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Företal.
Ybeten af denna flags poe/ien hos of, tjjldter of

icke at tro det lvi deruti dnnu kuuna d.[tadkom-
ma ndgot af fardeles Wdrde. Det dr en heder ,

den man mdfte Idmna at fne efterkommande;
och halla det för nog at Ivt liklpal Warit de

A I
.•

>förjle fom %ordt ndgon början deruti.
Jffdrt jpfdk dr dnnu oWant tvid defe fnbeter j tai hafiva

hit tils uti denna faken ej Ividaro hunnit , an allenafl at fr e[la.
om det ock dr gorligit at med tiden \vinna ndgon ting hdruti,
iri hafwa ock funnit at man ej bör ivara utan hopp.

Om ndgon fordenfkull fager , at nti denna piecen pnnat
dtfkiUigef el , den md ingalunda tro det def Aucior dr af ndgon
annan tanka, Felen fynas altid lattare an de dndras, De aro
nu uti början cj utan fin [iora nytta ; man for af den anledning
at görd Jig tvijla reglor 3 fom framdeles tidna til at göra kon -

Jien fullkomligare.
Critiquer böra nldrig förfkracka eller mishaga en Au»

[ior 5 aro de oförnuftige , kari mun anfe dem med löje ; aro de
fornuftige , da aro de defamma [om mdft bidraga til faker»
nns upoälande ,

och bora derföre talas, Sd I'dnge det liuder of Ula
nti orat at blifwa pdminte om ett eller annat , Ja lange [id ivi
ja famma ftdlle.

Roar man Ctg med at critiquera min Poejle , da bar
man ock roat ftg med at lafa dcnfamma , och det dr ait det jag
djlundar.

Mitt



' Tilit t affende har fordenfkuli endajl Ivarit , dt g!f»k
det aUmanna ett Theaterftycke , pa aet lvi fkulle fa, nagre af det
fiaget , til at fa fe huru lvida \vart feculum haruti bar hunnit
fr amför det förre , uti blvilket Meffeniut och Urban Hicrne Tför~
utan flere hafwa hudit til nagot dylikt.

Hifterien afbwilcken jagmig betiant,fnnes uti Herlvara c. IV.ef.terVerdiibfverfattningfadan:Thet håndeen jubftonpä Bolms-
o, at the skulie göra löfee och forplikcelfe til ett iyekefioitföretagande , fom plågfed war. Tå gorde ock Am-grims (öner löfte. Hiorwarder förpliktade fig ,at hari
skulie äga Ingeborg, Kong Inges dotter uti Upfala. ThenMö fom myeket namnkunnig war af (in klokhet, fätrring
och wisdom ; Och finge hän then icke fade hän
skola gifta (ig. Oin war e n foro defTe tolf bröder tilfam-mans åt Upfala , och gingo för Konungens bord , therhän fatt i fitt högfäte med fin dotter. Ta fide Hiorwar-der for Konungen fitt årende och gorda löfte j och allethe fom i Salen woro lyd le therpä ; och bad hän Konun-gen ginaft fäji hwad besked hän skulie fä uppä ärendet.Konungen beta kte thetta mä! , wäf wetandes hwilke fto-

re Kaxar deflfe bröder woro; H. n wdffe ock at dc woro afförnåmlig slakt komne. Woro ock dä hos Konung ingetwä ne K ani par och Höfwidsmån, Hialmar (f n hugfulleoch Oddur den widfarne , fom kallades drfwar Oadur~thegår Oddur med pilarne. När Hialmar hörde defTe slarrS !
kämpars årende, fteg hän fram för hordet, ochYade ti[
Konungen: Kommcr ihug , Herre, hwad årewyrdnad iai?hafwer tedt eder, fedan jag kom hit i landet. Och hurujag hafwer winlagt mig mäng är foortåt at sfcaffa eder rikettilhanda. Min tiänft bar altid flått eder til redo, ftfomeder egen tiänares, Ty beder jg , J Wille göra mi e fienaran och gifwa tmg eder dotter , then jag fa Jänee hafW«-Ctlskad. Och dr xhet tilbörligare at J låten mig then he-dren wederfaras, dn deffe fremmande , fom intet annathafwa gordt, dn drifwit arghet och omka i wårt och an-dra Konungars riken. Konungen tdnkte Gg om , och t •

