtaget, 

døren ud af rammen sprang. 

 

6. Hvad jeg fordum har udøvet, 

angrer mig af hjertet nu, 

thi jeg har højt bedrøvet 

en fornuftig, dydig sjæl. 

Hun mig skikkelig advarede, 

Sagde: John vend dig dog om, 

men jeg hende ilde svarede, 

tænkte ej på Herrens dom. 

 

7. Når hun godt mig ville råde, 

gjorde jeg dog tværtimod, 

når hun min ulykke spåede, 

blev hun trampet under fod. 

Måtte så af huset rende, 

blev udslæbt ved sit hår; 

se, hvor hun sig kunne vende, 

derfor jeg nu straffen får.” 

 

8. ”Herre Gud, hvor tiden løber, 

kan du huske, sig mig da: 

at hvor længe er det siden, 

du din hustru skiltes fra? 

Hvor har du i verden været 

nu udi så mange år? 

Hvem har da dit brød beskærmet? 

Sig, hos hvem du klæder får.” 

 

9. ”Nu er 13 år forgangen, 

siden jeg min hustru så; 

England da tog mig fangen, 

og et skib mig satte på. 

Jeg tør vel min hustru nævne, 

thi hun gjorde ingen skam; 

Saraba som lod mig stævne, 

hun er født i Rotterdam.” 

 

10.”Jeg ved vel, hvor hun logerer, 

Saraba jeg kender grant; 

om du ikke mig fikserer, 

eller siger mig usandt. 

Vil du blive her så længe 
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til i aften klokken 7, 

vil jeg give dig en penge, 

vise din den samme viv.” 

 

11. Saraba til kirken træder 

går i Herrens tempel ind; 

hun en bøn for Herren knæler 

salte tårer randt på kind: 

Du det bedste vand[?] mig sende 

du prisværdige, store Gud; 

kan du ondt med ondt afvende 

er imod dit ord og bud. 

 

12. Du, som alle hjerter kender, 

gode Gud, du hjælper mig, 

og som alle tyranner truer, 

at de skal omvende sig. 

Vil John sig nu ret omvende 

for sit skarpe plageris, 

og han sin synd ærbødig kende 

og nu blive god og vis? 

 

13. Saraba fra kirken triner 

hjem til sit beprydede hus; 

der stod John i ynksom måde, 

mønstrede på sine lus. 

Saraba til ham sagde: 

”Kast de pjalter, som du bærer!” 

Klæderne han fra sig lagde, 

det var ham meget kært. 

 

14. Med god føde ham mætter 

Saraba, som tog ham ind, 

og i badet ham aftvætter 

hans forhærdede, usle skind. 

Hun gav ham gode klæder, 

pyntede ham fra top til tå, 

holdt så ham igen i hæder, 

fordi han sin synd indså. 

 

15. Han fik mere, end han begærede, 

hun ham venligen modtog; 

hun ham elskede af sit hjerte, 

han og hende ej bedrog. 

Han fik mere, end han begærede, 

sagde: ”Tak min søde sjæl! 

Kan du ondt med godt forskyde 

end imod naturens gæld.” 
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16. Mine sår hun bort har taget, 

de har værket i mit kød, 

mange har jeg ladt opskåret 

og har næsten været død. 

Jeg har intet roligt sæde 

haft i verden vid og stor, 

nu er det min største glæde, 

jeg min Saraba har set. 

 

 

26. Til piger hører pris og ære, bl. 19v-20r 
 

1. Til piger hører pris og ære, 

ederidemderom, 

skal denne lille vise være. 

ederidemderom. 

Man plejer at spørge i sine viser 

om ærlig troskab og dydige piger, 

men deres falskhed det beviser, 

ederidemderom. 

 

2. En trofast kæreste at have, 

ederidemderom, 

det er af himmelen en gave, 

ederidemderom. 

Når du nu med en pige er vorden, 

du skrækkes ej for lyn og torden, 

da er du lykkelig på jorden, 

ederidemderom. 

 

3. Jeg tør nu vist bestå at sige, 

ederidemderom 

der findes ej en ærlig pige, 

ederidemderom. 

Søg nu omkring i blandt alle piger 

og søg efter en tro veninde; 

jeg sværger på, du ingen finder, 

ederidemderom. 

 

4. Ja, holdt, måske jeg mig forhaster, 

ederidemderom, 

det hele kvindekøn jeg laster, 

ederidemderom; 

skønt jeg dem alle ej har proberet, 

men udi kærlighed har huseret, 
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og 4 har mig fikseret, 

ederidemderom. 

 

5. Den første var en dydig pige, 

ederidemderom, 

af stand og alder var man lige, 

ederidemderom. 

Men hun sig holdt til en anden, 

og vel var det, lad hende gå, for fanden, 

hun var besovet af en anden, 

ederidemderom. 

 

6. Den anden pige fik mit hjerte, 

ederidemderom, 

og derfor volder mig stor smerte, 

ederidemderom. 

Men hun nu straks bort fra mig rejste, 

af stand og hale[?] af Holsten rejste, 

og der af karlene hun knejste, 

ederidemderom. 

 

7. Den tredje pige jeg mon kende, 

ederidemderom, 

før end mit unge hjerte brænde, 

ederidemderom. 

Men hun sig straks til en anden holder 

og mig stor sorrig i hjertet volder; 

nu er hun skilt ved mig, den stolte, 

ederidemderom. 

 

8. Ja, nummer 4 står tilbage, 

ederidemderom, 

hun elskede mig i nogle dage, 

ederidemderom. 

Så kun[ne] hun mig slet intet lide, 

og hvorfor, det må Fanden vide, 

nu må jeg så min tid henslide, 

ederidemderom. 

 

9. Men hvem skal nummer 5 da være, 

ederidemderom, 

det vil herefter tiden lære 

ederidemderom. 

Jeg ikke tiere sådant vover, 

det er bedst, at det går over, 

thi ingen holder, hvad de lover, 

ederidemderom. 

 

10. Kan man nu, piger, her berømme, 
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ederidemderom, 

nej, det kan ingen ærligt dømme, 

ederidemderom. 

I må ret le af mig arme stymper, 

at jeg nu sådan begynder, 

som sorg og harme forkynder, 

ederidemderom. 

 

 

27. I mine ungdomsdage der faldt mig tiden lang, bl. 20r-20v 
 

[Melodi: O hør I mine venner] 

 

1. I mine ungdomsdage 

der faldt mig tiden lang, 

jeg sad et sted alene, 

så skrev jeg denne sang. 

Jeg vil først heri tale 

om denne skønne jord 

og siden lidt afmale 

om vores ungdomsår. 

 

2. Se, fugle under himlen 

de sjunge frydesang; 

se, alt det skabtes vrimmel 

hvor det er sat i gang. 

Der rundt omkring os vrimler 

og viser os derved, 

at Gud, som er i himlen, 

er fuld af kærlighed. 

 

3. Se, frugt på træer i haven, 

se, blomster står på mark, 

se skoven, den bærer blade, 

den står i højtidsdragt. 

Se engen, den og praler 

ud af sin skønne flor 

og tydelig afmaler 

om Gud, at han er stor. 

 

4. Se, blomsten står om sommeren 

udi skønne flor; 

således står vi unge 

i vores ungdomsår. 

Når efteråret kommer, 
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så visner blomsten hen, 

når alderdommen kommer, 

så svinder vi og hen. 

 

5. O, lad os da, vi unge, 

som vores frihed har, 

lad os her viser sjunge 

for alle åbenbar. 

Lad os som brødre vandre 

i broderenighed 

og dele med hverandre 

vor skæbnes sure sved. 

 

6. Vi ved jo, at en sommer 

ej vare kan altid, 

en vinter efter kommer, 

den vil os farve hvid. 

Lad os da ej hovmodes 

af vores ungdomsstand, 

thi det er falske noder, 

det jeg bevise kan. 

 

7. Det jordiske, vi har, 

er af beskaffenhed 

som lånte gods og gaver, 

man sig skal skille ved. 

Når Gud af os vil kræve 

alt det, som der er Hans, 

så har vi ikke mere 

af vores jordiske glans. 

 

8. Og brat kan dødens time 

her overile os 

alt med sin skumle mine 

og byde livet trods. 

Og så må vi bortvandre, 

om vi end ejer guld, 

ej mere blandt venner vandre, 

men svinde hen i muld. 

 

9. Lad os derfor os glæde, 

mens vi i live er 

og søge efter sæde 

hos den, vi har så kær. 

Lad os tilsammen vandre 

og fryde os derved 

og vise mod hverandre 

uskrømtet kærlighed. 
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10. Men lad os ingensinde 

vort liv fremdrage her 

for næstens gods at vinde 

ved falske handlinger. 

Lad os oprigtige være 

mod alle og enhver 

og villige byrden bære, 

som den os pålagt er. 

 

11. Min vise må jeg ende, 

jeg kan ej skrive mere; 

min pen vil ikke rende 

thi den er blevet tør. 

Min husbond til mig taler, 

til arbejde skal jeg gå, 

og hvad han mig befaler, 

i hast jeg gøre må. 

 

12. Men før end jeg den ender, 

så bør jeg skriver her 

mit navn, enhver mig kender, 

som her i byen er. 

Niels Rasmussen, jeg hedder, 

det er mit døbenavn, 

på Gandløse Mark jeg sidder 

og ender denne sang. 

 

 

28. En vise vil jeg skrive og sende hen til dig, bl. 20v-21r 
 

1. En vise vil jeg skrive 

og sende hen til dig, 

min yndige lille pige, 

som jeg elsker inderligt. 

Thi du er så indprentet  

udi mit hjerte nu, 

at du kan aldrig gange 

udi mit sind og hu. 

 

2. Fra barndom har jeg elsket dig, 

min evigt gode ven; 

jeg ved, du har det samme 

bevist mod mig igen. 

Derfor er det tungt, 

at vi forlade skal 
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hverandre, som har elsket 

så højt på jordens dal. 

 

3. Ja, mange bliver tvunget 

af forældrene dertil, 

at tage den til ægte, 

den, de så nødig vil. 

De daglig høre må: 

tag du med [den?], du kan få, 

ja siden kommer fattigdom, 

det skal du lide på. 

 

4. O, dårlige forældre, 

som nægter deres børn 

at tage den til ægte, 

som hviler i dens arm. 

Thi Gud bestemmer her 

for alle og enhver, 

ja, hvem at de skal elske 

af hjerte, sind og sjæl. 

 

5. Dog mange er glade, 

fordi de ej er rige, 

når de vil begge stræbe, 

kan de forsørge sig. 

Med klæder og med brød, 

så har det ingen nød, 

så kan de leve lykkeligt, 

til Gud dem lægger død. 

 

6. Nu stunder jeg herefter  

til tjenesten også, 

jeg bede vil til Herren, 

at han vil med mig stå. 

Du være tro og huld, 

til jeg får tjent min tid, 

så rejser jeg tilbage, 

hjem til dig, min pige blid. 

 

7. Jeg håber, at jeg ejer  

i dig en trofast ven, 

som jeg kan sikkert lide på, 

til jeg kan komme igen. 

Fra staden København 

jeg iler i din favn, 

der hviler jeg så sødelig 

udi den sikre havn. 

 

8. En ting endnu jeg beder om, 
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hvis du mig vil høre: 

lad onde tanker ikke 

i hjertet støde dig. 

Gener dig ej derved, 

at du skal høre mig, 

for Gud jeg kan forsvare 

min hele levetid. 

 

9. Nu vil jeg min vise ende 

og dig befale hen 

til Gud Fader udi himmelen, 

han er mig bedste ven. 

Til ham er jeg konfirmeret, 

men jeg er ej studeret, 

derfor er min vise 

kun så mådelig dikteret. 

 

 

29. Som uskyldig måtte jeg betræde, bl. 21r-21v 
 

1. Som uskyldig måtte jeg betræde 

den for mig bestrøede tornesti. 

Sorg og modgang har jeg ved min side, 

og kun sjældent er jeg for dem fri. 

 

2. Glæden er så langt fra mig tilbage, 

den viser sig ej så snart udi min sjæl. 

Jeg ser modgang og kummerfulde dage 

og forspilder al min ungdoms vel. 

 

3. Jeg sørger ej, for det jeg skal henslide 

mine blide, glade ungdomsår. 

Men sørger mest for dig, min kære elsker, 

at jeg vist aldrig med dig tale får. 

 

4. Men vis dig tro mod mig, min kære elsker! 

Lad ingen overtale dig til svig. 

Da får du løn i himmerigets rige, 

og her på jorden elskes du af mig. 

 

5. Du er den ven, jeg har mit hjerte skænket, 

og ingen skal jeg elske uden dig. 

Men det så smerteligt for mig vil blive, 

om du så ganske vil forlade mig. 
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6. Men husk på løftet, som du mig har givet, 

at du vil blive mig evigt tro. 

Jeg tror, at du har dig en anden ven udkåret 

og vil forspilde al min sjælero. 

 

7. Men lev dog vel, min egen gode elsker, 

jeg ønsker dig på jorden fryd og held. 

Dog nærmer sig den glade frihedstime, 

at jeg kan favne dig, min kære ven. 

 

8. Da svundet er for mig al sorg og kummer, 

som jeg så daglig tære udi mit bryst. 

Da kan jeg hos dig nyde en rolig slummer 

og følge dig på hver en blomstersti. 

