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INNEHÅLL 
 
 Förord 
 Nr 1. Som stjärnan uppå himmelen så klar ... "Östergötland, upteknad af Fornell. - 
Skall i slutet av 1700-talet varit mer sjungen än nu." 
 Nr 2. I min ungdom det gladde mig att sjunga ... "Upteknad 1839 efter sång, jämte 
spel på Nyckelharpa, af en kringvandrande Rospigg. Visan är Rospiggens, och äfven 
melodien har ställen, som påminna om honom." 
 Nr 3. Lilla flicka' ståndar uppå golvet, lik som en ros ... "Lekvisa från Vestmanlands 
skogsbygd, upteknad 1842 af Dbk. Jfr Runa 1843." 
 Nr 4. Och inte vill jag sörja, och sörja' ändå ... "Södra Dalarne, upteknad af Dbk 
1847" 
 Nr 5. Där kommer hon så fager, så stolter i sin gång ... "Kr, 1835 kom denna 
sköna melodi ... Norrlands ... (troligen Jämtland) till Upsala, och har därifrån vida 
spridits. Orden nya och törhända illa anstående den härliga melodien." 
 Nr 6. Och flickornas kärlek och ängarna grön ... "Upteknad 1844 i Uppsala, efter 
sång av studerande Jämtar" 
 Nr 7. - 
 Nr 8. - 
 Nr 9. Det bodde sju rövare vid en sjögestrand ... "Fläckebo socken i Vestmanland. 
Upteknad kr. 1830 af Södergren. Med Chör föredragen i Stockholm första gången 
Aftonunderh. med Nordisk folkmusik den 9 Mars 1847 af Walin m. fl." 
 Nr 10. Den första gång i världen jag dina ögon såg ... "Burgs socken på Gottland, 
upteknad 1845 af Carl C. Laurin. Föredragem i Stockh. första gn. vid Aftonunderh. d 
... af Dem. ..." 
 Nr 11. Två vänner de gör ett par ... "Sorunda socken, Söder-Törn, samt flere delar 
af Vestergötland. Upteknad 1843 af G. Berglind i S.Törn, och af Dbk i Vesterg. - Jfr 
Runa 1843." 
 Nr 12. - 
 Nr 13. - 
 Nr 14. - 
 Nr 15. - 
 Nr 16. Höga himmelen vet vad som händer 
 Nr 17. Vi ska ställa till en roliger dans ... "Uppland och flera andra orter. Orden 
merändels mycket skiljaktiga, oftast af beskaffenhet att icke kunna allmängöras." 
 Nr 18. Dagadansen, ej text "Från Daga Härad i Södermanland. - Utgifvaren har 
ätven hört melodien i Norra Östergöthland." 
 