te



t& honom thet en fwåf fak , att defTe höfdingar, få e«-
trdgne voro efter hans dotter > och ty fvarade hän fåiedes#.
att både defle voro få ftore mdn och vdl dtteborne, at

gentera * ville hän förvdgra fin dotter utan bad hänniö»
fielf väljä hviikendera hon Ville dga»*A Ingeborg- fvarar.
de at om hennes Fader ville gifta henne,v :Tå ville hon halit
then til Man hafva , the» henne bdft vore kdnd i många
goda ftycken. Hiorvarder mante ftra*t ut Hialmar at slås.
med fig på Samso, ock kallade jionom hvars.\Måns niding<
om hän skulle undanvika. Hialmar fvarade fig ej thes?.-
med skola drdja , och skildes the. åt med thet aftalet.

Slutet af Hi(lorien fes uti det foljande eapitlet , fi-
dant ; Slags-Kdmparne lokte nu emot dem med dragne
fverd , och voro air öfver blodige. En. Var hufvud högre
da de andrej haa hade et fverd fom lyfte af folftrimor,
thet var Angantyr med tirhng. Tå fade Hialmar; vill tu
heller slåsmed Angantyr allena, ftallbroder, eller emot de
clfva ? Oddur fvarar ; jag vill slås med Angantyr, ty jag
driftar på min skiorta mer an på dia brynja. Hialmar fa-
de y tycker du det vara mer at slås med Angantyr tå skali
jag thet göra. Hialmar gick da fram och Angantyr emot
honom- The begynte fin ftrid med grufvelig ftore hugg,
rufandes på hvarandra fä hdftigt, at ingen hade någon tid
fedt hårdare kamp , dn the hade. De ftupade sckfx Lude efter
tn hxrd drabning. Sedän gick Öadur dit de bdde hade flagne ,

da Angantyr redan \var död , men Hialmar quaduti det ytterfia
tm Ingeborg 5 och gaf Oddur en gullring y den hän bad honom
giftva banne. Oddur forde fä Hialmar död til Sigtuna, oeh
Ingeborg Konung Inges dotter, ville ej lefva efter Hial-
mar > ty gorde hon af med iig fielf.

Cm ma» med de anför de ftdUen af Hervara jamforer
htvad Snorre Sturlefon uti Tnglingafagan formxlcr ,

lär manfin-
na at jag icke aldeles fx myckct gadt fr an Hifiorien fom man fkude
tro. Jag bar dock haft nödigt at ambytafomt 3 fom icke fdrdeles
fynts mig tienä uti en Hcrsifk afiion.

Vere.



=*, Verelius uti fine noter tllHervara menar at denneKtJflglngfc
Är IngVC Frej fom Sturlefon anför , Stamfadrenför den bekante
ynglingeflakten. Denne Inge hade fdtt llpfala rike uppd fin Idtty
stjLKung Gylfe lvid Odens. ankomft ifrdn Afien nodgades affid Kro -

M» lii honom och hans felje. Hialmar har jag gort til denns]

fåyjfes ;fon, emeddn-.Hiiierien. 'fom aldeles fertiger hans fidnmth.
gifyver mig fr.ihet atftelia den efter mitt behag ,

och denne flåkf
skapen tionte mig at för ejlolla kdrleks intrigen emellan honom >
Ojh ingebarg [d mysket artigare.

Hdraffoijer naturligen hatet emillanlnge och Hialmar, de»
förres af mijltankar , ocb den fenares af den ritt hän fyntes fig
oga til riket.

Oddur, fåger Verelius utifin a noter, kallades den lvidfarne, tm

ntedan ban jdfom den anfire UUyjfcs hade f ett mdnga folkflags
fcder , och der af bliflvit förfiktig , eftertänkfam uti fine Iverf,
men fordig uti rddgiftvande, Hän forde pilar uti fitt lvafn och
blef der ar kaliad Oddur med pilarnc ; hlvilka Ivtro ett tee-

ken til hans tapperbet ocb Hieltemodi Jag bar fokt At bibehdl-
la hos honom dennd"-Cbara3eren, ech gort honom nog betonkfam
lv id alt bWad hän fig företager. Hiporien giftver mig Iva/ in-
gen anledning til bans kidrlek för Ingeborg , men fom hon it-
ke heller Hr deremot , ty bar jag tillagt honom den , pd det at