 

 

30. Omnibus med muntert sind, bl. 21v-22r 
 

1. Omnibus med muntert sind 

vi vil en tur nu køre; 

o, vær så artig og stig ind, 

til fryd vil vi den føre. 

Alt konduktøren er parat, 

og hver en plads er snart besat, 

mens kusken han blæser: 

duidu duidu duidu du du du. 

 

2. Derinde spøger man og ler, 

der findes alle stænder, 

en reduceret kavaler, 

en jomfru uden tænder. 

En pibersvend med sort paryk, 

en dame, som er meget tyk 

og blæser af hede: 

uihu uihu uihu hu hu hu. 

 

3. En elsker og hans pigelil, 

som vandre vil i haven, 

hinanden tro de være vil 

fra nu af indtil graven. 

Men når de atter kører ind, 

er helt forandret deres sind, 

hun puster, han gaber: 

ak og ve, ak og ve, ak og ve, ve ve ve. 
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4. En ægtemand, hans hulde viv 

de sidder næsten stumme, 

tabt er al deres tidsfordriv, 

før sang de, nu de brummer. 

De ud vil i den fri natur, 

skønt han er tvær, og hun er sur, 

der vil de sig more: 

hold din mund, munder tie, ellers bliver jeg vred. 

 

5. Jens Gårdskars Grethe fra Korsør 

i herre frueklæder 

til Frederiks med stolthed kører 

for der at søge glæder. 

Her Jens skal vorde Grethes mand, 

de nyder først lidt kildevand. 

så punchen, den varme: 

huihop huihop huihop hop hop hop. 

 

6. Tit kører en politikus, 

som dåsen har i hånden, 

til Frederiksberg i omnibus 

med stort projekt i ånden. 

Han taler kun om fred og krig, 

vil Danmark gøre lykkelig, 

med snak alt forbedre: 

duidu duidu duidu du du du. 

 

7. Hver tirsdag folk med håb til Gud, 

i sindet meget røren, 

i hast til broen vandrer ud, 

de skal til colleturen [kollektøren?]. 

Den sidste skærv bestemt til brød 

i håb der ofres, svag af nød, 

så numrene kommer: 

ak og ve, ak og ve, ve ve ve. 

 

8. Hurra, det er et lystigt liv 

i omnibus at køre, 

man savner ikke tidsfordriv 

for øjne og for ørene. 

Man sidder i den så tilfreds, 

så er man i sin vennekreds, 

sig godter og jubler: 

duidu duidu duidu du du du. 
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31. En herlig fest er fastelavn, bl. 22r-22v 
 

1. En herlig fest er fastelavn, 

som glad vi ser i møde; 

den slutter os i kærlig favn 

og skaber glæder søde. 

Da skælmen nu for døren står, 

af længsel hjertet heftigt slår, 

det danser og jubler, 

duidu duidu duidu du du du. 

 

2. Til kattetønden kækt man slår, 

det tusind løjer vækker; 

bedrøvet jydepotten står, 

af frygt at snart den sprækker. 

Og gåsen nærer sorg i sind, 

at man dens hals vil sæde [sæbe?] ind, 

og stråmanden sukker: 

nådig vær, nådig vær, stik mig ikke for hårdt. 

 

3. Et ja-ord af sin pige kær 

ved festen knøsen håber; 

tit vender hjem han fra den tvær, 

forknyt som andre tåber. 

Sølvknapperne i trøjen ej 

og piben hjalp på elskovs vej, 

ej nilen[?], ej valsen; 

med sin kurv kummerfuld Kresten trasker hjem. 

 

4. Den hulde pige elskovsarm 

vil kapre sig en bejler; 

med smukt korset om trinde barm 

tit målet hun forfejler. 

Ej huen med de lange bånd 

kan røre gårdmandsønnens ånd, 

han penge vil have: 

klingeling klingeling klingeling ling ling ling. 

 

5. Ved fastelavn af punch og dans  

tit pigerne har skade; 

hvor ofte tabes ej en krans  

udi den mørke lade. 

Og holder karlen ej sit ord, 

er pigens lykke tabt på jord, 

hun rejser som amme, 

viselu viselu viselu lu lu lu. 

 

6. Men ofte trofast kærlighed 
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ved denne fest sig viser, 

hvor knøs og tøs i hjertefred 

en dydig elskov priser. 

De smukt hinanden bliver tro, 

til de kan hos hinanden bo 

og kysses og elskes, 

huihop huihop huihop hop hop hop. 

 

7. Når hurlumhejen er forbi, 

så går man ind i huset, 

der sjunger man i harmoni, 

og tappert om går kruset. 

Hver som af spise kender er, 

sin gane, mave godter her, 

beværtningen priser, 

duidu duidu duidu du du du. 

 

8. Nu musikanten vækker fryd, 

han fiolinen stemmer; 

de unge folk ved denne lyd 

af danselyst alt glemmer. 

Glad svæver de i dansen hen 

som englen glad i himmelen, 

og hjertet højt banker: 

hurrahop hurrahop hurrahop hop hop hop. 

 

9. Så jubler man den hele nat, 

og mon sig herligt godte; 

man takker for den fryd, en kat, 

en stråmand, jydepotte. 

Er glasset fyldt til bredfyldt mål, 

man tømmer disse trende skåle,  

ej gåsen man glemmer, 

duidu duidu duidu du du du. 

 

10. Bekendtskab stiftes, og måske 

på hjemmets vej det glemmes, 

så pigerne står op og ler, 

og bejlerne forstemmes. 

Og når de mødes da igen, 

veninden har en anden ven, 

og han sig en pige, 

duidu duidu duidu du du du. 

 

11. Men fastelavn, hvordan det går, 

dog skaber megen glæde; 

vi vil, så længe den består, 

et hurra for den kvæde. 

Gid vi ad åre ses igen, 
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her som veninde og som ven 

vor dagfryd fornyer, 

lev da vel, vær en ven, indtil vi ses igen. 

 

 

32. Hurra højt for fastelavn, bl. 23r 
 

1. Hurra højt for fastelavn, 

den velkommen være, 

føre os i glædens havn, 

lykke os beskære! 

Den os spise bringe vil, 

vin og sang og dans og spil 

og lidt elskovs løjer, 

og lidt elskovs løjer. 

 

2. Når vor glæde skal bestå, 

må vi først have spise, 

drikkevarer ovenpå, 

så en dans, en vise, 

og dernæst et lille kys, 

hvorom ingen må få nys, 

fatter ej og mutter, 

fatter ej og mutter. 

 

3. Skønt de gjorde ligeså, 

dog de gamle glemmer, 

at i ungdom alle må 

følge elskovs stemme, 

at den unge fod er let, 

pyntes ud til dans så net, 

og at hjertet hopper, 

og at hjertet hopper. 

 

4. Pigen tænker på sin knøs, 

hun ej kammeret lukker; 

knøsen tænker på sin tøs, 

med sit ris han sukker. 

Sniger sig så sagte ind, 

kysser hendes rosenkind, 

så får han en bolle, 

så får han en bolle. 

 

5. Og den bolle er så sød, 

varig er dens minde; 
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den forøger elskovs glød, 

glemmes ingensinde. 

Den til alteret fører hen, 

hvor veninden hendes ven 

rosenlænker favner, 

rosenlænker favner. 

 

6. Katten er et herligt dyr, 

gåsen den afløste; 

nu en stråmand, stakkels fyr, 

livløs mon sig bryste. 

Han ej stikke kan, en skam, 

derfor nu man stikker ham, 

knægten det fortjener, 

knægten det fortjener. 

 

7. Nej, en mand med liv og blod 

pigerne vil have, 

og som flittig er og god, 

til en bryllupsgave. 

Derfor ofrer boller de, 

derfor danser de og ler 

og med flid sig smykker, 

og med flid sig smykker. 

 

8. Elskov, fryd har fastelavn 

i sin gamle pose; 

den åbner glædens havn, 

vi den da bør rose. 

Gid i mange år den må 

vennehuld for døren stå 

og til glæde kalde, 

og til glæde kalde. 

 

9. Fro til festen iler vi 

gennem frost og kulde, 

tænker da på Tivoli 

med dets glæder hulde. 

Så hver årstid har sin lyst, 

og vi af taknemmeligt bryst 

takker lykkens skaber, 

takker lykkens skaber. 
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33. Jeg en vise nu vil skrive, bl. 23r-23v 
 

1. Jeg en vise nu vil skrive 

hjem til dig, min søde ven; 

og du ved, min bedste pige, 

at jeg har dig så kær. 

Men hvad kan det mig vel hjælpe 

at slå tankerne til dig, 

du foragt på mig har kastet 

udi denne korte tid. 

 

2. Men nu er jeg så langt borte, 

at du ikke mig kan se; 

derfor du, min lille dukke 

har mig så rent forglemt. 

Men hvad kan det mig vel skade, 

når jeg ret betænker mig, 

thi der findes vel din lige, 

når jeg engang kommer hjem. 

 

3. Men nu må jeg jo bekende, 

at jeg tit forloren er; 

tænk på eden, når du farer, 

om du den forsvare kan. 

Du mig ofte har lovet 

aldrig at forlade mig, 

om jeg end så langt bortrejste 

der på denne jorderig. 

 

4. Men det løfte kort er blevet, 

det jeg nu bemærke kan; 

en fjerding år er ej forløbet, 

før end du gik i ægtestand. 

Det mig rigtignok kan smerte, 

da jeg er så langt fra dig, 

men var jeg kun hos dig hjemme, 

skulle det dog aldrig ske. 

 

5. Men nu må jeg jo befinde, 

hvordan du det have vil, 

da jeg ej kan til dig komme 

at forhindre dig i dette spil. 

Thi det er mig så hart forbudt, 

så længe som jeg ligger her, 

thi min pligt jeg skal opfylde, 

før end jeg kan kommer der. 

 

6. Måske du tænker nu, min pige, 
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at jeg sørge skal derfor; 

o nej, lad dig det ej indbilde, 

thi dette er mig lige ens. 

Dette kan mig intet skade, 

ej heller kan det hindre mig, 

om du vil dit hjerte skænke 

til en anden inderligt. 

 

7. Yndighed i dine øjne 

tindrer så ungt som guld; 

ak, hvor det mit hjerte glæder, 

om jeg dig for øjne så. 

Aldrig så jeg, din lige 

i denne verden var at se, 

og du var en yndig pige, 

dersom du kun holder ud. 

 

8. Den tid, jeg fra Jylland rejste, 

var jeg ret så sorrigfuld; 

det var just for dig, min pige, 

som jeg elskede mere end guld. 

Men nu er jeg den sorrig kvit, 

hvorover jeg mig da hver dag glæder, 

at jeg sluppet er fra det. 

 

9. Mens nu vil jeg min vise ende, 

thi jeg kan ej skrive mere; 

et farvel jeg til dig sender, 

give Gud, det går dig vel! 

Intet ondt jeg for dig ønsker, 

det skulle jo være mig en skam, 

for jeg så sødt hos dig har sovet 

mangen, mangen dejlig gang. 

 

10. Dersom nogen ville vide, 

hvem den vise digtet har, 

Christian Pedersen jeg hed, 

udi Skjødrup er jeg født. 

Og den vil jeg til Jylland sende, 

da jeg ej kan komme selv; 

og jeg må rigtignok bekende, 

at jeg har haft en ven. 

 

11. 18 hundrede og 21 

denne vise digtet er; 

og jeg skal slet ikke lyve, 

det bevidne skal enhver. 

April den sjette det mon være, 

da jeg i disse tanker kom, 
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og jeg på Jægersborg ligger, 

og det er vist, det kan I tro. 

 

 

34. I de blide ungdomsdage, bl. 24r 
 

1. I de blide ungdomsdage 

der var jeg fuldkommen glad; 

aldrig hørte mig mon klage 

og ej kende verdens had. 

Altid var jeg så fornøjet, 

aldrig var jeg sorrigfuld, 

og et muntert sind at øje 

det er mere værd end guld. 

 

2. Også til når bladet falder, 

det og hastigt vender om, 

al min fryd og glad [glæde] blev endt, 

hjertet blev af glæden tom. 

I stedet for et muntert hjerte 

fik jeg et bedrøvet sind, 

og i eders sorg og smerte 

er jeg blevet viklet ind. 

 

3. Altid var jeg så glad og rolig, 

bedste ven, før jeg så dig 

og udi min faders bolig 

priste mig lyksaligste. 

Og da jeg dig lærte at kende, 

blev min glæde også endt, 

o, lyksalig høst[?], lyksalig, 

have jeg dig aldrig kendt. 

 

4. Tungt er det en ven at have, 

som man ikke elske tør, 

den alene mig mon plage, 

og som hjertet uro gør. 

O, den ven, som jeg har elsket 

og har intet hjerte kær, 

[h?]vi hvor skal jeg dig forlade, 

det og aldrig, aldrig sker. 

 

 



78 
 

35. En sang jeg vil nu skrive, bl. 24r-24v 
 

1. En sang jeg vil nu skrive 

alt på min egen hånd; 

o, den vil jeg hjemsende 

til dig, min ven, på stand. 

For jeg kan ikke tale, 

men dig, min søde ven, 

vil jeg dog ikke glemme 

at skrive til dig hen. 

 

2. Skønt jeg kan ikke skrive, 

som mange andre kan, 

jeg takke vil min Herre, 

som gav mig god forstand. 

Jeg bærer dig udi tanker 

og elsker inderligt, 

og tit, min elskovs smerte, 

mit hjerte slår for dig. 

