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Poem, first lines

A

Amour, amour! Min kärlek är en lur (Minnesång [1918]) 131.0003e

Ave Maria, (Gammal ramsa [1927])

Ä

Än ligger jorden full av vår och syra (Den sena lustgården [1927])

Än susa träden kring den ström som blek (Lugnet [1906])

Är näktergalen kommen i lund? (Ölandsmelodier - Vid Färjestaden [1918]) 131.0003e

Å

Åka på isen hala (Åka på isen hala [1906])

B

Bäst som skeppet låg für ankar (Jone Havsfärd)

Bekrans mig med ljung och vintergröna, (Bekransa mig! [1895]) 131.0001

Biskopen drog till Sjöga, (Oxen i Sjöga [1918]) 131.0001

Biskopen drog till Sjöga, (Oxen i Sjöga [1918]) 131.0003e

Bohemut, den plumpa besten, rullar sig i dyn och smetar (Lotus [1906]) 131.0001

Bruna hästen i stallet han rycker på sin tross, (De väntande [1895])

Brusalaljus, (Brusala [1927])

D

Där du skrider, min kusin, (Till en sekreterare [1918]) 131.0003e

De svarta molnen sjunga (Mikael [1918]) 131.0003e

De svarta molnen sjunga (Mikael [1918]) 131.0001

De svarta skogarna mumla (Uppbrott [1898]) 131.0002e

Den blodiga sotarn sov bland slagg (Den blodiga sotarn [1906]) 131.0001

Den drar förbi, den flyktande armén (Lustgården [1901]) 131.0001

Den ena kom från slottet, hon smög i trädgårdsvrår (Vårskymning [1898]) 131.0001

Den ena kom från slottet, hon vmög i trädgåres. Vrår (Vårskymning) 131.0002e

Det är den barske fanjunkar Berg, (Fanjunkar Berg [1895])

Det är ej fritt jag minnes, när jag löser (Humlevisa [1898]) 131.0002e

Det är i flödande Bartestider (Till en diakon [1918]) 131.0003e

Det är långt, långt borta på en väg, det er halt (Första minnet [1927]) 131.0001

Det är ljuvligt i vårtiden skaldas, (Vårsång [1898]) 131.0002e

Det är morgon, det är Eden, (Eden)

Det är som bruste i skyn en säck (Demagogisk söndag [1918]) 131.0003e

Det blåser vind från nordanfjäll. (Håkan på heden [1898]) 131.0002e

Det bor en greve i ett hus, (Svinaherden och greven med det goda ölsinnet [1901])

Det drager en väg långt borta i världen (Långt borta i världen [1895]) 131.0001

Det flyger en fågel från öster till väst, (Utbölingen [1895])

Det går ett ljus i vår by, (Stjärngossar [1906]) 131.0001

Det gror i de gamla skogar en ört (Villgräset [1895])

Det klingar som små muntra städ (I mötets tempel [1918]) 131.0003e

Det ljusnar över dalarna (Helig lund [1918]) 131.0003e

Det lyste mig spela och göra mig glad, (Yttersta domen [1901])

Det smällde skott i löten. (Fattigmansverser - Gökstölden [1918]) 131.0003e

Det står ett litet rosenträd i vattenstänk och dagg, (Lindelin [1895])
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Det var den sjuka hösten (Fattigmansverser - Syskonen [1918]) 131.0003e

Det var som den tidiga, svala vår, (De tysta sångerna [1898]) 131.0001

Dina ögon äro eldar och min själ är beck och kåda, (Dina ögon äro eldar [1901])

Ditt tempel är mörkt och lågt är dess valv, (Vinterorgel [1927]) 131.0001

Döden går från by till by (Jorum [1898]) 131.0002e

Du buktiga hor, som har strövat så vidt, (Hösthorn [1927])

Du dansar, bleka ungdom, sorgset låta (Ungdom [1927]) 131.0001

Du kom en mogon genom björkallén. (Korsmässa [1927])

Du ler med hvita tänder (Du ler [1898]) 131.0002e

Du ljuva lilla Anna, (Gratulation [1918]) 131.0003e

Du nordans friska anda, (Ny nord [1918]) 131.0003e

Du sådde din säd, (Klagosång över en landtman [1918]) 131.0003e

Du var som en vårsyn från vildvinstrakter, (En jaktsyn [1906]) 131.0001

E

En dag då monens jakter gledo röda (Ölandslegend [1918]) 131.0003e

En dam av edel vandel (Sång med positiv [1918]) 131.0001

En dam av edel vandel (Sång med positiv [1918]) 131.0003e

En duva i kärlekstiden: - Jag är en turturduva, (Duvan och örnen) 131.0002e

En fest bereds. Förgyllda äro löven, (Höstskog [1906])