hdndelferne matte blif lva fd myeket mera omtvdxlade ,
hlvilket

fiirdeles bidrager til en Tragoeäies bcbagelighet. För kiUrleks
bandelen shbl den hkde Hialmar och Oddur hade med Inge-
borg , MÖdfakades jag at Idta Hialmar i harjan Ivara ofynlig }

ty det fyntes mig firida emot fannolikheten at tivanne sd för•
trogne Wönner fom Hialmar ocb Oddur skulle alpia en Frin-
fcjfa utan at Weta af hlvar andras kidrlek. Har af år skedt
at hwad Hiftorien förmdler om Hialmar , huru hän poekade up-
po. fin a förtiHnfter uti Inges hof, famt hlvad förakt hän gorde
af Arngrims föner y mdfte Ivan das pd Oddur , fom man finner
af y. och 4 Scena uti förfia Acten,

Hiorwaråfer har jag förlyt uti Angantyr , den oi(le af
drngrimt



lArtrgri/tit foner■, /) etnedan den forres- tiamh fol öbeqvlmligit
.titi vers ; mea famrd/t skai forn Corneille uti fin Rodogorie for*
liyter Demetrius uti Nicanor. *) z ) Emedan jag om Hiorvar-
der uti hela Hiflerien ei fane den minfte \Heroifke gZrning;
Hlvaremot Angantyr befkriflvei haftya agt ftorfte fragden af

alla fine //. Bröder , och. desutan tvai uti Attion omi-
ftelig , ity han Ivar den (amma fom Hi/lorien en-

jigit) borde med Hialrnar gora det
ma/i tragifke: af hila fa-

belen,
*) Se Prefation til Corn, Rodog,

OLOF CELSIUS.

Perfonerne.
Inge Konung i Upfala.
Ingeborg Inges Dotter.
Hialmar en Pi intz kär i fngeb.
Harald Hialm. förtrogne.
Edla Ingeb. förtrogne.
Oddur en Printz, kär i Ing.
Ivar Oddurs förtrogne.
Angantyr enPrinrz kär i Ingeborg
Heidrek Angantyrs förtrogne.

fterejialler Kung Inges hof uti ilpfala.

INGE-



INGEBORG.
TRAGOEDIA

Förfta Aclen.
Scena I.

INGEBORG, EDLA.
INGEBORG.

In ögon tyckas mig nu fnart betalning fa
För det mot hafwet de fa flitigt ftålde (M;
Den tiden nalkas nu, når Hialrnar täcktes

lofwa
At äter kornina fiem. Mitt hopp fom tyck-

tes fofwa
Det blir nu wackt igen: jag hoppas innati kort,
At åtcr fe min Wån, fom från mig refle bort.
Skönt ån hän tufend mil ifrån min Ögon farit;
Har hän dock ftåndigt när uti mitt hierta warit,
Ja hän, allena hän har minä tanckar brytt,
Och giordt at ofta fömn mitt låntand’ öga tryttj
Från hwilkets ftrål det moln , fom natten fyncs gifwa ,

Fj måktar Hialmars bild et enda Ögnbleck rifwa.
A Hän



Hän både natt ock dag för mig ftår.
Hän följer med'mig sjåmt ! ibwarr.)föniMbålit jag går; 'M
Hah fyller up min fiål •. ish *u'mih»K : -'IE

ihwJjjgnå I edIJP^ 2
- - - Menr nar j åntlig hunnit

At Eder Hialmar fe, hwad tro j.der med wunnit? 1
Då får j honom fe förföljas af £f Far,
Som et odrågligt hat til denne Hielten har.
J wet ock at Er Far ftår faft på Oddurs fida,
Och Oddur år en Prints, fom aldrig det lår lida,
Sen hän har Kungens hand, at hän förskiutas skuk

INGEBORG.
En Oddur blir dock ftåds fom Koppar emot Gull,
Då hän mot Hialmar ftålls j Jag känner Oddurs dygder j
Hans ryckte slutes ej blott innom wåra bygder,
En Oddur med beröm pä årans trappor ftår,
Men Hialmar ånda up mot Jielfwa hogden går.
Så längt fom Soi och Jord, sä långt åde ock skilda;
Ty når naturen skull min hoga Hielte bilda,
Då giord hän honom förft ,men brot ftraxt ftemplen af.