 

3. Da du bort fra mig rejste 

til hovedstaden hen, 

da fik jeg i mit hjerte 

stor sorrig for min ven. 

Jeg lagde mig på sengen, 

og bitre tårer flød, 

jeg græd, til søvnen faldt mig på, 

den søvn var ikke sød. 

 

4. Vi elskede hverandre 

alt udi 4re år, 

og tit du til mig vandrede, 

vor kærlighed blev stor. 

Du det af mig begærede, 

om jeg vil elske dig; 

jeg venligen dig svarede, 

jeg vil ej øve svig. 

 

5. Skønt vi er begge unge, 

men Gud vi kender dog; 

du tjene må for kongen, 

det byder jo hans lov. 

Der kan ej andet blive, 

det jo må være så, 

du kongens ord må lyde, 

når du marchordre får. 

 

6. Men om der er beskikket 
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ud af den gode Gud, 

at jeg engang må blive 

din ægte ven og brud. 

Da samles vi med glæde 

udi vort fødeland, 

hvor vi med fryd kan træde 

i kærlig ægtestand. 

 

7. Men jeg vil dog dig bede, 

min egen gode ven, 

du ej for meget sørger 

i hvor du rejser hen. 

Det er kun dig alene, 

min elskelige ven, 

jeg ønsker med at leve, 

indtil vi begge dør. 

 

8. Farvel, vil jeg dig byde, 

min allerbedste ven; 

Gud Herren hos dig være 

hvor du end rejser hen. 

Gud Herren dig ledsage 

og føre hjem igen 

til din udvalgte pige, 

som er din huldtro ven. 

 

 

36. Solen dalede blodigrød, bl. 24v 
 

[Melodi: Dannevang med grønne bred] 

 

1. Solen dalede blodigrød 

ned bag bøgelunden, 

ingen fuglestemme lød, 

tavs var aftenstunden. 

Nordenvinden blæste ud 

gennem træers grene, 

himmelvognens gyldne hjul  

stod på himlen ene. 

 

2. Rudolf med sin pige gik 

langsomt gennem lunden, 

tårefyldt var hendes blik 

nær var afskedsstunden: 

Rudolf, nu du drager hen 
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for dit land at krige, 

tapper vær, men kom igen 

trofast til din pige. 

 

3. Af det skønne, blonde hår 

hun en lok ham giver; 

afskeds tunge time slår, 

Rudolf sig løsriver. 

O, farvel, du elskede ven, 

jeg din lok skal bære, 

med den sejre eller dø, 

skal mit løsen være. 

 

4. Krigens rædsler snart frembrød 

ligt et lyn og torden, 

blod som purpurstrømme flød 

rygende ad jorden. 

Helte stred, og helte faldt, 

sværdet mødte sværdet, 

men i faren, hvor det gjaldt, 

stod han uforfærdet. 

 

5. Kampen endes, fjenden veg, 

ak, da blev han såret; 

af hans ven han kraftløs, bleg 

blev af slaget båret. 

”Ven, jeg føler dødens bud”, 

så han mat udbryder, 

”rolig dør jeg, thi hos Gud 

sejrens løn jeg nyder.” 

 

6. Denne hårlok tag, min ven, 

Lina mig den skænkede; 

hende må du bringe den, 

sig: mit blod den stænkede. 

Lina, hisset samles vi 

hos den evighøje, 

Lina” – nu det var forbi, 

brustent var hans øje. 

 

7. Hen til Lina vennen for, 

hende lokken bragte: 

”Lina, var det sidste ord, 

som din Rudolf sagde. 

Tro i liv, tro i død 

ville han dig være.” 

”Jeg ham følger”, hun udbrød 

og var ikke mere. 
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[Før vise nr. 37 står: En yndig ny visebog. De følgende 25 viser nummereres af Mads Pedersen 

nr. 1-25] 

 

 

37. (”1.”) Aftenstjernen tindrede, bl. 25r 
 

1. Aftenstjernen tindrede; 

o, den blide måne 

kastede det klare skin 

over hele kloden. 

O, jeg bad så inderligt, 

på min ven jeg tænker, 

at han ville hjælpe mig 

og ved mig ham sende. 

 

2. O, da hørte Gud min bøn, 

[en verselinje mangler] 

og han kom, den elskende; 

opfyldt var mit ønske, 

og jeg tog ham i min favn, 

til mit ømme hjerte. 

O, jeg føler ingen savn, 

borte var min smerte. 

 

3. I uskyldig munterhed 

svandt den blide aften; 

kort han var, timerne  

vi tilsammen bragte. 

O, han var så inderligt god, 

han var så elskværdig, 

evig jeg ham bliver tro, 

evigt jeg ham elsker. 

 

4. Tro jeg har en elskovsven, 

tro jeg har en pige, 

til hende gav jeg hjertet hen, 

jeg ham aldrig sviger. 

Jeg ham ønsker lykke, held, 

jeg ham ønsker glæde, 

jeg strøer roser på den vej, 

som du skal betræde. 
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38. (”2.”) Er det søndag, bl. 25r-25v 
 

[Melodi: Sidder venner, sidder venner / Gubben Noah?] 

 

1. Er det søndag, 

er det søndag, 

så er vi så fro. 

Efter ugens møje 

vi os da fornøje, 

udøve glæde 

med hverandre 

i den kære kro. 

 

2. Musikanten 

rask der gnider 

på sin fiolin. 

Om de smukke piger 

vi os skælmske sniger, 

hvisker til dem 

snildt i dansen: 

vil du være min? 

 

3. Ja gu nok, 

de fleste svarer, 

de vil have en mand. 

Thi hver piges nykke, 

er dog elskovs lykke, 

og den håber 

de at finde 

bedst ved ægtestand. 

 

4. Men vi først 

må tjene kongen 

og vort fødeland. 

Mange er tamme, 

så de blive amme 

drager ind til 

hovedstaden 

og har ingen mand. 

 

5. Dog, hver dydig 

pige elsker 

vi vort hele liv. 

Hun kun skaber glæde 

og vil fæste sæde 

i vort hjem og 

alle dage 

som vor ægteviv. 
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6. Men er samlet 

vi i kroen 

for at nyde lyst, 

værten sig da glæder, 

når vi tungen væder 

brav med brændevin, 

som skaber 

kækhed i vort bryst. 

 

7. Ej med træsko, 

ej med træsko 

danser man nu mere. 

De gør fælt rabalder, 

let med dem man falder, 

helst når man for 

dybt i glasset 

og for ofte ser. 

 

8. Keglespillet, 

keglespillet 

hylder vi os til. 

Om man end lidt sejler, 

kan man spille kegler, 

da man stundom 

vil slå skæve, 

men og alle ni. 

 

9. Derpå vi på 

bænken sætter 

os ved bordet ned. 

Nu, hr. vært i huset, 

frem med flaske, kruset, 

kortene må 

ej forglemmes. 

som vi alle ved. 

 

10. Trekort, trekort 

er vor glæde. 

hurra for vort spil. 

Klørknægt regerer, 

spar tit fikserer, 

ej på hjerter 

kan man stole, 

ruder lægges til. 

 

11. Slag i bordet, 

slag i bordet 

er en herlig lyd. 
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Det må dundre, knage, 

skal vort spil behage; 

der må drikkes, 

der må kævles, 

skal det have fryd. 

 

12. Beter lider 

vi dog ikke, 

men i vennelag, 

om de bitre smager, 

man til takke tager; 

man betaler, 

og man spiller, 

til det bliver dag. 

 

13. Værten penge 

får i lommen, 

tom kun vores bliver. 

Går vi, mildt 

han bukker, 

hjem vi går og sukker, 

ønsker pengene tilbage 

tabt i kortspil, svir. 

 

14. Men når søndag 

atter kommer, 

da er vi så fro. 

Høres fiolinen, 

straks opklares minen, 

pyntet vi da 

går til kroen 

og er glade stemt. 

 

15. Værten øjnene 

opspiler, 

siger glad: goddav 

Glassene han fylder, 

det vi alle hylder, 

så vi danser, 

og vi ofrer 

penge på klørknægt. 

 

16. Værten leve! 

kroen vinder 

gæster dag for dag. 

Hver iblandt os finder 

en ret tro veninde, 

i hvem vi til  

livets ende 
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finde kan behag. 

 

17. Alting skal jo 

have en ende, 

så og denne sang. 

Brødre, mig så kære, 

venskab tro vi være; 

derpå vi en 

sopken drikker, 

hvortil jeg har trang. 

 

 

39. (”3.”) Kom, kære brødre og kammerater, bl. 25v-26r 
 

1. Kom, kære brødre og kammerater, 

og syng med mig denne lille sang; 

sang passer netop for soldater, 

derved bliver tiden os aldrig lang. 

At elske piger, med dem at fjase, 

at drikke brændevin, at synge, spase, 

o, derimellem vore ting at passe, 

det er et rigtigt soldaterliv. 

 

2. Om vores levned at istemme 

det mig endnu ej på tanken kom; 

men disse stakler som går derhjemme, 

dem kan man synge en smule om. 

Thi den med rette er at beklage, 

som er en krøbling sine levedage 

og må de griller med vand forjage, 

som vi forjager med brændevin. 

 

3. Imens de stympere går derhjemme, 

da ved man ej, hvad der fejler dem; 

men på sessionen de ej forglemmer, 

men deres svaghed at stamme frem. 

Da er de halte, da er de krumme, 

da har de brok måske i en lomme, 

ja, blind, ja, brystsvag og døv er somme, 

og nogle rent fra forstanden er. 

 

4. Når svaghed ej til målet rækker, 

da må de krumme den højre arm, 

og når de denne igen udrækker, 

da kan de stille en stor alarm. 



86 
 

Da har de intet med sligt at gøre, 

da kan de roligt ad hjemmet køre 

og le ad os, som ikke smører, 

men må i stedet for dem af sted. 

 

5. Han tror sig lykkelig, den dåre, 

hvis længste vandring til kirken er; 

når han har penge i det store, 

da har han alting, hvad han begærer. 

Får han en gård og en dejlig pige, 

da er han ikke os andres lige, 

da tør vi vist ikke heller sige, 

at han usling og stymper er. 

 

6. Men vi, som kjortlen rød mon bære, 

vi takker Gud, at vi raske er; 

vi holder det just for en ære, 

vi rigtig tumle kan vort gevær. 

Thi vi kan stride for land og rige, 

for kongen og for de smukke piger; 

men lad mig være, bag ovnen kigge 

og tør ej høre geværets knald. 

 

7. Om fjenden os end grusomt truer 

at ville indtage vort fødeland, 

for slig konfekt vi ikke gruer, 

thi mod i bryst har den danske mand. 

Vi danske står, som der stod kæmper, 

vi aldrig med vores uven lemper, 

vort bly alt hævn i hans hjerte dæmper, 

thi krudt og bly mangler dansken ej. 

 

8. Hurra, for vores officerer, 

som her ved livgardekorpset står, 

som lærer os at eksercere, 

hvad de af yderste magt formår. 

Hurra, for kongen og fødelandet, 

hurra, for borger og bondestanden, 

ja, for den ene som for den anden, 

hurra, for samtlige soldaterstand. 

 

9. De piger vi vores hjerte skænker, 

de har os glemt, de har os forladt; 

men på slig bagatel at tænke 

det passer ikke for en soldat. 

De gamle dåser, lad dem kun fare, 

vi holder os til de unge, rare, 

som sig for uslingen vil forvare 

og elsker ene en ung soldat. 
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10. Om jeg skal Jylland mere skue 

med helbred, lykke og uden harm, 

da skal en ædel elskovslue 

genkalde pigerne til min barm. 

Min kæreste hun er nu forlovet, 

en anden får jeg mig nok udkåret, 

i Oksenbøl er jeg født og båren, 

og Anders Mortensen er mit navn. 

 

11. Min vise må I ej forskyde, 

fordi den dårlig er sammensat; 

betænk, at jeg er en tosset jyde, 

men jeg er dog eders kammerat. 

Jeg synger ej efter falske noder, 

jeg agter ikke en uslings skoser, 

jeg står ved garden til fods, min broder, 

og tjener kongen på 5 år. 

 

12. En vise jeg med lyst begynder, 

men og en ende den have bør; 

at mangen den ikke ynder, 

det er en ting, som jeg vidste før. 

Men hver kan tage, som han behager 

og tænke: sådant mig ikke rager; 

giv, hver soldat får en tro ledsager, 

lev vel, soldater, lev alle vel! 

 

 

40. (”4.”) Gud, hvad skal jeg gøre, bl. 26r-26v 
 

1. Gud, hvad skal jeg gøre, 

når jeg betænker mig; 

i verden længere at leve 

det er umuligt for mig. 

O Gud, hvad skal jeg gøre, 

jeg er ulykkelig; 

i verden længere at leve 

det er umuligt for mig. 

 

2. Min skæbne tung har været 

i al min levetid, 

hvorover jeg må græde 

og nær fortvivlet gå. 

Min fader fra mig døde, 
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da jeg var meget ung, 

min moder og tillige, 

o Gud, hvor det var tungt. 

 

3. Min skæbne tung har været 

i al min levetid, 

men nu skal jeg fortælle jer, 

min skæbne større er. 

En kæreste jeg havde, 

da jeg fra Sjælland drog, 

jeg efter ham rejste 

og så til Jylland kom. 

 

4. Da jeg til ham kom, 

han ikke kendte mig, 

men lod mig rent fortvivle 

udi et fremmed land. 

