
Jifta deg jenta 

 
 

Nei, jifta deg gjenta, da raor eg deg ifrao, 

- byssan, lullan, lullan, lullan, lullan, lei. - 

Kjeme da eit mannabein du bite inkje pao! 

-Byssan lullan - lullan - lei. - 

   

Somme e' lure å slue å rao, 

- byssan, lullan, lullan, lullan, lullan, lei. - 

andre ubjaodele vansjele å føstao. 

-Byssan lullan - lullan - lei. 

   

 Somme ve berre onde fedlen deg fao, 

- byssan, lullan, lullan, lullan, lullan, lei. - 

 andre e'nett so ein jokle taka pao. 

 - Byssan lullan - lullan - lei. - 

   

 Somme e' nett so ein hesjastaur å sjao, 

 - byssan, lullan, lullan, lullan, lullan, lei. - 

 andre e' ronde kan ofte tridla tao. 

 - Byssan lullan - lullan - lei. - 

  

 Somme ha vansjele fø å fao da te å gao, 

 - byssan, lullan, lullan, lullan, lullan, lei. - 

 andre treng du berre kitla litevetta pao. 

 - Byssan lullan - lullan - lei. - 

  

 So jifta deg jenta, da raor eg deg ifrao, 

 - byssan, lullan, lullan, lullan, lullan, lei. - 

 da vette inkje anna enn naue å fao! 

 - Byssan lullan - lullan - lei. - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forklaringer: 

ubjaodele vansjele føstao: svært vanskelig å forstå. - jokle: istapp. - naue: berre sorgen / 

nauda. 

Opplysninger: 

Denne visa har etter hvert blitt svært godt kjent. Det er funnet eldre tekst- og melodivarianter 

fra Sogn og Hordaland med navnet; "Te gifta seg tidleg". Disse varierer i melodi og i lenden 

på versene; det har tydelig vært et populært tema. 

Denne forma har likevel en helt spesiell historie: "Jifta deg jenta" ble skrevet i 1971 på 

restauranten "Holbergstuen" i Bergen av tre hardingatauser som kalte seg "Hordabanden". 

Disse tre framførte visa på en Ofsefest i Hulen til enorm applaus. "Hordabanden" sang b.a. 

egne og andre sine viser fra Hardanger på ulike arrangement i Bergen i begynnelsen på 70-

tallet. Senere har visen vandret, og blitt mye brukt. Her er det brukt en tilnærmet 

originalutgave.   

 