EDLA.
Så hör jag at hon då wili blifwa Hialmars slafj
Men mårk at sådant sker emot Er Fadcrs wilja,
Sora ej Er wånskap wet.

INGEBORG.

Min Far kan aldrig skilja
Det band min Moder knöt

EDLA.
Ho wet hur Hialmar msrl

Jag twiflar at J mer hatis ögon skåda får;
Men Oddur år för hand , hwad kan J båttre onsla?
Nog skull med denna Prints Er lycka mera gronsks;
Äch bort med cnwishet > det år ju skam och blygd ?

INGEBORG.

2 INGEBORG.



glm ioi tJNGBBORG*\s,b jbo JJfifi .pbM 4
Men-.iadan ehW.ishet sden kallat jag en dygd. .
Sen jag min Hialmar har min trohet en gång Iwurit,P
Sen jag uti mit broft hans bild sä långe burit,
Kan aldrig Oddurs dygd hans minne giöra kort:
Nej förr förgiåts jag fielf, för’n Hialmar glömmes bort,
Men Edla låtoffgä, hår lår ej fåkcrt wara, , ,
Jag wil en annan gång mit hierta mer förklara.

Scena 11.
U IVAR,HARALD.

M IVAR. ,On ogat mig bedrar? EIP fer jag Harald har?
Jag tror li

HARALD.
Ja Harald fielf öch Hiälmars wån jag år-

j .

Men himlar hwad jag hör? hur drifwes Hialmdrs finne
At åter komina hit? Mon hän ej harimiftnc,
At i Kong Inges Hof hän åger ingen wån?
Mon tro hän icke wet at Inge lefwer ån ?

EH’ will hän nu på nytt den Kungens galla fmaka ?

Ach Harald bed tin Printz ftraxt wånda om tillbaka.*
Hans lif på denna Ort i oppen fara ftär,
Om någon i wårt Hof Hans ankomft weta får.
Men såg mig kanske hän ett wapneskifte åmnar;
Ho wet hän koramer hit ock fig på kungen håmnarj
Jag kiånner Hieltcns mod?

HARALD.
Skiönt orteft farlig af

Skuir mig doch wara kiårt at tråffa Printzen hår,
Hans Hielte-mod har wål den faran kunnat wåga.

Ai IVAR

3TRAGOEDIA.
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sibiH h abalez sbgöib JeQ
Men år han jntet hårl a-rb iöl ■x 1

'o i£*."3 ål) 2 ;3X'

Juft det jag tåncker frågaf
Det.år nu många dar fen jag sidft Hialmar såg,,
Och fen wj skUdes åt af hafwets wreda wåg. .!>

Jag frucktar då at hän ej mera skådar. n A se!
IVAR. oxol i wlulvod ufnA

Hurl skal jag wål förftå, det nya du mig bådar?
Så år då Printzen död-fag Harald Hwad er håndt ,

Sen du ock Hialmar fidst wårt Swerge ryggen wåndt.
Hielp min nyfikenhet ock fakcn mig heratta.

HARALD. n
Det blefwe alt for långt at genom löpa detta,
Ock såja hur min Printz kring wida werlden fikt,
At skaffa iig ett namn med fitt gemöte likt.
Hur ofta odet foKt Hans dygd at öfwe.rwinna :

Hur ofta Jag har fedt hans broft af ifwer brinna.
Det går jag tyft forbi, och nåmner endaft om
Hwad fom ofs hånde fidfl:, då hän ifrån mig koin.
Wårt Skepp med foglig wind fick genom boljan skåra,
Som yfdes med fit skum då hon förnam fig bära
En Printz om hwilken man så ömnigt rykte hört»
Och hwars gelik hon förr ej mindes fig ha fört.
Tils ett hogmodigt Skepp emot osf dnftigt kiörde,
Hwars Wimplar fade til, at det en Wiking fördej
Strax hwar och en af osf fitt Swerd, fin Brynja tog,
Och Hialmar Lejonlik i fremfta fpetfen ftog,
Hms upfyn gaf osf kraft, hans Werja gaf osfhierta,
SädÖden kundc osf ej giöra ringfte fmårtaj
Wår ftend osf en ftund en blodtg slaktning gaf,
Men ho skull ftä emot wårt Lejons skiöld och glaf?
Hwars arm ej lyftes upp förutan faker hana ,