Jeg ikke hjem vil rejse, 

men svæve her omkring; 

jeg troede ej, min skæbning skulle 

blive mig så tung. 

 

5. Nu ser jeg mig forladt 

udi et fremmed land, 

og skæbnen den mig følger 

med alle sine grusomme spor. 

Jeg blev af ham besovet, 

jeg må bedrøvet gå; 

o Gud, jeg arme pige, 

jeg må fortvivlet gå. 

 

6. Ak, ak, ak, ak, min glæde, 

den blev så såre kort; 

fortvivlet må jeg vandre 

indtil den mørke grav. 

Jeg håber at min sjæl, 

den svæver i fortræd, 

Gud nådig den bevare 

og føre den til sig. 

 

7. Mine vandringsdage 

er kun 23 år; 

jeg dem vist forkorter 

alt her på Ellengård. 

Jeg kan ej overbære 

den møje og fortræd, 

jeg dagligen må lide 

for uretfærdighed. 
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8. Jeg ser nu selv, jeg blegner 

alt for den grusomme sorg; 

o Gud, lad mig optage 

i himlens glade borg. 

Mit liv jeg vistnok ender 

alt i Ellenmølledam; 

der skal I mig vist finde, 

hjælp mig, i Jesu navn. 

 

9. Betænk, o venner kære, 

den sorrig den var stor; 

I må mig ej bedømme, 

at jeg gør dobbelt mord. 

Enhver vil jeg nu bede, 

som dette høre må, 

de for min sjæl vil bede 

til Gud i himlen. 

 

10. Den vise den er skrevet 

alt på den sidste dag, 

jeg her i verden lever, 

den 8dende juni var. 

Og årstallet tillige, 

18 hundrede, 

det var, og 34, 

det var en grusom dag. 

 

11. Nu ender jeg min vise 

med et bedrøvet sind; 

mit hjerte i mig banker, 

jeg græmmes for den stand. 

Men jeg vil Herren bede 

for Jesu nådes skyld, 

han vil min sjæl bevare 

og føre sorgen ud. 

 

 

41. (”5.”) Søde venner, bl. 26v 
 

1. Søde venner, 

søde venner, 

drik hverandre til. 

Så vil vi glade være, 

ja, punsen skål til ære, 

lad så sørge, 
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lad så sørge, 

hvem som sørge vil. 

 

2. Her på landet, 

her på landet, 

her er godt at bo. 

Her kan man leve rolig 

hver i sin stille bolig, 

nyde livet, 

nyde livet 

med fornøjelse. 

 

3. Håndværksmanden, 

håndværksmanden, 

her i evig træl. 

Han må dagligt slide 

for sig og sine lige, 

han bør læskes, 

han bør læskes 

med et godt glas vin. 

 

4. Lærken synger, 

lærken synger 

i den grønne lund. 

Sæt dig ved min side, 

vi er hverandres lige, 

her skal kysses, 

her skal klappes 

til den grønne lund. 

 

5. Søde pige, 

søde pige, 

giv mig da et kys. 

Sæt dig ved min side, 

vi er hverandres lige, 

her skal kysses, 

her skal klappes 

til den lyse dag. 

 

 

42. (”6.”) O menneske, jeg sige vil, bl. 27r-27v 
 

[Melodi: Aleneste Gud i Himmerig / Af dybsens nød / Det er forvist på tiden snart]  
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1. O menneske, jeg sige vil 

et skrækkelig nyt under, 

som nylig sig tildraget har, 

det mærkes her omstunder, 

[hvad nyligt sig begivet har] 

til Sibbom, som sit løb har 

ad pommerske lande. 

 

2. En fattig kone boede der 

og havde børn mange, 

der ligeså, som også her, 

om brødet måtte gange 

at betle til de store var; 

da datteren fra forældre tager 

og gav sig ud at tjene. 

 

3. Den samme blev hovmodelig, 

da hun sig kunne råde; 

hun overmodig, skammeligt 

sig voldede i våde. 

Thi alt, hvad hun da kunne få, 

til pragt og stads det monne gå 

og til hoffærdigt levned. 

 

4. Husbonden sagde: ”Pige kær, 

lad dog dit hovmod falde; 

vi ser [dvs. se, vi] langtfra ej stolte er, 

hvad skal man det vel kalde. 

Har du til overs af din løn, 

din fader giv, det er min bøn; 

han går jo dog og tigger.” 

 

5. Hun svarede: ”Jeg er meget skøn, 

de andre meget fejler, 

og mangen elsker mig i løn, 

derfor jeg mig fejler. 

Nye moder jeg jo have må, 

de prydelser jeg tager på, 

de må jeg og fortjene.” 

 

6. Men kort derefter hændte det sig, 

at faderen han døde; 

moderen kom til datteren 

og vendede af møde. [?] 

Bad datteren at hjælpe sig 

med nogle penge til hans lig, 

at hun ham kunne få begravet. 

 

7. Hun havde tjent i 14 år, 
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da hendes fader døde; 

nu moderen en enke var 

og hendes hjælp behøvede. 

Men datteren hun sagde så: 

”Hos mig I penge ej kan få, 

I må ham selv begrave. 

 

8. Thi jeg på marked købe skal 

mig nogle smukke klæder, 

som bliver ej så let til fals, 

går jeg på andre steder.” 

Men se, da hendes frue har hørt, 

at barmhjertighed ej var 

hos den vanartige datter - 

 

9. Da hendes frue dette så, 

hun derpå andet tænkte, 

barmhjertighed lod  

10 daler hende skænke 

til at begrave manden med. 

Så gik hun trøstelig af sted 

og fik ham så begravet. 

 

10. Det hændte sig just på en dag 

skulle hun fadder stande; 

den frue 2 brød hende gav 

at gå sin moder til hånde. 

Hun pyntede sig ret stadselig 

og gjorde en skammelig ting, 

som I skal få at høre. 

 

11. Thi som hun havde nye sko på, 

så ville hun dem spare; 

men se, derfor hun straf mon få, 

som I nu skal erfare. 

Thi hun tog brødet, lagde det 

i skarnet, som var ikke ret, 

og derpå foden satte. 

 

12. De nye sko spare ville hun, 

de ej skal skidne være; 

men brød, som tjener folks mund, 

må ikke få den ære. 

Ja se, hvad Gud 

lod straks da ske, 

på stedet må hun stande. 

 

13. Hun vendte sig nu hist og her, 

men fod ej kunne røre; 
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hun skreg, men måtte stande der, 

som kampesten ej gør. 

Da folk til hende løb i hast 

og ville se det under fast, 

som aldrig går af minde. 

 

14. Enhver med rædsel der anså, 

som mange vel kan tænke, 

hun måtte tvende dage stå 

som bundet udi lænker. 

Thi blev der som en udørk tomt, 

til hende ingen mere kom, 

hun måtte stående blive. 

 

15. Da præsten det at vide fik, 

at pigen monne stande, 

og da han straks til hende gik 

og ville frelse hende. 

Sin synd begræd hun bitterligt, 

bekendte den ret hjerteligt, 

sin straf hun dog erlangte. 

 

16. Hun råbte da: ”I mennesker, 

jeg er den groveste synder; 

bed Gud at han mig nådig være 

og straffen mig forlindre. 

Thi mange folk om brød må gå, 

som jeg med foden træder på, 

de herlige Guds gaver.” 

 

17. De folk da Gud til sukke få 

hendes sjælens frelse; 

men se, hvad der fulgte på, 

hun må farvel dog hilse. 

Så snart kom sukket ej af mund, 

for hun nedsank i jordens grund; 

derpå sig jorden lukker. 

 

18. Lad det eksempel være mindet her, 

som er så overmodig, 

og straks med Guds forordninger 

ja være vil selvrådig. 

Thi Jesu øjne alting ser, 

ja, hvad det være må end mere, 

han jer kan altid finde. 

 

19. O, mennesker, betænk her, 

hovmodighed lad fare! 

O, alle syndere hver især, 
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tænk det var pigens snare! 

Lad dem altid drage jer 

fra synd og stolthed en og hver, 

så kan I himlen arve. 

 

 

43. (”7.”) I hvor jeg mig vender, bl. 27v-28v 
 

1. I hvor jeg mig vender, 

i sorgen jeg går; 

hver uge mig gør 

så lang som et år. 

Når jeg vil betænke 

hver tid og hver stund, 

da du har talt 

med 2 tunger i mund. 

 

2. Da du mig indbildte 

at blive mig tro, 

fik jeg straks fornemme 

du holdt ud af 2. 

Jeg tænkte, du havde 

en bedre forstand 

end 2 at levere 

dit hjerte og hånd. 

 

3. De dage er mange, 

de timer er flere, 

og tiden er langsom, 

når sorgen sig tager. 

Dog glædes vi over, 

at Gud er en mand, 

som over en faderløs 

holder sin hånd. 

 

4. Din falskhed mod mig 

havde været så stor; 

jeg tror ej din lige 

kan findes på jord. 

Du mig mon begære 

men tænkte vel så: 

den som har penge, 

til sidst jeg kan få. 

 

5. For det jeg er ringe, 
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foragt ikke mig, 

thi Herren han kender 

såvel mig som dig. 

Jeg dølger ej for dig 

min rigdom og stand, 

det var dig bekendt, 

førend du gav mig hånd. 

 

6. Det kan enhver tænke, 

som bruge vil forstand: 

2 kvinder kan ikke 

forliges om en mand. 

Jeg ler i mit hjerte, 

skønt sorgen er stor; 

mener, du tænker 

at giftes med 2. 

 

7. Den ene har penge, 

som hjælpe sig kan; 

hun strider så længe, 

hun vinder en gang. 

Thi dine pårørende 

de sige vil så: 

du hende skal tage, 

du penge kan få. 

 

8. Du var ej den første, 

der var så utro, 

men om du på en gang 

har bejlet til 2, 

undskyldninger kan ikke 

hjælpe for dig; 

så sandt som Gud lever, 

du sveget har mig. 

 

9. For min skyld du vandret har 

mangen vild sti, 

før du på en måde 

opsøgte mig. 

Jeg må dig vel ynke 

for sådan uro, 

da du har delt 

dit hjerte til 2. 

 

10. Dit trofaste hjerte 

du lovede mig; 

det har du opfyldt 

med last og med svig. 

Men jeg vil til Herren 
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levere min sag, 

han sandhed frembringer 

for lyset en gang. 

11. Løgnagtige tanker 

de er mig så slemme; 

med løgn og fortræd 

de vil stille sig frem. 

De[?] agter at gøre 

mig megen, stor skam, 

at de vise min næse [?] 

for faderens navn. 

 

12. Det smerter mit hjerte, 

det ængster mit mod, 

at mange vil sige: 

jeg har dig forgjort. 

Lad verden mig trænge 

med løgn og fortræd; 

jeg glædes dog over, 

Gud sandheden ved. 

 

13. Jeg skøtter dog ej 

din familie så stor, 

skønt du mig foragteligt 

vil træde under fod. 

Thi Herren er rig, 

og han hjælper mig [i] nød; 

han vel mig tilskikker 

det daglige brød. 

 

14. Vi alle bør bede, 

enhver i sin stand; 

vi tiden må leve 

så lykkeligt frem. 

Vi kunne omgås 

hverandre på jord, 

så vi kunne samles 

i himmelens kor. 

 

15. I himlen jeg har 

en formynder så god; 

han har mig forligt 

med sit liv og sit mod, 

mit hjerte at trøste, 

som sorgen har klemt, 

som du udi 4 år 

bedst har kendt. 

 

16. Nu vil du forbande 
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og sværge dig fri, 

at du aldrig har 

begæret mig. 

Men Herren skal vidne, 

som sagen forstår; 

han sandhed frembringer, 

når løgnen bag står. 

 

17. Jeg ved, der er mange, 

som hjælpe skal dig, 

der vil dig undskylde, 

du blive skal fri. 

Om tusinde munde 

undskylde vil dig, 

så sandt som Gud lever, 

du sveget har mig. 

 

18. Jeg gerne vil ønske 

det over enhver: 

Gud fader han unde dem 

de har så kær, 

som de monne elske 

af hjerte og mund, 

så længe de lever, 

til yderste stund. 

 

19. Og havde du bedt 

til Herren med flid, 

førend du af hjertet 

begærede mig, 

og havde du gået 

Guds veje og sti, 

da havde du ej øvet 

slig falskhed mod mig. 

 

20. Jeg må det bekende, 

ej andet jeg kan, 

thi du er jo rig 

og af højere stand. 

Thi rigdom det er 

en bedragelig ting; 

ej andet os skiller, 

end jeg er for ringe. 

 

21. Ved du ej, at Herren 

på regningen står, 

dine syndige eder 

du mod mig har gjort 

på det, at du ene 
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skulle leve din tid, 

før du nogen anden 

begærede end mig. 

 

22. Hvad vil du Gud svare, 

når tiden går, 

om han dig fremkalder 

der alt for sig til dom? 

Dit[?] syndige løfter 

du mod mig har gjort, 

som du her i verden 

end lovede mig. 

 

23. Jeg må dig ej dømme, 

Gud dømmer selv mig, 

men Herren bevare mig 

for at gøre sligt! 

Vi begge behøver 

at tænke os om, 

thi det er for silde, 

når Gud holder dom. 