En gammal Jul! Du minnes och du tänker. (Gammal jul [1934]) 131.0001

En gammal man på kärleksvägen sedd, (En gammal man [1918]) 131.0003e

En höstens kväll, en stormens kväll, Malena, (En höstens kväll [1927])

En skuta. Ö, su själv är lik, (Ölandsmelodier - Arken [1918]) 131.0003e

En turkisk eldros vaktar protalen (Systar i lustgården [1927])

En visbok jag ägnar dig, Sissela Böllja. (Till Jungfru Cecilia Böllja) 131.0002e

Ett dårbus och ett bårhus (Poeten till sångmön [1918]) 131.0003e

F

Fast morgonvindar strämma (Sagan om Rosalind [1895])

Fem F av mycken fara, som hotar kropp och själ, (Fem Farliga F [1901])

Fördärves jag platt, om jag viker en tum (En envis dalkarls visa [1898]) 131.0002e

Från din gård högst upp under aftonens skyar (En gammal rocksvarvare [1927])

G

Gallhumlen tumlar kring min förstubro (Höstens glädje [1927])

Giv mig ett strängaspel att ljuvligt leka (Tvä stämmor [1898]) 131.0002e

Göcken på ängarna gal i sena natten, (Vårlåt [1898]) 131.0001

Göcken på ängarna gal i sena natten, (Vårlåt [1898]) 131.0002e

H

Hag talar ej om (Maja Hönstjuv [1898]) 131.0001

Han fav sig uppåt landet (Och Solen löper i jungfru" [1906]) 131.0001

Han gav sig uppåt landet (Ch solen löper i jungfrun [1906])

Han kom i regn och rusk; (Den misskände spelmannen [1895])

Han kommer var natt till en havrevret; (I älgtiden [1898]) 131.0001

Han kommer var natt till en havrevret; (I älgtiden [1898]) 131.0002e

Han trädde upp ur männens flock. (I mora [1906])

Här åker sankt Elia upp till himmelens land (Elie himmelsfärd)

Här är din väg, där spenslig björk (Vandring [1927]) 131.0001

Här dansar Fridolin, (Sång efter skördeanden [1898]) 131.0002e
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Här dansar Fridolin, (Sång efter skördeanden [1898]) 131.0001

Här lyfter han ur kärr och skog och ängar (Åsen [1895]) 131.0001

Här rider an en dunderkarl, (Hästkarlar [1906])

Här står det gamla huset (I Fridolins spår [1918]) 131.0003e

Här står det gamla huset (I Fridolins spår [1918]) 131.0001

Hej, Polydor, kryp fram ur din kula! (Bulan [1901])

Hej, skojarmor som lunkar genom värdshusallén! (Budskapet [1895])

Hell dig gamla konungalund (I kungalunden [1901])

Hennes fa är bland alfer den störste (Hembygdens huldra [1898]) 131.0002e

Herr Ollondal talade butter: (I marsvind [1918]) 131.0003e

Herr Ollondal, träd unt ifrån ditt slott! (Nya skott [1901])

Hon gick som främling i den jya staden, (Stadens sångmö [1927])

Hon kommer utför ängarna vid Sjugareby. (Jungfru Maria [1898]) 131.0001

Hon stod vid stättan (Obekanta [1895]) 131.0001

Hör, hur den kallar oss - hör du eij sången? (Majnattsröster [1895])

Hur är dig, Krylbom? Är barmen sårad, (Ode till snickaren Krylbom [1898]) 131.0002e

Hur präktigt leva vi i Juda städer! (I Juda städer [1898]) 131.0001

Hvad skall man sjunga för flickor (Hvad skall man sjunga?) 131.0002e

Hvad trevar du i nordanskog (Till en jordförvärvare [1918]) 131.0003e

Hvarför sitta vi så still och tysta? (Aspåkers-polska [1901])

Hvem är du och hvar kommer du från? (En löskerkarl [1898]) 131.0002e

Hvi fjuter du i vågen (Selinda och Leander [1898]) 131.0002e

Hvi står du så plötsligt fö mig, (Avskedet [1927])

I

I den blå Johanneskvällen (Blommande rönn [1895]) 131.0001

I gamla visor klingar det, (Det förgånga [1906]) 131.0001

I hopar driver snön mot våra rutor, (Tjugondedag [1918]) 131.0003e

I kvällarna då vinterskuggor stupa (Vid sekelskiftet - Till Uppsala studenter [1906])