Men ddar dodar ut bland dem fom honom mana.
Det
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Det drögde såleds ej förr Hielte såg
Hur hopert for hänä fot med blekä låppar låg. h ? t£ V
Man tog ftraxt deras Skiep öch då war Hialmars wilja>
At på det Skepptt gä och fig ifrån mig skilja.
Wj följas jåmt en ftund-- Men - båfwan mig betar,
Når jag den olycks dag mig nu til minnes drar. I
Jag kan ej wål förftå bwad råkning 6det giorde.
At n a förfolja den, fom nysf defif ynneft fpordej
Jag kan ej wetå wål ora lyckan fielf förtröt,
lippa de lagrar hon åt denna Kielten bröt.
At hon sä haftigt nu skull honom öfwergifwa,
Och reta hafwet up , at Kielten widrigt blifwa.
Der koin en ftorm, ett dån , ett brak ett grufligt knall»
Med eldbcmångde skött kring himlens kanter ali.
En fwart och faslig sky ftraxt Solen från osf röfwaj t >
Och ftormen fökte til på Seglen wåld föröfwa;
En mörck och hislig natt på hafwets utrymd lag}
Och ftora wattu-berg man kring fig wålta såg.
Det skepp , fom Hialmar bar, blef ftraxt ur åfyn drifwit}
Mitt skepp blef raot ett berg i tufend fpliter rifwit}
Menach! hwad ömkligt Tori, hwad gryrat och ångsligtrop
Blef då utgutit af den tner ån arma hop.
Mitt skepp ftöt ftycketals med hafwets biftra wågaj
Den war då rik, fom fick ett litet brådc åga}
Der råktes upp en hand} der flot en döder kropp,
Der ftacks ur boljans gap ett ufelt hufwud opp. / >

Och raaften , fom mitt Skep nu nyflf olyckligt giorde,
War den af hwilken jag min lifshielp fen forfporde»
Jag wåifde af och an dit fwalland’ wågan dref,
Tils jag i lycklig ftund på ftranden kaftad blef.
Faft nu olycklig mer , når jag min Hielte faknar?
Jag likfom ur en dröm , fom från en divala waknan
Jag trodde det jag hår skull Hialmar för mig fc r
Men mårcker af Ert tai* at det ej så lår ske.

IVAR.



IVAR.r } .

Då lår man fom jag hÖr Hans ankomft fåfängt rådas ,

Ach hur Kung Inges fiål af denna dag lår glådas ,

Som bådar Hialmars fallj Hwars höga Hieltelof
Så mycken afwund Födt i dehne Kungens Hof.,
Hwars dygd kring Swcrgets krets få kiånd och ålskad blifwit,
At fielfmant hwaf och en fitt hiettä honom gifwit'-
Hur lär nu Ingeborg , Tom in til denna ftund
Har hindrats af fitt hat, at låta upp fin mund,
Hur lår hon icke nu lig nögd och gladlynt wifa?
Hur lår hon icke nu fitt öde lyckligt prifa,
Som ftadfåft hennes arf igenom Hialmars död,
Och tagit bort en rot til ali desf harm och nöd.

HARALD. , i
Men hur ftår Hofwet nu? år ingen ting förandrat?
Hur har wål riket mått, men jag har borta wamdrat?
ån Kungen -

* ålskas hän ? har du ej kunnat fe
I folkets inre bröft hwad rum de hohom ge?

IVAR.
Hän har fen lik fom forr uti de tankar fwåfwat,
At Hiaimar Gylfes Son har kronan efterftråfwatj
Ty har hän rikets grånts med mycken flit befåft,
At såkert ta emot en sadan mistånkt gåfl>
Prints Oddur år ån qwar, och har alt fen befutit
Det nummet i wårt hof, fom hän tilförne niutitj
Hän ålskar Ingeborg, hon honom äfwen få,
Och Kungen år rått nögd, at denna mågen få.
Nyff ä ock komne hit från Bolmfö ArngrimsSönerj

HARALD.