 

 

44. (”8.”) I Danmark, i Jylland, der er jeg jo født, bl. 28v-29r 
 

[Melodi i A.P. Berggreen: Danske Folkesange, Kbh. 1869] 

 

1. I Danmark, i Jylland, der er jeg jo født, 

min fader en herre monne være. 

Selv har han vandret og tjent for sit brød, 

men nu er han kommen til stor ære. 

Han havde sønner to 

til ære og lov, 

den ene jeg selv monne være. 

 

2. Så fik jeg mig en kæreste ud af en simpel stand, 

min broder han derpå fortryder. 

Min fader han blev vred, han jagede mig af land, 

og det imod det strengeste forbyder: 

”Det skal vist aldrig ske, 

det skal du få at se, 

thi hun er vist ikke din lige.” 

 

3. Jeg daglig det at høre fik, alt til hver tid og stund, 

at jeg denne pige ville have. 
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Så skammede de mig ud så hæslig en vis, 

så jeg ud af landet måtte drage. 

Så gik jeg til min ven, 

blev der om aftenen, 

om alle ting jeg med hende talte. 

 

4. Så gjorde vi et løfte alt udi 10 år, 

hun trolig efter mig skulle blive. 

Så ville jeg rejse så langt i landet om, 

om lykken den ville omvende. 

Til Norge jeg kom, 

et års tid var jeg der, 

der kunne de mig så opspørge. 

 

5. Jeg kunne der ej være for breve, som der kom; 

de ville mig så hæsligt fiksere. 

Så drog jeg med en skipper derfra til England, 

der kunne de mig ej så let opspørge. 

Så lykken vender om, 

bliver både øm og from, 

da jeg udi fremmed land var kommet. 

 

6. Så fik jeg mig en tjeneste, jeg står for en handel, 

og alting gik efter mit ønske. 

Så fik jeg et brev udi min kærestes navn, 

det gjorde mit hjerte en stor pønse[?]. 

Jeg troede det for sandt, 

det mig ej til tanke randt, 

at min broder mig så falsk ville være. 

 

7. Så greb jeg til den fejl, som mange andre gør: 

jeg spolerede mine penge og varer. 

Min herre han blev vred, han mig af gården drev, 

thi han kunne mig ej længere spare. 

Hvorover jeg må 

rundt om i staden gå, 

til sidst må jeg betle for min føde. 

 

8. Det hænde sig en aften, jeg ud på staden lå, 

at ingen mig i staden ville huse. 

Så hørte jeg et skib, der kom sejlendes forbi, 

i havn da monne det bruse. 

Der var et brev til mig, 

og det oprigtelig, 

tilligemed en minderig tale. 

 

9. Han sagde: ”Godaften min sødeste ven, 

hvorledes er det du dig skikker? 

Din kæreste hun lever i enlighed, 
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hun mener, du lever ligeledes. 

Ven, o min søde ven, 

gå til dit sted igen, 

din broder har dig fikseret.” 

 

10. Så gik jeg til min herre og tiggede og bad, 

om han mig i tjenesten vil tage. 

Han svarede mig og sagde: ”Du har spoleret alt, 

men vil du bedre dig nu forvare, 

så kan du komme her, 

som du har været før, 

din tjeneste frivillig at modtage.” 

 

11. Så tjente jeg da penge, og det mangfoldelig, 

indtil de 10 år var omme. 

Så rejste jeg til Jylland med en velhaven pris, 

mine klæder dem monne jeg forvandle. 

I pilgrimsdragt, 

det var så slet foragt, 

min fader og broder mig ej kendte. 

 

12. Så gik jeg til mit hjem og bad om logement, 

men det var dem umuligt at gøre; 

endskønt jeg sagde, at jeg var deres søn, 

men det ville de slet ikke høre. 

Så gik jeg til min ven, 

blev der om aftenen, 

fortalte min møjsommelige rejse. 

 

13. Om anden dags morgen så tidlig jeg opstod, 

iførte mine dejlige klæder. 

Så gik jeg til mit hjem, så kendte de mig, 

straks de mig på det venligste indbyder. 

Da de trakterede mig så, 

det var priseligt, 

men jeg tænkte andet i sindet. 

 

14. Jeg skældte dem ud i så hæslig en vis, 

at de mig ej i ussel stand kunne kende; 

bebrejdede dem den modgang, de havde gjort mod mig, 

så at de mig uskyldig måtte kende. 

Men så fik jeg min ven 

på den fortrydelse, 

og dermed så slider vi tiden. 
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45. (”9.”) Ve den mand, som dyd forkaster, bl. 29r-29v 
 

1. Ve den mand, som dyd forkaster, 

fast ej bygger på Guds ord; 

overgiver sig til laster, 

falder hen til rov og mord. 

Brødre, hør en fortælling, 

hvad i Voigtland gik [sig?] tildrog; 

græsselig er min betragtning, 

værre end var synet dog. 

 

2. En i Saksen barnefødt bonde 

atter grumme mord begik; 

blindt henrevet af den onde 

hadet overmagten fik. 

Først en 9 års søn så from 

netop hjem fra skolen kom, 

faldt for hans økse blodbestænket, 

og han sig i døden sænkede[?]. 

 

3. Nu en 3 års gammel datter 

han koldblodigt myrdede; 

blodbestænket med grusom latter 

end 2 børn han ofrede. 

Først det kælne, spæde nor, 

så en søn, som rask og stor 

en dragt græs til hjemmet bar, 

dræbte blev af egen far. 

 

4. Udenfor hans viv ham møder, 

højst frugtsommelig hun var; 

også hun på jorden bløder, 

tvende liv nu ende har. 

Selv det vilde dyr forsvarer 

ungen kækt mod alle farer, 

men Guds billede uden smerte 

dræbte barnet under moderhjerte. 

 

5. Konen, som stod højt i agt 

død i græsset strakt; 

men endnu ej tilfredsstillet, 

pigen han ved livet skilte. 

Karlen kun sig siden røgtede, 

udkom, raskt til bens han flygtede; 

da i byen larm blev gjort, 

fortalte han de 8 mord. 
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6. I Eliasbrun de døde 

af en læge synet blev; 

end de dybe sår må bløde, 

han dem døden ej frarev. 

En forbitret bondeskare 

bringer morderen i fare, 

skoven dobbelt den omringer 

og til dom han lænker[?] bringer. 

 

7. Bundet blev hans ben og arme, 

synderen på torturen lagt; 

”Gud”, han skreg, ”du dig forbarme”, 

snart blev alt for lyset bragt. 

Under kval og bitter kvide 

han samvittighedsnag må lide; 

i den store domssal 

hørte han sin dom og kval. 

 

8. Tvende okser til skafottet 

drog den store nidding bort; 

arm og ben ham bødlen blottede, 

huggede dem med øksen bort. 

Der, hvor før hans gård stod knejste, 

hjul og stejle man oprejste; 

hånd og hoved der må hænge, 

føde for ravn og glente længe. 

 

9. Store Gud og fader kære, 

O, beskyt hvert menneske, 

at de lever dig til ære, 

ledes ej i fristelse. 

Den, hvis hjerte ej er rent, 

straffes tidligt eller sent; 

straffes han ej her på jorden, 

hist ham rammer himlens torden. 

 

 

46. (”10.”) Hvor sørgeligt, at synd og laster, bl. 29v-30r 
 

[Melodi:] Hvo ved hvor nær mig er min ende etc. 

 

1. Hvor sørgeligt, at synd og laster 
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med frækhed øves dag for dag. 

Frivilligt mennesket nu haster 

til skændselsdåd foruden nag; 

at vandre lastens bane tryg 

at glemme pligt og dyd og ret. 

 

2. Thi tyveri og mord kun høres 

hver dag som dennes nyhedspost, 

brandstiftelse og selvmord gøres 

af lærd og ulærd mellem os. 

Al syndig dåd foruden frygt 

bedrives dagligt, roligt, trygt. 

 

3. Imellem 9. og 10. juli, 

o [om?] natten mellem 12 og 2, 

udøvedes et mord så grueligt 

på skyldfri mand ved eget bo; 

på bomforpagter Olsen, 

en særdeles og sindig mand. 

 

4. 3 ondskabsfulde sig forener 

at øve denne slette dåd. 

Med heste 2 kom her den ene 

til bommen for at få ham ud; 

at når han kom og lukkede op 

ved mordisk dåd ham give nok.  

 

5. Som han nu ud af huset træder, 

den yngste af de 3 ham slår 

i hovedet, at straks han segner 

til jorden, han nu livløs lå. 

Og straks de ham nu bærer hen 

og styrter ham i stedets brønd. 

 

6. Nu ind i stuen de sig skynder 

og raner, plyndrer over alt. 

Af penge, og hvad mere de finder 

af penges værd, med ilsom hast. 

her huggejernet bruges må 

at brække op hver lås og slå. 

 

7. En pige i et kammer ligger 

ved stuen udi angstens sved; 

med frygt og skræk hun ventede sikkert, 

at det ville blive hendes død, 

men havde de kun ladt i fred, 

kun deres ro de passede. 

 

8. Sig herfra nu de ilsomt haster 
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og skynder sig fra stedet bort; 

men 2 af dem opdages snarligt 

og fængslet blev i Kalundborg. 

Den 3. og indhentet blev, 

og er nu fængslet alle 3. 

 

9. De deres ondskab har bekendt 

for retten, som dem dømme vil 

at lide straf, som de fortjener, 

at skrække andre fra sligt spil. 

Gid de sig nu omvende må, 

at de hos Gud må nåde få. 

 

10. Tænk, syndere, på evigheden, 

vend om til Gud med suk og gråd; 

lad anger her og ydmyg beden 

afbøde alt hos nådens Gud, 

at han sig over eders sjæl 

forbarme og tilgive vil. 

 

11. Lad dette her advarsel være 

for alle frække syndere; 

at de hver syndig id må dræbe 

og undgå slig forgribelse. 

Thi straffen udebliver ej, 

for hver som vandrer syndens vej. 

 

12. O, dvæl ej, lad af at synde, 

i dag endnu er nådens tid. 

Lad intet øjeblik henrinde, 

før du med ret alvorlig flid 

forbedre vil og gøre bod, 

og Gud vil være nådig, god. 

 

13. Thi nådens Gud og allefader 

vil ikke nogen synder død; 

for Jesu skyld han vil forlade, 

som for vore synder tålelig led. 

O, hast da fra syndens vej, 

det er mit råd, o dvæl ej! 

 

 

47. (”11.”) Frisk op, kammerater, se tiden er nær, bl. 30r-30v 
 

1. Frisk op, kammerater, se tiden er nær, 

da vi skal fra Jylland bort drage, 
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fra slægtning og venner og pigerne kære 

som hjertelig os nu beklager. 

Det må os nu krænke til inderste sjæl, 

når vi vores venner skal byde farvel, 

og når vi ser tårerne rinder 

på pigernes rosende kinder. 

 

2. Men det kan ej hjælpe, vi må fatte mod 

og lystig på rejsen os give; 

thi vi skal jo tjene vor konge så god, 

det kan intet andet nu blive. 

Vi skal på skolen og være en tid, 

og der må vi gøre vor yderste flid 

for hele eksercitsen at lære 

og stride for landet med ære. 

 

3. Så får vi mundering samt lønning og brød, 

ja klinge ved siden at bære; 

vi bliver så stolte som rosen så rød, 

er det ej for os en stor ære! 

At kunne de piger beskue os der, 

som har os af hjertet så inderlig kær 

og hjemme for os monne græde, 

hvor ville det dem da glæde! 

 

4. At tjene vor konge i ungdommens år, 

det gør vi alle med glæde; 

at mange end hjemme hos moderen går 

og ved næppe, hvad de gad æde. 

De burde da også at prøve en gang, 

hvor brødet kun smager i hungerens trang, 

thi mangen en kunne behøve 

en klemme på halen at prøve. 

 

5. Thi nogle går fri for at styre en gård 

for deres aflevende fader; 

og ikke den ringeste lærdom de får 

om jordens tadserende [takserede?] grader. 

På landvæsensskolerne burde de gå 

for jordboniteterne ret at forstå 

og vide, hvor de skulle drives, 

da ville forstanden oplives. 

 

6. Thi nogle har næsten slet ingen ting lært 

og ved ej af verden at sige; 

det eneste som er dem hjertelig kært, 

det er vel en hoveripige. 

Og når de får denne, da leve de godt 

og gør af os andre kun latter og spot, 
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det er vel lidt dristigt at skrive, 

dog skal det herved ikke blive. 

 

7. Men de, som har fejl og er for små 

og har dog almindelige kræfter, 

de burde på kongeligt arbejde at gå, 

det længes vist mange ej efter. 

Men da kunne de og erfare en gang, 

om friheden ikke er bedre end tvang, 

og det kunne dem ikke skade 

at bruge en skovl eller spade. 

 

8. Men de, som er hjemme og raske dog går, 

hvad tør man om dem vel skrive; 

hvordan tør man tro, det med dem til går, 

mens de sådan hjemme kan blive. 

Man ser jo så mangen en rask kavaler, 

der lige som vi kunne bære gevær, 

ja, turde kun sandheden tale, 

da kunne man meget opmale. 

 

9. Vi farer nu lystigt og glade herfra, 

og Jylland farvel monne sige; 

for kongen og landet vi råber hurra, 

såvel som for venner og piger. 

Vi ønsker nu alle for elskende ven 

vil blive os tro, til vi kommer igen; 

hermed vi den vise vil ende 

og til vores venner hjemsende. 