I Lissabon där dansa de (I Lassabon där dansa de [1906])

I natten darra (Lucia [1898]) 131.0002e

I natten darra (Lucia [1898]) 131.0001

I soluppgångens timma, (En vandringsdag [1895])

Intet är som vänstanstider, (Intet är som väntanstider) 131.0002e

J

Ja är mönstrad inför kronans bord och jag är funnen sund, (Från beväringsåren [1898]) 131.0001

Ja är mönstrad inför kronans bord och jag är funnen sund, (Från beväringsåren [1898]) 131.0002e

Jag är av jorden, jag är sval och tung, (Mikrokosmos [1898]) 131.0001

Jag är den rike ynglingen; (Den rike ynglingen - I [1901])

Jag är den unge spelman som vandrar skogens led (Spelmansvisor [1895])

Jag är en sjungandes röst på stora, tomma slätter, (Jag är en sjungandes röst [1898]) 131.0002e

Jag är en sjungandes röst på stora, tomma slätter, (Jag är en sjungandes röst [1898]) 131.0001

Jag dansade en sommar, (Fattigmansverser - Sommardansen [1918]) 131.0003e

Jag går bland nöt (Josep i Skogen [1898]) 131.0002e

Jag gick mig ner till stranden, det var en sommarkväll. (Den rike ynglingen - IV [1898]) 131.0001

Jag grubblar åter de kända orden, (Husvilla andar [1895])

Jag hade ganska roligt en gång, (Gamle drängen [1927])

Jag har slitit ungefär (Kanske! [1898]) 131.0001

Jag har slitit ungefär (Kanske! [1898]) 131.0002e
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Jag hilvar i vaggande armar, (Den rike ynglingen - III [1898])

Jag hör en lie brusa (Låt brusa, barn, låt brusa [1927])

Jag hyrde mig ett landtligt hus (Oktober [1918]) 131.0003e

Jag lever allena, jag fingrar min flöjt, (Jag lever allena [1898]) 131.0002e

Jag målar en ros (Kurbitsmålning [1927]) 131.0001

Jag minns dig, hur i pappershatt (Den sköne rosenblom [1895])

Jag såg en rosenbuske, stänkt med blod (Höstpsalm [1927]) 131.0001

Jag seglar till ett fjärran land, (Sjukdom [1918]) 131.0003e

Jag ser en vit azalea (Sjukdom [1918]) 131.0001

Jag sladdar och jag vältar, (Fattigmansverser - Statarvisa [1918]) 131.0003e

Jag spelade och lekte de veckorna bort (Göken [1898]) 131.0001

Jag spelade och lekte de veckorna bort (Göken [1898]) 131.0002e

Jag talar ej om (Maja Hönstjuv [1917]) 131.0002e

Jag tänkte dansa evigt rask vid ljus och lyktors sken. (Beckblomster - En förtappad [1906]) 131.0001

Jag tar dig i ego, du gamla skog (Eriksgata [1927])

Jag väver i flossa (Väverskan [1927])

Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord (Änklingen [1927])

Jag ville vara en mäktig man (Drömmen och livet [1898]) 131.0002e

Jag ville vara en mäktig man (Drömmen och livet [1898]) 131.0001

Jag will till ro mig lägga (Aftonbön [1927])

Jorden talar: Snart är jag trött att ila (Inför freden [1927]) 131.0001

Jordrök vaknar bland höstlöv i lunden. (Roslagen [1918]) 131.0003e

Jordrök vaknar bland höstlöv i lunden. (Roslagen [1918]) 131.0001

Just som solen gick upp i ett dansande sken, (Härolden [1918]) 131.0003e

Just som solen gick upp i ett dansande sken, (Härolden [1918]) 131.0001

K

Karl Johan, se Karl Johan! (Karl Johan [1927])

Knappt hanarne golo, knappt dagens ljus (Majgreven [1901])

Knappt leker mört, knappt hoppar lax, (Fridolins dårskap [1901])

Kom härut, kom härut, du sköna sköna brud, (Den gråtande bruden [1927])

Kom i lunden, räck mig kannan (Komm i lunden [1901])

Kommen, flickor, höstvindsröda! (Äppelskörd [1901])

L

Lägg tungt och fast din hand i bordet (Om en tillbörlig vrede [1901])

Längtan heter min arvedel, (Längtan heter min arvedel [1901])

Lät oss hurra och surra: hej, kummin och pickardång! (Den rike ynglingen - II [1898])

