
Långlötevisan eller Stolta Karin 
 

 ballad från Öland sjungen av Sågskära 

 

 Utskrivet av Stefan Lindén 110422 
 
 

1. I Långlöte by är den fagraste by, 
för femton stolta möjar de bo däruti 
- För lindar och för ekar i lunderna de gröna - 
 
2. Då kom den danska konungen seglande fram, 
fick höra liten Karin i björkelunden sang 
 
3. Å konungen frågade småsvenner så: 
"Vem är det som på gullharpan slår?" 
 
4. "Ingen det är som på gullharpan slår, 
det är liten Karin i lindelunden går" 
 
5. Å det var den danska kungen steg på snövitan 
sand, 
så gick han uti ekelund för liten Karin fram: 

 



 
6. "Å hör du stolta Karin-lill, kväd visan för mej, 
det kan du väl göra till viljes göra mej" 
 
7. Å stolta Karin kvädde en visa så klar, 
att ekelövet dansade som uti lunden var 
 
8. Så kvad hon de visorna, kvad hon de fem, 
att danska kungen dansade och alla hans hovmän 
 
9. "Å hör du stolta Karin-lill, drick en dryck med mej, 
det kan du väl göra till viljes göra mej" 
 
10. "Å väl vill jag dricka en dryck med dej, 
men nog jag har så många, som akta uppå mej 
 
11. På mej aktar fader, på mej aktar mor, 
på mej aktar syster såväl som min bror" 
 
12. Den danska kungen tog liten Karin i famn, 
så bar han henne i det stora skeppet fram 
 
13. Å danska kungen seglar från Långlöte hamn, 
han offrade en gryta av blankaste malm 
 
14. Stolt Karin hon somnade i konungens famn, 
hon vaknade ej förrän vid det danska land 
 



 
15. Stolt Karin hon vaknar och kammar upp sitt hår: 
"Gud nåde mej arma för de ord jag sa i går!" 
 
16. I hjälpen mej hem till min fädernesby, 
ty mina småbarn de gråta efter mig" 
 
17. "Grant ser jag det på dina snövita bröst, 
att inga småbarn de hava dem kysst" 
 
18. "I hjälpen mej hem till mitt fädernesland, 
ty mina husdörrar stå olästa för sann" 
 
19. "Grant ser jag det på din snövita arm, 
att du aldrig har burit nycklar i band 
 
20. Å aldrig ska du komma till ditt fädernesland, 
förrän du får sonen som skeppet styra kan 
 
21. Å aldrig ska du komma till din fädernesby, 
förrän du får dottern som silke kan sy" 
- För lindar och för ekar i lunderna de gröna - 
 


