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1. /:Det gångar sig en jungfru på höjene berg, 
såg ut i det djupaste hav:/ 
/:Där fick hon se ett gångande skepp:/ 
ja, som fullt av grevar var 
 
2. /:Den yngsta minsta greven, 
ja, som uppå skeppet var:/ 
/:han ville så gärna trolova sig:/ 
ja, så ynger som han var 
 
3. /:Då drog han av sitt finger, 
ja, en ring av guld så röd:/ 
/:"Tag den, tag den min lilla vän:/ 
och bli min fästemö!" 
 



4. /:"Vad tror du min mor ska säga, 
när hon den ringen får se?":/ 
/:"Så säg, så säg min lilla vän:/ 
att du har hittat den" 
 
5. /:"Nej, ljuga så för moder min, 
det går visst icke an:/ 
/:Nej, bättre tala sanningen:/ 
och så knyta ett kärleksband" 
 
6. /:När ett år var förgånget, 
kom unger greven igen:/ 
/:Då gick han upp på sin älskarinnas gård:/ 
för att träffa på sin vän 
 
7. /:När nu han där inträder, 
vad syn han skåda fick:/ 
/:Den flicka som han älskade:/ 
stod i en annans famn 
 
8. /:Då fattade han brudens snövita hand 
och valsade golvet omkring:/ 
 /:Så sakta som de valsade:/ 
så bleknade bruden på kind 
 
9. /:"Varför är du nu så bleker, 
som förr har varit så röd?":/ 
/:"Jo, därför de har beljugit mig:/ 
och sagt att du var död" 
 



10. /:Då gick han i en kammare in, 
slog dörren igen efter sig:/ 
/:Då satte han sig på en gyllene stol:/ 
och skrev ett skiljobrev 
 
11. /:När brevet var fuliskrivet 
och timmen var förbi:/ 
/:då drog han upp sitt gyllene svärd:/ 
och stack sitt unga liv 
 
12. /:När blodet börjar rinna 
i stora strömmar av:/ 
/:då låste han upp sin kammaredörr:/ 
och sade: "Kom och se!" 
 
13. /:"Ack, hören I gossar och flickor 
hur ynkeligt det är:/ 
/:att tala med falsk tunga:/ 
och ha en annan kär 
 
14. /:Men i himmelens, ja i himmelens, 
ja i himmelens trånga port:/ 
/:där ska ni nog få svara för:/ 
hur illa ni har gjort!" 