Lilla lätingen min, lilla tättingen min, (Min guddotter [1898]) 131.0002e

Ljung du fagra (Ljung [1895])

Ljunghedens glans och dunans prakt på gläntan (Augustihymn [1906]) 131.0001

M

Mäktiga ström som välver våra öden, (Vid sekelskiftet - Kantat [1906])

Mars var slin broder eller gemål, ty skalderna tveka, (Till Bellona [1918]) 131.0003e

Marschen går till Tuna (Dalmarsch [1898]) 131.0002e

Mästaren stod på stranden, (Påsklegender - Tranbrev [1918]) 131.0003e

Med spön och håvar bullersam (På älvbrinken [1895]) 131.0001

Midsommermarkväll, då all läppar skämta, (Som en dröm [1934]) 131.0001

Min mun är full av glädjerop och klagan, (Tillägnan [1906])
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Min stråt är glad, min sol är bjärt, (Fiskarvisa [1895])

Min vän på 'Basilisken'! (Till en apotekare [1918]) 131.0003e

Mina bragders bagga, o Pungmakarbo, (Pungmakarbo [1898]) 131.0002e

Mina sav-år ha runnit undan (Beckblomster - En frälst [1901])

Mitt hjärta är en stadig bälg (Ett hjärta [1901])

Möter du nordanvinden, karl, (Vinterhälsning [1906])

N

Näckens dotter dyker i vassen, (Den länga sommarn [1927])

När enen börjat ryka, (Visa i enskogen [1901])

När jag drog in i Hedelberga stad, (Fogden i Heidelberg [1927])

När jag i marken vandrar, vill jag min flaska ha, (Ormvisa [1898]) 131.0002e

När lyktskenet spred genom ödslig stad (Jordanden [1918]) 131.0003e

När Phoebus skön Flora besöker (Blommornas kärlek [1918]) 131.0003e

När prosten såg upp från det sista blad (Kyrkosångarne [1927])

När sista prakten flammar (De blindas dag [1927])

När vita dimmor vältra sig bland hässjorna på äng (Augustikväll [1895])

Nedom berget, bort mot skogens gränser, (Mossen [1895]) 131.0001

Nordan är min kärleksvind. (Göjevisa [1898]) 131.0001

Nu är den stolta vår ursprungen, (Höstens vår [1898]) 131.0001

Nu är der fastlag. I högtidlig gång (Det röda korset [1918]) 131.0003e

Nu är der fastlag. I högtidlig gång (Det röda korset [1918]) 131.0001

Nu är det tid, I andligen besuttna! (En Pesthymn [1918]) 131.0003e

Nu blårad,ser vinden gäll och strid. (För vägens vind [1898]) 131.0002e

Nu bommom vår port och stängom vår grind (Vinterhvila [1918]) 131.0003e

Nu ingår den höga och sköna (I Jupiters stund [1906])

Nu ingen svag och ingen varlig flykt (Sång till psaltare [1901])

Nu lägger marken av sin gråa vadmals pajrock (Vårskuggor [1927])

Nu lyser månen klar och kall (Nu lyser månen klar och kall [1895])

Nu mulen natt över kullarna ruvar (Stormnatt [1898]) 131.0002e

Nu när de trötta sova, (Kornknarr, sänghalm [1927])

Nu öppnar nattglim sin krona (Na öppnar nattiglim sin krona [1898]) 131.0001

Nu slocknar daggens glitter (Testamente [1918]) 131.0003e

Nu trycken, trycken de kära händer (Avskendssång [1895])

Nu vill jag sitta på svällande tuva, (En madrigal [1898]) 131.0001

Nu, grova smide från min tankesmedja, (Rimsmeden [1898]) 131.0002e

Nyss hvilade nejderna trygga (Januarivår [1918]) 131.0003e

Nyss var jag konung. Fredlös genom riket (Den flyende kungen [1918]) 131.0001

Nyss var jag konung. Fredlös genom riket (Den flyende kungen [1918]) 131.0003e

O

O ljuvligheters ljuvlighet och krona - (I passionsveckan [1906])

O Pillman, du är nyktigam, (Den andra ungdomen [1927])

Om du mig ser en gång på fröjdestigen, (Epistel till sabbacus [1906])

Om du vil göra Kvistbom rätt, o efeetervärld, så säg: (Till en proletär [1918]) 131.0003e

Om själv jag vor i en bårlig dal, (Flora och Bellona [1918]) 131.0003e

Om till din bädd, om till din bädd, Malena, (Om till din bädd [1927])