Hwad år då deras wårf ?

IVAR.
Med tiden man det röner.

Men Harald nu är tid gack til wår Öfwerhet,
Och honom gif wid hand, hwad du om Hiaimar wet

■ Harald,
Jag går. • Scena

6 INGEBORG.
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Scena 3.
ODDLIR, IVAR.

IVAR.r - > •
4a I—l off rt rj yl rt H \ v;

Tlock hwad jag hort ett oundwikligt 6de, mwli
-* 1 ‘Harflyttat Hialmars rumurwerlden til de dode.,

Nu frucktas hän ej mer, jag har här Harald fedt,
Som mig om denna fak fullkomlig kundskap gedt.
En grym och ohord ftorm har hafwet mot dem retat j
Och åtskildt deras skep ehur de ftarkt arbetat,
Sen har hari Hialmars skep ej mera skåda fådt,
Som utan twifwel har mot bergen fönder gått*
Nu har j ej behof den Printzens mackt befara :

Nu märks er lycka förft på ratta wägen wafa :

I Hialmars olycksfall J eder lycka fer:
Gack Prints, tag mot den tid, fom Himlen eder gfir»;
J wet det Kungen nu fig föga lär betänka
At jämte Swergets Tron fin Dotter Eder skänka;
Jag wet hon är Er kiar, jag wet hon alskar Er,
Jag wet at kungen helf Er wänskap gierna fer.

ODDUR.
Nej Ivar intet fwek kan på mitt finne råda :

Förr lär du Oddur död än falsk och fwekfull skldai
Det är dig ju bekant, at Hialmar är min wän ?

Ho wet nu hwar hän är, mä ske hän lefwer än?
Den kronan fom med rätt hän bordt allena ärfwa ,

Den skall hans fwärd och mitt än honom återWärfwa
Der hän i lifwet är. jag glömmer ej den ed,
Som jag har Hialmar gedt med fofterbrödra fed.
Ivlen är min fofterbror ur tiden redan wiken,
Eör hän dock på fitt Stoft af mig ej warda fwiken:
Sä länge Oddurs (iäl i denna kroppen bor,
Sä länge blir ock hän i minä tankar ftor.
Jag förjer Hieltens nöd, hans fall betar mitt himat,

Men



INGEBORG,8
353

Men det fom fyncs mig dock giöra ftörre fmärta, .
är at ora hafwets wåg här löft hans Idfnads ban, 2
Jag denna Hieltens död då icke hämna kan.
Ora andre honom dräpt, de skulle wift ma illa.

IVAR.
Men Prints, man måfte'ju fitt egit bäfta willa,
Man är fig fielf ju närmft ? AI ting ju wågas måj
Allenaft at man fig en Kunglig tron kan få.

ODDUR.
Min fiäl det känner jag, den drifs att få regera,
Men märk jag älskar dock min ähra mycket mera.
En tron det Jäter högt, men kiära Ivar lär,
Har fins wäl det fom mer än Kunga Kronor är.
Man bör fin dygd långt mer än Tron och rike skatta;
Med miftning at fin dygd en Kunglig fpira fatta,
Rätt föga fårmon är; min fiäl ar ärans slott
Den kan ej ftormas kuli af löfe afwunds skotf.

IVAR.
Men, Prints, få lät dock bli at Hidmar mera förja,
Nu är ej läglig tid at klagewifor borja*
Här firas skal i dag en fäft med högfta frögd,
Och Oddur skulle då fig wifa oförnögd?
Det är ju Er bekant, at dll de Printzars heder,
Som nyflf ä komne hit, wär Konung alt bereder
Med hogfta prackt och ftåt, och Oddur Kungens wän
Skul fig ej ta deraf?

ODDUR,

Hör Ivar wänd igen,
Och fmickra mig ej mer med siika namn och titlar.
At kallas Kungens wän ej mer mitt öra kitlar,
Den tid är nu förbi, jag tycks mig redan fe,
At hofwet ledfnar wid mig mera näd bete:
lag leds ock wid‘mig fielf, fen jag fårtrcthgt finner,
At iae på folk och land men ej pä ddet Winner.
A

- ‘Ettord
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Ett Ord, jag har ej luft i detta hofwet bo.
;

|:'i . q , tjÖ f IVAR. w
Ert tai giör mig ;beftort, min Printz -V

ODDIIR.
Det kan jag tro.

