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& De två konungadöttrarna:
< Ballad efter Helmy Hansson, Stora Tuna, Dalarna.>
#: <:5> (oSo /dodo SooSoMi LaMi So o;So /doododo miredodo
mi re e;So /reeremi faafami dododoTi La a;Fa /SoSo TiTiTii
re do o)×21
'1 Det var de konungadöttrar två (×:; –
Två rosor och adeliga blommor – ;)
De blevo bortstulna allt medan de var
små (×:; – Från England äro vi komna
–.)

'12 Det andra slag hon i väven slog .....
Där vov hon in träd på grönan skog. .....

'2 Så gånga de jungfrur till konungens
gård ..... och ute för dem själva
konungen står .....

'14 Där satte hon måne, där satte hon
sol, ..... där satte hon syster, där satte
hon bror. .....

'3 "Å nådige konung, vad vi Er spörja
må: ..... Behövas här några små
tjänstemör i år?" .....

'15 Den äldsta hon fällde den väven ned
..... Den yngsta hon bar den i
drottningens knä. .....

'4 "Å tjänstemör små behövas här väl,
..... men det må ni spörja drottningen
själv." .....

'16 Å drottningen uppå golvet går .....
"Å fagrare väv jag aldrig såg! .....

'5 De jungfrur inför drottningen steg .....
å drottningen dem med ögonen neg. .....
'6 "Å nådig drottning, vad vi Er spörja
må: ..... Behövas här några små
tjänstemör i år?" .....
'7 "Å kunnen I brygga å kunnen I baka
..... å kunnen I sy å det röda guld
maka?"
'8 "Väl kunna vi brygga, väl kunna vi
baka ..... men bättre kunna vi röda
guldet maka."
'9 "Här har jag en förgyllande väv för Er
..... Ack, kunnen I mig den väven väva
ner?" .....
'10 Den yngsta hon trädde i skaft å i
sked ..... Den äldsta hon satte sig i
väven ned. .....

'13 Det tredje slag hon i väven slog .....
Där satte hon fader, där satte hon mor.
.....

'17 Å hören I jungfrur vad jag säga må:
..... Ja, vävarelön den skolen I få .....
'18 Den yngsta skall bära mina nycklar
på band ..... Den äldsta jag giver min
son uti hand." .....
'19 "Det är icke sed uti vårt land, ..... att
syster ska taga sin broder till man." .....
'20 Å det vart glädje och det vart gny,
..... att konungens döttrar var komna till
by. .....
'21 Å det vart glädje och det vart
gamman, ..... att moder och döttrar voro
komna samman. .....
'22 Å det vart glädje i konungens gård,
..... när moder och döttrar de kändes åt
.....

'11 Det första slag hon i väven slog .....
Där vov hon in himmel, där vov hon in
jord. .....
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