Om till din bädd, om till din bädd, Malena, (Malena-Visor [1927]) 131.0001

Om våren, säg om våren (Om våren [1918]) 131.0003e
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Ö

Över Dalälvens lugna yta (Inom hässjorna [1895]) 131.0001

Över dig, yxne, älskogsört, (Nattyxne [1901])

P

På dörren famla tunga, grova nävar, (Fjällstorm [1918]) 131.0001

På dörren famla tunga, grova nävar, (Fjällstorm [1918]) 131.0003e

På Lårsmässbal med glans och ståt (Kompankörer - Julia Djuplin [1918]) 131.0001

På Lårsmässbal med glans och ståt (Kompankörer - Julia Djuplin [1918]) 131.0003e

På terrassen blommar den sköna, (Slottstappning [1927]) 131.0001

På vägan kom en yngling, (Syriskan [1918]) 131.0003e

S

Så stilla faller blad på blad, (Luthers hammare [1918]) 131.0003e

Säg mig, käraste, var du betar, (En herde- och namnsdagsvisa [1895]) 131.0001

Säg, främling, varför häver du det rungande böl? (Värdhuset [1906])

Sankta Birgitta, dig till behag, (Plantering [1927])

Se kvarnen, honskiner (Den underbara kvarnen [1927]) 131.0001

Se, svarta Rudolf dansar (Svarta Rudolf [1918]) 131.0003e

Se, svarta Rudolf dansar (Svarta Rudolf [1918]) 131.0001

Sjung, sjung i alarna, (Böljeby-vals [1901])

Socknarnas ombud med sina följeslagare mötas (Tuna ting [1901])

Solvända! Solbrända hällarna svalka sin kalk, (Zephyrs serenad till ölands solvända [1918]) 131.0003e

Som liljorna i natten (Blomstervisor) 131.0002e

Spinn, spinn, kära dotter, (Spinnerskan [1918]) 131.0003e

Stig, vårens sol, du ljumma, (Humlor [1927])

Stilla coh skumt är på heden, (Hjärtstilla [1901])

Stilla tindrar stjärnan. (Ljusstöperskan [1927]) 131.0001

Sub luna amo. (Sub luna [1927]) 131.0001

T

Tagom vi plats på bänken (Ur årets sagor [1906])

Tallarnas bart och björkarnas blad (Serenad [1895]) 131.0001

Tänd intet ljus i denna svarta kväll, (Svart Jul [1917]) 131.0003e

Tänd intet ljus i denna svarta kväll, (Svart Jul [1917]) 131.0001

Träd in, du bålde kavaljer, (Kompankörer - Adrian Brushane [1918]) 131.0003e

Träd in, du bålde kavaljer, (Kompankörer - Adrian Brushane [1918]) 131.0001

Träd ut mellan brokiga bäddomhängen, (Månhymn vid Lamberts-Mässan [1898]) 131.0002e

Två häsor flyga fram med hast, (Påsklegender - Häxridt [1918]) 131.0003e

Två stora nattfjärilsvingar (Häxorna [1901])

Två vackra töttrar har patron på Vrena. (Sol och måne [1895]) 131.0001

U

Ur mitt fattiga, mörka liv, (Drömd lycka [1895])

Uret slår med hammaren (Träslottet [1906])

Uti Krabban skall man bruka (I Krabban [1898]) 131.0002e

V

Vackra Maj i Munga, (Maj i Munga [1901])

Vågen är grå och skyarna gå, o Irina, (Irina [1898]) 131.0002e

Var är folket som blåste i djurhorn (En hornlåt [1906])
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Var det dig jag såg i gubbigt ryggsim drivande mot väster, (Ode till den höstlige Neptunus [1906]) 131.0001

Var det flyende nyck, var det sanning och glöd? (Ue hjärtats gåtbok [1895]) 131.0001

Var det flyende nyck, var det sanning och glöd? (Ur hjärtats gåtbok [1895])

Vårmild är höstens måne. (Ölandsmelodier - På Borgholm [1918]) 131.0003e

Vi ha arv va vår fader, vi ha märg av hans märg, (Lejonets barn [1898]) 131.0002e

Vi veta hon skall komma (Barmhärtighetens tempel [1898]) 131.0002e

Vid Brittmässtid, när skymning föll, (Herr Snakendal [1917]) 131.0002e

Vid Brittmässtid, när skymning föll, (Herr Snakendal)

Vinden spelar på sin sträng (Den drömmande systern [1901])

Vindragarn som en vallmo står (På värdshuset koppar. Flöjeln [1901])
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