 

 

48. (”12.”) Jeg vil en vise skrive, bl. 30v 
 

1. Jeg vil en vise skrive, 

imens jeg er soldat; 

bekendtgjort den skal blive 

for venner akkurat. 

I året 18, 

ja 25 til, 

jeg rejste end til København 

at lære krigens spil. 

 

2. 3 år jeg nu har ligget 

i kongens tjeneste; 

nu får jeg snart med glæde 

mit fødeland at se. 
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Med vrede vil jeg skue 

alt til det ansigt hen, 

som der af glæde luer 

helst ved at fange en. 

 

3. Jeg er dog ikke fanget, 

jeg aldrig fanget var. 

Du skal ej være bange, 

jeg nogensinde var 

en kryster, som vil græde 

udi soldaterstand, 

mens jeg skal skoen træde 

for konge og fødeland. 

 

4. En rig kan blive hjemme, 

en fattig må af sted; 

fordi at han har penge 

som gøre kan fortræd. 

Måske de penge vandrer 

af hånd og så i hånd, 

derfor måske den rige 

bliver fri for krigens stand. 

 

 

49. (”13.”) En vise vil jeg skrive, imens jeg ligger her, bl. 31r 
 

1. En vise vil jeg skrive, 

imens jeg ligger her; 

den har jeg digtet 

for alle og enhver. 

Det var i året 18 hundrede 

og 34, 

og udi april måned, 

da dette monne ske. 

 

2. I februar måned 

en session blev holdt, 

og der blev jeg udskrevet 

at tjene kongen blold[?]. 

Jeg derfor ikke sørger, 

men er ved et frit mod, 

fordi jeg nu skal tjene 

min konge så god. 

 

3. Men at jeg skal forlade 
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de piger så kære, 

det kan jeg ikke nægte, 

det går mig hjertet nær. 

Men Gud han kan jo spare 

vort liv og helbred, så 

at vi igen tilbage 

enhver sin ven kan nå. 

 

4. Forældre og venner 

de sørger hver især; 

jeg kan det ikke nægte, 

det går mig hjertet nær. 

Når jeg hos dem mon være 

sorrigfuld på jord, 

det kan jeg ikke nægte; 

men hør, I venner kære - 

 

5. I skulle ikke trøste 

en sømand så slet, 

som I ved mig mon gøre, 

thi det er ikke ret. 

Thi det er altid bedre 

at fatte mod i bryst, 

at stride for vor konge 

og fødeland med lyst. 

 

6. Jeg beder enhver, 

som der monne gå, 

I villigt vil trøste 

de piger så små, 

som hjemme går og sørger, 

når vi er rejst bort; 

og sig da til dem: 

det varer kun kort. 

 

7. Kom brødre, lad os klinke 

og drikke ud vor skål; 

den første skal være 

for de piger så små. 

Skål, skål for vores piger, 

skål, skål for vores ven! 

Jeg ønsker, vi kun samles 

ret friske igen. 

 

8. En skål vi og vil drikke 

for forældre så kære; 

også for vores venner, 

ihvem det end er. 

Ja, skål for de store 
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og skål for de små, 

ja, skål for enhver, 

som til orlogs skal gå! 

 

9. En skål vi og vil drikke 

for de officerer kære, 

som os skal kommandere, 

mens vi på rejsen er. 

Skål, skål for vores konge, 

skål, skål for vores land, 

skål og for hver tapper 

og kæk dansk sømand! 

 

10. Til slutning vil jeg bede 

til den, som ej forgår; 

han os vil freden give 

endnu i mange år. 

Han signe vor konge, 

han signe vor stand, 

da kan vi lystigt sejle 

på vildeste strand. 

 

 

50. (”14.”) Jeg, en bondekarl, bl. 31v 
 

[Melodi: Jeg en bondedreng, se S. Nielsen: Min hjertens allerdejligste, Kbh. 2003]  

 

1. Jeg, en bondekarl, 

havde mig en ven 

i mit hjerte sat. 

Men nu skal han snart 

giftes med en fart; 

han har mig forladt. 

 

2. Hvilken min mama 

eller min papa 

kan byde mig 

at elske den, jeg vil, 

hvem mit sind står til 

uden lyst og svig. 

 

3. Husker den gang, 

da vi sad og sang 

i den grønne lund. 

Du begærede, 
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jeg besnærede 

i den samme stund. 

 

4. Jeg har penge nok, 

kærester i flok, 

10 for en kan få. 

Men guld og pengene 

blænder øjnene, 

det må jeg forstå. 

 

5. Det var en lyst at se 

på min kæreste, 

thi han var så sød. 

Han var liflig, fin, 

som den klare vin 

der af druen flød. 

 

 

51. (”15.”) Der var en tid, da jeg var meget lille, bl. 31v-32r 
 

[Flere melodier, se A. Arnholz og N. Schiørring: Gamle danske Viser, 3, Kbh. 1942] 

 

Egen melodi. 

 

1. Der var en tid, da jeg var meget lille, 

min hele krop var knapt en alen lang. 

Sødt, når jeg tænker, tårer triller, 

og derfor tænker jeg der mangen gang. 

 

2. Jeg spøgte i min ømme moders arme 

og sad til hest på bedstefaders knæ 

og kendte frygt og grublen, sorg og harme 

så lidt som penge, græsk og galathe. 

 

3. Da syntes mig, vor jord var meget mindre, 

men og tillige meget mindre slem. 

Da så jeg stjernerne som prikker tindre 

og ønskede vinger for at fange dem. 

 

4. Da så jeg månen ned bag højen glide 

og tænkte: gid, jeg var på højen der; 

så kunne jeg dog rigtig få at vide 

hvoraf, hvor stor, hvor rund, hvor køn den er. 

 

5. Da så jeg undrende Guds [sol] at dale 
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mod vest, ned i havets gyldne skød 

og dog om morgenen tidlig atter male 

den hele himmelegn i østen rød. 

 

6. Og tænkte på den nådige Gud Fader, 

som skabte mig og denne smukke sol 

og alle disse nattens perlerader, 

som kranser himmelbuen pol til pol. 

 

7. Med barnlig andagt bad min unge læbe  

den bøn, min fromme moder lærte mig: 

O, gode Gud, o lad mig altid stræbe 

at blive vis og god og lyde dig. 

 

8. Så bad jeg for min fader og min moder 

og for min søster og den hele by, 

og for ukendt konge, og den stodder, 

som gik mig krum og sukkende forbi. 

 

9. De svandt, de svandt, de blide barndomsdage, 

min rolighed, min fryd med dem svandt hen. 

Jeg kun erindringen har nu tilbage, 

Gud, lad mig aldrig, aldrig tabe den! 

 

 

52. (”16.”) En vise vil jeg skrive, den er alt om, bl. 32r 
 

1. En vise vil jeg skrive, 

den er alt om en pige skøn; 

jeg skulle være hendes nar, 

nu bad hun denne bøn. 

Men jeg tav stille, tænkte nok, 

du får vel din spadserestok; 

min pige, din lige 

jeg dog vist finde kan. 

 

2. Skal jeg i møje og 

for svære fryd mig, o nej, o nej, 

du var den aller rareste; 

min pige, tænk kuns ej, 

at jeg til døden sørger mig. 

Du kan være glad og fri, 

jeg går ej fra forstanden, 

fordi du slog mig fejl.  
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3. Om jeg den fugl kunne ramme, 

som jeg nu skyder til, 

da var det meget farligt, 

dersom den falde vil. 

Jeg mener, denne pige skøn, 

som jeg har elsket udi løn, 

men væk var hun der syre[?], 

det var kun uglekløer. 

 

4. Jeg skal dig ej lodere[?], 

du det ej spørge skal; 

det kan jeg ikke gøre, 

du var min ven så rar. 

Med kaffe og den klare vin 

du vil traktere kæresten din, 

du vil så gerne hvile 

udi din kærestes arm. 

 

5. Jeg skal det aldrig nægte, 

det højt generede dig, 

om du mig skulle elske, 

jeg er jo ikke rig. 

Jeg er ej heller af den stand, 

at jeg skulle få en jomfrukrans; 

det var alt for besværligt 

for mig at tænke på. 

 

6. Det må mig ej begrave, 

jeg vil leve lidt endnu; 

du mener vel, du rigdom får, 

når du først bliver brud. 

Nej, jeg vil ikke elske dig, 

måske en anden ved sig fri, 

måske de alle narrer dig, 

så får du sorrig nok. 

 

7. Nu har jeg fået min vise skrevet, 

endskønt den er kun slap; 

mit blæk er blegt, der kludret er 

alt på en liden lap. 

Nu ender jeg min vise her, 

min pen er blevet meget tør, 

og pigens navn S. F. B. D. 

og bynavnet S. L. B. 
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53. (”17.”) At min pen jeg nu henrøre vil, bl. 32v-33r 
 

1. At min pen jeg nu henrøre vil, 

du min ven har evigt lovet at blive; 

thi det løfte, du har brudt mod mig, 

vil i tiden dig måske vanære. 

 

2. Nu derfor jeg skrive vil en sang 

alt om dig, du evige forlorne; 

du var først den, jeg mit hjerte gav, 

men desværre du blev ej min udkårne. 

 

3. Ej, min ven, hvor kunne du vel så 

kaste mig rent ud af dine tanker? 

Jeg, som så højt har elsket dig, 

men nu må jeg om i sorgen vandre. 

 

4. Rent ud af mit hjerte, sind og hu 

vil jeg lade dig af sindet fare; 

thi du bliver ikke mere nu 

min højtelskede udi mine dage. 

 

5. Aldrig du ud af mit hjerte går, 

om end skønt det ej var værd at sørge; 

for en ven, som der er så utro, 

kan man jo i hver by opspørge. 

 

6. Så vil jeg af hjertet ønske dig 

en god ven, som kærligt dig ledsager, 

og som rigtig kan forsørge dig, 

at du ej skal ondt og kummer lide. 

 

7. Men jeg synes, du må angre dig, 

når du dig kuns rigtig vil betænke; 

for den troskabsed, som du gav mig, 

da ville det vist nok dit hjerte krænke. 

 

8. Und mig dog forlov at spørge så, 

hvor du kunne holde dig så lovlig, 

den gang at jeg tilspurgte dig, 

om vor kærlighed den var fortrolig. 

 

9. Så du svarede mig jo gladelig, 

at du ikke derom andet tænkte, 

førend jeg lidet fristede dig, 

så kunne du dig ikke holde længen[?]. 

 

10. Dog, min pige, du ej tænke må, 
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at jeg så for dig nu skulle sørge; 

nej, til ære jeg dig gratulerer så, 

når din bryllupsdag jeg dog opspørger. 

 

11. År 5 vi vel forlovet var, 

det du vist nok heller ej kan nægte; 

vor kærlighed vi til hverandre bar, 

men udholde den du var ej mægtig. 

 

12. Trindt omkring på jorden høres jo 

tit, at kærlighed har onde følger; 

men den glæde du med mig ej får, 

skønt jeg mig dog ikke kan fordølge. 

 

13. Thi du har vist ej at skylde på, 

dine venner ville det forbyde, 

som så tit og ofte høres må, 

at det dem græmme kan til døde. 

 

14. Et par vers endnu jeg skrive vil 

og til slutning lader enden vide; 

hvem jeg denne vise skriver til, 

dog er det altid om en utro pige. 

 

15. Rolig jeg nu ende vil min sang; 

i hvert vers, som jeg nu har skrevet, 

det første bogstav udgør her mit navn; 

et farvel jeg byder dig for alle. 

 

 

54. (”18.”) I aften skal vi samles her, bl. 33r-33v 
 

[Melodi: Al verden for mig præke må] 

 

1. I aften skal vi samles her, 

og hvem kan blive hjemme, 

thi tiden al for kedsom er 

det kan enhver fornemme. 

Nej, ude i byen er plaser, 

falderallala, 

der er plaser, 

det vi hver aften ser. 

 

2. Har nogen lyst at få en pægl, 

så kom og lad os spille, 
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så glider tiden snart og vel, 

gid ingen vær[?] så stille. 

Når jeg betaler hver for sit, 

:: [dvs.: falderallala] 

enhver for sit, 

så er jo resten mit. 

 

3. Når brændevinsspillet så er endt, 

så ville vi begynde med 3kort, 

som er mere bevendt, 

og som vi alle ynder. 

Så bliver tiden ej forsømt, 

:: 

jo ej forsømt, 

hver flaske er nu tømt. 

 

4. Tag op, om giften vender op, 

hvor højt skal spillet være; 

3 skilling er et simpelt spil, 

det er kun for at lære. 

Nej, 6 og 12 har mere liv, 

:: 

har mere liv 

og mere tidsfordriv. 

 

5. Er hjerter trumf, jeg spiller med, 

og vil du være anden, 

nej, 3 mand var ikke red[?], 

der blev jeg bet for fanden! 

Der ligger mine 2 fordækt, 

:: 

de 2 fordækt, 

det var på hjerter knægt. 

 

6. Der fik jeg jo en fandens bet 

på 24 skilling, 

jeg sådan en der før har set 

med du var og en kælling. 

Thi du slod[?] med på ruder 9, 

:: 

på ruder 9, 

og min var ruder 10. 

 

7. Skriv beten op, giv kortet om, 

jeg taber mine penge; 

min lomme den er næsten tom, 

og lad os spille længe. 

Så lad os skue en gang rundt, 

:: 
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Ja, en gang rundt, 

det gør dog [?]. 