IVAR.
Men hie lp mig ur min dtom,- Säg hwad Er kanförtretaj
Skal Oddur något ha, der Ivar ej får weta ?

Hwad åndring år få fnart i detta hofwet skedd?
Såg, fåg mig tappre Printz , jag år til tienft beredd.

ODDUR.
Ach Ivar återwånd, at mera mig befwåra:
Låt mig allcna hår af harm mig få förtåra:
Gack, Ivar, gack och hielp den fåft at reda til, '
Den för de Printzars skull man äntlig fira wil.
Gack, gack , det år ej åt, du tiden hår förhalar.

IVAR.
Men Herre, kiånner j den man fom med Er talar?
Jag år ju Ivar, Printz, jag år ju altid den
Som Edert båfta fökt, det jag ock föker än.
Jag slåpper er ej förr ån J mig alt förtåljerj
Ach läcca dock cr (iål

, och fåg hwad henna qwåljer.
Men om jag lefwat har til en så IcdTam dag,
Som mig förfallen giör til Oddurs obehag;
Ora jag ej fynes wård den förra nåd jag niutit,
Så ftraffa mig min printz för det jag raot Er brutit:
Låt Ivars hufwud fä umgälla den förtret»
Som hän fin Printz har giprdt, skönt hän den fielf ej wet.

ODDIIR. ,

Ach, nej min Ivar nej, bland mine bäfte wänner,
Din fiägd och trohet jag for oförHklig kånner;
Men harm, förackt, förtret, fom hoptals ftÖta til,
De giöra at jag kn.pt btfinner hwad jag wil.
Wälan , fe hår jag skal dig faktn kort heratta,
Pnnfeflan Ingeborg är roten til alt dctta j

B Da



Du wet at ryektet af dcls ögClßCfia dygd H
Har minä fegel ftyrt gent emot denna bygd.
Du wet hur "full med hopp jag skiöt frän Biarmalandeflfä
Och hur jag fikte fnart Swenske ftranden :

Min tänke.a-Waf ren har långt för’n jeg fielf kom hit; ,1
Du wet ock huru jag här mottogs med min Swit; O
Hiir ingen ting blef Tpard fotn til inin heder lande:
Det ar dig ock bekant, hwad mig och Hialmar håndc,
Och hur wår wähskap knöts. Mitt wärf togs Jykligt an*'
1 del jag fatter blef til Swerges Landtwärns - ma».
Men hur jag dem bemott, fotn fökt deff grantfor hårja,
Det witnar aldradåft och fåkraftfdenne wårja.
Soin naftan an är warm och röker utaf blod,
Sen hon nu nylT uti Kung Häkans Merta ftod*
Du Ivar Tom mig fölgt så troget wid min lida,
At med dit ena lif inot tufend dödar ftrida *

Du wet wål hwad befwår mig Swerges Krona giordt,
Och hvad godt biftånd hon af denna värjm fpordt.
Men Ingeborg år den Tom gifwit kräfft och ftyreka:
Hon år den ånglabild jag endaft wårdar dyrkal
Hon år den endaft mig har Swerdet fatt i hand,
Och uplyft denna arm, at freda Swerges land.
Hon har ett fyfienhål för minä fegrar blifwit;
Hon har mitt Merta lif i (iclfwa döden gifwit«
Jag har för hennes dygd ej fafat Jofurs don.

IVAR.
Hon fpifar endaft ock at bli Er fegerlön.

ODDUR.
Min lycka Tom du wet fig anda der tili ftråckte,
At Konung Inge fielf mig handen råckte.
At tili Prinfeffan jag skull endaft åga lofj

IVAR.
Den faken ar ej ny uti Kung Inges hof.

t ODDIIR.