 

8. Er klør trumf, du giver en dram, 

så vil vi blive hjemme; 

en 7, en 8 var en skam, 

det kan jeg jo fornemme. 

2 stik jeg sagtens kunne få, 

:: 

ja kunne få, 

det tør jeg sværge på. 

 

9. Men alting går så søvnigt til, 

vi brændevin ikke smager; 

jeg vedgør, hvo som spille vil, 

at de må også drikke. 

Vi derfor rundt om drikke vil, 

:: 

om drikke vil, 

til dagen stunder til. 

 

10. Du husker, hvad du skylder mig, 

betal mig mine penge; 

jeg nødigt ville kræve dig, 

men jeg dertil kan trænge. 

Hvad der var trumf, ja, det var klør, 

:: 

ja det var klør, 

betal mig, hvad du bør. 

 

11. Men hør, børnlille, det er tid, vi skal hjem, 

lad spillet have ende; 

thi klokken den er næsten 5, 

min kone vil vist skænde. 

Jeg går i byen alt for tit, 

:: 

ja alt for tit, 

det spørges alt for vidt. 

 

12. Da du skal have mange tak, 

thi du har vundet penge; 

det altid er din gamle snak, 

du ej vil spille længere. 

Thi jeg er næsten rent forknyt, 

:: 

ja rent forknyt, 

det var et sælsomt stykke. 

 

13. Men førend du af spillet går, 
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så ved jeg, du kan tabe; 

at gå os i en sanlig[?] tur, 

vi drikke vil og skåles. 

Hvad du har vundet, og vi har tabt, 

:: 

og vi har tabt, 

det har vi alle haft. 

 

 

55. (”19.”) Ved Salbore der var en rig adelsmand, bl. 33v-34r 
 

[Melodi: En vise for eder jeg nu fremføre vil] 

 

1. Ved Salbore 

der var en rig adelsmand; 

på gods og på penge 

var ingen ham lig. 

Han havde en datter, 

hun var dejlig og skøn, 

hun elskede over alle 

en sømand i løn. 

 

2. Ja hemmeligt de holdt det 

for alle og enhver, 

men ren og uskyldig 

deres kærlighed var. 

Det var ej, for det skyld 

de mest tænkte på, 

at det dem så uheldigt 

her i verden skulle gå. 

 

3. En rejse han mon gøre 

hen til et fremmed land, 

til sorrig allermest 

for sin [kæreste?] det var. 

Hun ønskede ham lykke, 

ja, 1000 gange farvel, 

det gik hende nær til hjertet  

alt for sin søde sjæl. 

 

4. Han sejlede et år 

han sejlede i 2, 

førend han kunne komme 

til sin bedste mø. 

Stor sorrig fortærede hans hjerte, 
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svagt han tænkte 

på sin elskede 

hver time og hver dag. 

 

5. Da han nu blev borte, 

og tiden gled hen, 

så kom der en frier 

for Salbore igen. 

Han bejlede, han bad 

hendes fader derom, 

om han nu ville give 

ham sin datter. 

 

6. Det var jo let for ham 

at få faders ja, 

thi han nu af 

en rigere familie var. 

Marie, hun hulkede 

og værgede sig: 

min Gud og min herre, 

han hjælper vist mig. 

 

7. Marie, som spadserede, 

i haven mon gå, 

hun sukkede så såre 

til Gud i himmelen. 

Gud hjælper mig af dette, 

så tænkte hun ved sig, 

at jeg nu kunne erlange 

den, jeg elsker inderligt. 

 

8. Ja, midt i hendes sorrig, 

hun stod og tænkte så, 

så kom der et brev 

fra hendes kærestes hånd. 

En lille dreng det bragte, 

men han dog ikke gik 

ubelønnet fra hende, 

men en daler fik. 

 

9. O, elskende Marie, 

som ud i brevet stod, 

du holder op at sørge 

dit ædelige blod. 

Nu ligger vi for anker 

ved Salborgs havn, 

at inden 4re dage 

jeg iler i din favn. 
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10. Det lettede hendes hjerte, 

det lettede hendes sind; 

hun tænkte på sin elskede 

med glæde og med lyst. 

Ja, fri for al sorrig 

hun af sit kammer går, 

men brevet hun glemte 

alt på hendes bord. 

 

11. Marie, som spadserede, 

i haven mon gå; 

hendes fader et ærinde 

i kammeret får. 

Han fandt nu ej sin datter, 

men brevet han fandt, 

han tog det op og læste, 

og hvad deri mon stå. 

 

12. Marie, som spadserede, 

i haven mon gå; 

hun nu igen sit brev 

i tanker mon få. 

Gud hjælper mig af dette, 

så tænkte hun ved sig, 

hendes fader kom med brevet 

alt udi sin hånd. 

 

13. Han talte hende til, 

som en tigger hun var: 

tænk ej at få den sømand, 

om han er nok så rar. 

Om han nu en sømand 

i hele verden er, 

så skal du aldrig den 

sømand til ægte få. 

 

14. Marie faldt på knæ, 

hun bad vemodelig: 

tillad mig ham at elske, 

tillad mig ham at få. 

[to verselinjer mangler] 

belønnes af Gud i himmelen, 

lad mig den glæde nå. 

 

15. 3 dage derefter 

det skib kom i land; 

hendes fader han iler 

til dette på stand. 

Han kalder den sømand 
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i enlig som for sig; 

den sømand tænkte mindst, 

at det så gjaldt hans liv. 

 

16. O, Christian er det dig, 

der har forlovet min datter? 

Og du vil være hendes? 

Nej, eders datter at forlove 

ej mine tanker var, 

men hende at elske 

den tid jeg leve må. 

 

17. Den hårde mand drog sig 

til unge sømand hen; 

ja hastigt han svinger 

underkjortelen sin. 

Han drog sin kniv, 

skar i den sømands bryst, 

gik bort og lod ham ligge, 

en sømand i sit blod. 

 

18. Gik ind ad til sin frue 

og til sin datter fin: 

Nu kan du holde bryllup 

med allerkæresten din, 

nu kan du holde bryllup 

med allerkæresten din. 

Du kan få blod i bægeret 

i stedet for vin. 

 

19. Marie, som spadserede, 

i kammeret mon gå; 

hun drog den samme kniv, 

stak i sit eget liv. 

De begge holder løftet, 

som de hverandre gav: 

hverandre at elske 

indtil deres grav. 

 

 

56. (”20.”) I mine ungdomsdage, i mit 22. år, bl. 34r 
 

1. I mine ungdomsdage, 

i mit 22. år, 

en skål for mig blev skænket, 
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med sorg jeg drikke må. 

O, mine tårer rinder, 

for det glemte mig, 

men aldrig her i verden 

kan jeg forglemme dig. 

 

2. Thi du har dig indprentet 

så fast udi mit sind; 

hvor kan det gå af minde 

som så fast er viklet ind. 

Da du så tit og ofte 

bekræftede det med ed, 

du skulle for mig stride, 

den tid dig undes liv. 

 

3. Da tænkte jeg ej andet, 

end jeg ene var din; 

for jeg fandt største glæde, 

for dig jeg havde kær. 

Jeg tænkte med dig at leve 

min tid fornøjelig, 

men nu du er bortsvævet, 

da må jeg græmme mig. 

 

4. Det som mig mest fortryder, 

du nu forlader mig; 

så oprigtig du dig viste, 

til jeg slog min lid til dig. 

Det må du selv tilstå, 

min ven, jeg er kuns ung 

og for din skyld her skal slide 

al min tid så sorrigfuld hen. 

 

5. De forbigangne dage, 

som svundne er for mig, 

de går mig ej af minde. 

For din skyld visselig, 

fra den dag du brød løftet, 

og jeg på denne dag 

stor lønlig sorrig og plage 

mit hjerte fundet har. 

 

6. Men ak, jeg mig må mig glæde, 

min Gud ej glemmer mig; 

min bøn til ham jeg hæver, 

han vil vist hjælpe mig. 

For det at du mig glemte, 

mig bød også farvel, 

derfor du vist belønnes 
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af Gud i himmelen. 

 

7. Min ven, når du kan mindes 

vor tid og mangen gang, 

du har til mig hengået 

og talt udi løn. 

Hertil du har slynget 

dine arme omkring mig, 

endskønt jeg til dig sagde, 

jeg blev kuns nar for dig. 

 

8. Men du mig venligt svarede 

og hastigt derpå svor, 

du ingen flere skulle elske 

på denne verdens jord. 

O, hvor grusomt var dit ønske, 

som har bedraget mig, 

hvis du skulle nogen anden 

din hånd hengive til. 

 

 

57. (”21.”) Jeg fandt engang en dejlig pige, bl. 34r-34v 
 

1. Jeg fandt engang en dejlig pige, 

til hende gav jeg hjertet hen; 

jeg elskede hende foruden lige, 

hun elskede også mig igen. 

Men ak, det varede kun kort, 

fordi jeg skulle rejse bort. 

 

2. Det gik med mig som mange andre, 

jeg for soldat ej kan gå fri; 

jeg må af sted fra hende vandre 

og møde ved mit kompagni. 

Endskønt det mig så hart fortrød 

at rejse fra dig, min ven så sød. 

 

3. Hvad kan det mig fordeles gavne 

at tage mig for den ven så nær; 

den ven er borte, jeg stedse savner, 

den ven jeg inderligt har kær. 

Og når jeg kommer hjem igen, 

så har hun sig en anden ven. 

 

4. En karl, som ejer gods og penge, 
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ja, heste, køer og svin og får, 

ja, også nogle opredte senge, 

dertil en nyopbygget gård. 

Så gav hun hjertet hen til den 

og tænkte: væk med kæresten. 

 

5. Hvad hjælper det mig for al den møje, 

for al den sorrig, jeg har haft; 

det hårdt så mange sørgeøje, 

fordi den nat den er så kort. [?] 

Ja, den kun spilder så megen tid, 

som gardinerne sover i.  

 

6. Tillykke med din stolte pige, 

det siger jeg, lev stedse vel! 

måske jeg finde kan din lige, 

der er så mange flere til. 

Endskønt du mig fikseret har, 

ulykkelig jeg dog ej var. 

 

7. I velstand, fryd de nu braverer 

og lever ret fornøjeligt; 

måske en gang når tiden kommer, 

du da vil ret omvende dig 

til Gud; han vel vist kræve kan 

ud af en rig som fattig mand. 

 

 

58. (”22.”) Til trøst for hver, som kongen tjener, bl. 34v-35r 

1. Til trøst for hver, som kongen tjener 

i garnisonen her til lands, 

jeg vil ej dølge, hvad jeg mener, 

men skrive bedst, at det er sandt; 

thi jeg det selv proberet har, 

skønt det imod min vilje er 

at prøve det, som skrevet står. 

 

2. I Rigensgade her i staden 

der står et hus, Gud ved hvad navn; 

det kaldes ofte af soldater 

et hvi[le]sted og sikker havn. 

Når sygdom falder til besvær, 

og tjenesten besværlig er, 

da findes ofte lindring her. 
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3. Så mangen en med flid benytter 

det syge tilflugt hvilested; 

mod kulde er det en beskytter, 

i varme dage kølighed. 

Ja, spise, drikke får man frit 

og pengene i rette tid, 

men tit soldaten mangler sligt. 

 

4. For hver en sygdom råd der gives, 

den være af den art den vil; 

ja, døde mennesker oplives, 

ja, mangt et øje lukkes til. 

Thi mange kom her ind, man ved, 

med slig forborgen dårlighed 

og aldrig mere sin frihed ser. 

 

5. Thi chef på slottet Frederikshvile 

er uden tvivl en norsk major; 

om morgenen man ser ham ile 

omkring og spørge, hvordan det går? 

Er nogen farligt syge her? 

”Godmorgen” og ”Godbedre her” 

han ønsker dem og borte er. 

 

6. I kælderen, hvor maden laves, 

der høres og den samme mand, 

når klokken ringer, på trappen trave; 

så går det ret på snildhed an. 

Er konen her, er karlen der, 

sæt bakken, men kom ej for nær, 

man hører, til han lander der. 

 

7. Til kommando på hver en stue 

er vist nok ingen militær; 

der går så mangen en gammel frue, 

som tripper og regerer den. 

Af unge findes ingen der, 

de let kom karlene for nær, 

ja, man hørt så farligt før. 

 

8. Der hersker renlighed og orden, 

i hvor man øjet vender hen; 

og ingen bedre pleje gives 

i sygdom af sin bedste ven. 

Derfor, vær ikke bange for når 

nøden bliver alt for stor 

at tage til Frederikshviles port. 
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9. Ja, sennepskager og spanske fluer 

kurerer mangen sygdom her; 

lidt omslag han jo også bruger 

på stedet, som ej nævnes her, 

som koges varmt og lægges på 

af konen, som på stuen går 

og slet er god for gamle sår. 

 

10. Ved nattens indbrød[?] sig 

indfinder en kone, som årvågen er; 

dog sommetider hun sig befinder 

i sygestolen, som er her, 

at sove lidt til klokken slår. 

Men for det meste natten går, 

hun vågner ej, hvordan det går. 

 

11. Dog vil jeg her slet ikke nægte, 

om natten røves til min ro; 

i Rigensgade er en vægter, 

om natten råber han så tro; 

først råber ni og siden ti, 

til hele natten er forbi, 

man vågner tit af folkeski[?].  

 

12. Den mand som står, når porten åbnes, 

han alle folk i kammen glor; 

til venstre står hans tykke dåse, 

den ligner huset hofbarber, [?] 

men han er dog lidt mere tyk, 

han river bort med fire snit 

soldatens skæg i ivrigt sind. 

 

13. Dog en kur bør ikke glemmes, 

jeg råder hver med enlig sind; 

tro ikke, eders held forfremmes, 

fordi I går på slottet ind. 

Vel får du suppe, kød og grød, 

den dyre suppe er sur og sød, 

ja, mangen en det vist fortrød. 

 

14. Det år, da denne sang blev digtet, 

da var den gigten på slottets gård; 

det år blev tjenesten opdrevet, 

så vidt som kongens magt formår. 

Hvis bedre tid kommer ej, 

da finder flere denne vej, 

og slottet rummer dem vist ej. 

 

15. Lev vel enhver, som er tilbage, 
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jeg håber, det er sidste gang, 

at jeg skal slottets kummer smage, 

en måned er dog ej så lang. 

Den næste kommer en, to, tre; 

den sjette skal karserve[?] se, 

hvis ellers der er held dermed. 

 

 

59. (”23.”) De fattige karle, ja, de må marchere, bl. 35r-35v 
 

1. De fattige karle, ja, de må marchere, 

de rige, formuende hjemme kan gå; 

deres fader så gladelig for dem betaler, 

de frygter for stokken på ryggen vil gå. 

Nu er det deres lykke, som pengene har, 

thi nu skal jeg rejse og være soldat. 

 

2. Attenhundrede og to og fyrre, 

den niende juli, skal vi være parat, 

skal vi os melde udi København, 

kong Christian at tjene og være soldat. 

På vejen at rejse, over vandet at fare, 

hvor bølgerne støder så pludseligt til lands. 

 

3. Mine gode forældre jeg også bør takke, 

som mig har opdraget alt på deres bedst; 

de holdt mig til lære, som forældre bør gøre, 

den kristelige lærdom at lyde Guds bud. 

Når jeg det kuns lyder, så går det mig vel, 

det vil jeg nu ønske for alle og enhver. 

 

4. Min lærer jeg også bør takke, 

som mig undervist har at røre en pen; 

thi jeg var ung og var uerfaren, 

thi ungdom og visdom god følges ad. 

Nu er det forsvundet, nu er det forbi, 

nu skal vi begynde med skole på ny. 

 

5. Den dag jeg mit indrulleringspas hentede, 

jeg digtede den vise på vejen, jeg gik; 

jeg så, at det lyder på 8te år 

kong Christian at tjene med æren så god. 

Jeg derfor ej sørger men det hjælper ej, 

mens jeg vil mig glæde ved sådant. 
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6. Farvel, farvel, forældre og venner, 

thi nu skal jeg rejse fra eder så kære; 

den vise er digtet til et tidsfordriv, 

den er ikke liflig, ej heller god. 

Nu ender jeg visen og det i en hast, 

dermed byder jeg Sjællands piger godnat. 

 

 

60. (”24.”) Her I samles, alle fagre piger, bl. 35v 
 

[Melodi: Hvis I kender kærlighedens flamme / Der er et land dets sted er højt mod Norden] 

 

1. Her I samles, alle fagre piger, 

hid til mig, enhver at vide få 

om den hjertens kæreste, den aldrig sviger, 

og hvad lykke dem i livet går. 

 

2. Op til festlig danse eders flokke, 

giv, det kuns bestandigt sådan går, 

kom de glade med de blide blokke [dvs. lokker] først min [dvs. din] skæbning jeg fortælle vil. 

 

3. Elskov smiler fra de lyse blikke, 

hun var smuk som stjernens klare skin 

og var falsk, mit barn, men tro ham ikke, 

det jeg derfor dig nu sige vil. 

 

4. Ej så ganske frit dit hjerte banker, 

skønt du knapt vil sidste sommer gå, 

førend du havde en ven i dine tanker, 

som forstyrrede al din hjertens ro. 

 

5. Du rejser bort, du bliver bedt til fadder, 

på din rejse glemmer du din ven; 

men vogt dig for bagtalelse og sladder, 

du bliver syg, men du kommer dig igen. 

 

6. Penge får du, flere end du behøver, 

du bliver gift på landet med en præst. 

Ej sorgen længere hjemme hos dig tøver, 

nu har jeg spået dig, som jeg kan allerbedst. 

 

[Mellem vise nr. 60 og 61 er indskrevet en række henvisninger til en ukendt bog. Det kan være 

sidetal eller salmenumre – eller begge dele]. 
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61. (”25.”) En vise vil jeg skrive og sende hjem til dig, bl. 36r 
 

1. En vise vil jeg skrive 

og sende hjem til dig, 

min ven foruden lige, 

skønt du har narret mig. 

Du har mit hjerte bundet 

og ført mig sorgen stor, 

jeg aldrig dig forglemmer 

på denne verdens jord. 

 

2. Jeg mente, du var ærlig 

og ej var fuld af svig, 

men nu har jeg bemærket, 

at du har narret mig. 

Jeg aldrig dig forglemmer, 

så længe jeg er til, 

for rigdom guld og penge 

ej andre tage vil. 

 

3. Min ven, kan du erindre, 

når du betænker dig, 

hvor mange glade timer 

som du inddrog hos mig. 

I nattens mulm og tåge, 

skønt det var kulde og frost, 

de timer var ej lange, 

thi de svandt med en hast. 

 

4. Det var i mine ungdomsdage, 

og de svandt med en hast; 

de er nu sammenbundne 

og udi havet kastet. 

De er nu gået på grund 

og kommer aldrig mere; 

fornøjelsen er borte, 

jeg sørge må derfor. 

 

5. Men hør, min ven for alle, 

hvad jeg vil sige dig; 

du narrer ingen flere, 

som du har narret mig. 

Forkorte fleres dage, 

lad det nu være nok, 

at jeg for dig skal klage 

og gå i graven bort. 
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[Efter vise nr. 61 er gjort plads til endnu en vise. Mads Pedersen har dog i stedet indskrevet 

alfabetet flere gange] 

 

 

62. Dengang jeg drog af sted, bl. 36v-37r 
 

Den tapre landsoldat 

 

[Egen melodi af E. Hornemann]  

 

1. Dengang jeg drog af sted, 

dengang jeg drog af sted, 

min pige ville med, 

ja, min pige ville med. 

Det kan du ej, min ven, 

jeg går i krigen hen, 

og hvis jeg ikke falder, 

kommer jeg nok hjem igen. 

Ja ,var der ingen fare, 

så blev jeg her hos dig, 

men alle Danmarks piger, 

de stole nu på mig. 

Og derfor vil jeg slås 

som tapper landsoldat,  

hurra :: [tegnet :: markerer gentagelse] 

 

2. Min fader og min moder, :: 

de sagde disse ord: :: 

Når dem vi stolede på 

i krigen monne gå, 

hvem skal så marken pløje, 

og hvem skal græsset slå? 

Ja, det er netop derfor, 

vi alle må af sted, 

for ellers kommet tysken 

og hjælper os dermed  

:: [gentagelse af omkvædet] 

 

3. Når tysken kommer her, :: 

beklager jeg enhver: :: 

til Per og til Poul 

han siger: ”du bist faul”, 

og skælder man ham ud på dansk, 

så siger han: ”hold mund”. 

For folk, som taler alle sprog, 
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gør det nu lige fedt, 

men fanden heller inte 

for dem, som kun kan et  

:: 

 

4. Om Dannebrog jeg ved, :: 

det faldt fra himlen ned. :: 

det flagrer i vor havn, 

og fra soldaternes favn, 

og ingen anden fane har 

som den sit eget navn. 

Og den har tysken hånet 

og tråd den under fod; 

nej, dertil er vor fane 

for gammel og for god  

:: 

 

5. Vi byde fjenden trods, :: 

når kongen er med os; :: 

med draget sværd han står, 

han snakker ej, men slår, 

så dansk som han var 

ingen konge her i mange år. 

De lader som de tror, at 

han inte mer er fri, 

og selv vil de dog have ham i 

det tyske slaveri  

:: 

 

6. For pigen og vort land :: 

vi kæmpe alle mand, :: 

og al det usle drog, 

som elsker ej sit sprog 

og vil ej ofre liv og blod. 

for gamle Dannebrog. 

Men kommer jeg ej hjem 

til min gamle fader og moder, 

kong Frederik vil trøste dem 

med disse hersens ord: 

Sit løfte har han holdt, 

den tapre landsoldat,  

hurra :: 
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63. I denne vinter har vi haft, bl. 37v 
 

[Melodi: I denne vinter har vi ha’t, fra ’Genboerne’] 

 

1. I denne vinter har vi haft 

et rigtigt dårligt vejr; 

det kendes på min gamle hat, 

som rent kadaver er. 

Mine sko de trækker vand, faldera, 

mine sko de trækker vand; 

og vand må stakkels Jens nu også drikke. 

 

2. Jeg gyser ved at tænke på 

min snarlige ruin; 

jeg ejer kuns en gammel skrå, 

men har ej brændevin. 

Og pungen den er tom, faldera, 

og pungen den er tom; 

var jeg blot fuld, brød jeg mig ej om penge. 

 

3. Man siger, at jeg tosset er, 

men det skal I ej tro; 

for den, som siger det, han er 

min salighed en so. 

Jeg ved så mange ting, faldera, 

jeg ved så mange ting, 

som visse folk de bare skulle vide. 

 

4. Ja, folk de er så underlige, 

de kalder mig et snøvl; 

de vil slet inte høre mig, 

min tale det er vrøvl. 

Gør I kuns nar af Jens, 

:: [omkvæd] 

jeg er dog den, jeg er, alligevel. 

 

5. I fjor jeg ville med i krig, 

men Hansen svarede nej; 

vi kan slet inte bruge dig, 

gå du, min ven, din vej. 

Thi du for gammel er, 

:: 

og stedfortræder har vi alt for mange. 

 

6. Det skar mig i mit hjerte, da 

jeg hørte dette svar; 

det kunne dog vist ikke ske, 

da om soldat jeg var. 
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Så havde vi haft fred, 

:: 

jeg skulle nok få bugt med tyske Mikkel. 

 

7. Men det kan ikke hjælpe, at 

jeg græmmer mig for det; 

thi bulet bliver dog min hat, 

og pungen lige let. 

Men giv mig til en pægl, 

:: 

så vil jeg straks gå hen og slå til søren. 

 

 

8. Så glemmer jeg det stygge vejr, 

min hat, min tomme pung; 

blå Jens, de tror, at han er 

nu atter blevet ung. 

Han drikker eders skål, 

:: 

gid, eders fremtid bringer eder glæde. 

 

 

64. Ser I, hvem der kommer her, bl. 38r 
 

[Melodi: Rits! rats! filliong-gong-gong!] 

 

1. Ser I, hvem der kommer her, 

nu ej tid det er til at sørge mere;  

frisk mod, liv og lystighed 

jeg i krig og fred fører med. 

I ser ej her en kavaler med fin maner, 

o nej, hos mig det fine mærkes ej. 

En grov krabat, som er parat til alt, 

han bliver desperat, 

er eders ven og kammerat, 

den tapre landsoldat. 

 

2. Sig, hvad der i vejen er, 

nu kommet her for at hjælpe jer; 

sig mig, hvor skal slaget stå? 

I kan stole på, jeg skal slå. 

Min vej man ej kan spærre mig, 

den kender jeg, blot fremad, frem og atter ligefrem. 

Trods ild og vand og blod og brand, 

blot fremad march, det skal gå an,  
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thi landsoldaten holder stand 

og slås til sidste mand. 

 

3. Fremad, frem i lystig takt, 

selv mod overmagt går han uforsagt; 

når blot hans bajonet, han ser, 

så kræves der jo ikke mere. 

Og når han slår, Gud hjælpe den, slaget får 

og hver især af dem, han kommer nær. 

Og får han da en kugle, ja, 

så går han jo så pænt derfra, 

hans afsked er et stolt hurra, 

hurra, hurra, hurra. 

 

 

65. Skal børn, skal mage eller ven, bl. 38r 
 

1. Skal børn, skal mage eller ven 

end her tilbage blive, 

jeg rolig til forrådnelsen 

dog kan mit legeme give. 

Jeg skal opstå og glad indgå 

til liv, som aldrig endes; 

der skal jeg se de elskede, 

hvor sorg til fryd omvendes. 

 

 

66. En sømands brud har bølgen kær, bl. 38v 
 

[Egen melodi, fra ’Capriciosa’] 

 

1. En sømands brud har bølgen kær, 

det stolte hav hun fjernt og nær 

betragter som en brudeseng 

og vugge for sin dreng. 

I vindens susen, stormens brag, 

orkanens hyl om sunkne vrag, 

hun hører kun sin elskovs ven, 

der bringer ham igen. 

 

2. Ja, stolt er sømands vilde liv, 

når elementer står i kiv, 
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hans kamp imellem død og liv 

for ham er tidsfordriv. 

Det hvide kors i dugen rød 

står for hans blik som farens hegn, 

thi blod er varsel vel om død, 

men korset frelsers tegn. 

 

3. Misund derfor sømands lod, 

hans liv er som den lette båd, 

der tumler om på verdens hav, 

til bølgen bliver hans grav. 

Ja, selv på havets dybe bund 

han priser end af hjertens grund 

den ven, som tog ham i sin favn 

og gav ham hædersnavn. 
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