Nu tör jåg dock få fe hur hon mig rycks ur hånjer#
Sen 6det mig tili crots liar hit til wåra lånder,

£n

10
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En Printz Kung Arngrims Son i defia dagar fört, .
Som ali mimfprra romitt förra hppp förftördt.
Hän; har nu kömmit :hi|.at til Prinfeffah glljå. ,

nsiifl ciä? M yjrn pjS
Men fädant kan ej ske> forutan Kungens wilja,
Och dqn har Oddur re|>, OJ3on.,

. 2 bfu:i 13bsH «of to
j9bnlr! kånner I’3aa »

Hans finne fotn ett såf kan boijas af och an,
IVAR.

Men huru mä fig wäl prinfeflTan fielf förklara ?

: i / ODDUR.
Jag har ej djeffts ånnu min eld at uppenbara j
Det år mig fwår , jag wet ej hwarutaf det sker
At rårnna ut de ord, J*g Zlskar Er.
Och hennes ögnekaft, dera jag (I högt har wördat,
De häfwa fiåndigt tyckts uppå min tunga bördat
Ett twigt tyfthcts b.-.ndjat jag den eld mig fölgt,
Inunder wånskaps, namn nu långa tiden dölgt.
Det lår wål fpörjas fn .rt hwart ut min lycka hwålwer.
Mi n tyft hwcm komme»- der ? wift år det Kungen (ielfwer
Jag undrar hwad hän will hän fyns nog modfåldt h *

Scena 4.
INGE, ODDUR, IVAR.

JNGE.
Printz,

NU lår jag röna bäft hwad dygd hos eder fins.
Jag kornmer nu at Er ett fädant budskap förai

Som reta lår Ert bröft och Eder galla röra,
Skönt det en påfölgd år utaf ett wift beslut,
Det jäitite mig mitt Råd har nödgats gifwa ut.

ODDUR.
Alt nog jag kan förftå hwad wifa kungen qwåder:
Mea hwad år primzan Dygd, når JCungar* ord blirwåder?

B t Fritt,

11Tragoedia.
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' . , ' V
Fritt, fritt, ea..Angantyr en Oddur f Öredrag,
Men rains, at Öddurs jntrnd den kommer iyift en dagl -i
Och wet, at: detta bi öft af högre anda drifwes,
$n at det uti alt Kling inge undergifwes.
Det fwärd', fom eder fraift frän andre Kungars twång,
Kan ocK bemoda fig „ nrx

,-gn mo Sn
Man til min undergång?

Prints Oddur koin ihog, at j med Inge talar,
Och blif man tyft tildes Er heta blod fig fwalar.

ODDUR.
Hur fiår det Hiåltar an, at fe fig trampas ner?
Ach blygd INGE.

Men låt mig dock förklara mig jag ber.
J wet hwad rum Er dygd har i mit hierta wunnit.
At jagEr gierna med min Dottcr faramanbunnit,
Der faken warit mins Men når jag ej kan rå,
Når ödet ftar emot, hwad will jag giöra dä?
Prints Angantyr kan ej på något fått be-^ekas;
Hans verf kan honom ej förutan Feigd förnekas.
J fer hans ftora mackt, betänck hur faken år 5
Betånck hwad menlöft blod man då förfpilla lär
Om denne wifes af 5 Hwad är wäl tilat wåga?
J wet mitt rikes mackt och klena krigsförmåga,
Lät fe at nu Er Dygd pä eder galla rår.
Jag lätnnar Er en ftund och tili PrinfelTan går s
Befinna fig min Printz

Scena 5.
ODDUR, IVAR.

S ODDUR.
Kai jag det hämdloft lida,

At man ft-infeffan så will rycka frän min fida>
En Angantyr,en Prints, fom Swergets owån är,
Som irier til kronan åa til Brudea har begär»

Hwar

12 INGEBORG



Hwar är mitt förra mod? hwar är mitt förra finne?
Ej bpr en Oddur . mer i detta bröftet inne: ttnad
En' 6“dd 8383» d¥uTinSffMpl3ärhd nlm
När blir hän giackad tänker uppåhämd?
Men rikets wälfarfhfHl det jag skall (lilla tiga,
Och låta''Angantyr (fg Wid Prinfeflan wiga; '

Jag fer at om ej hän fin galne wilja får ■Det Swergets tron dgrwid 1 öppen fara (lår,
Jag bör mitt fofteriandl bäd’ lif och lytka gifwa:
Min dygd bef-.ller mig fördenskul tyfter blifwaj
Min kiärlek retar itiig, min hug hwäifs af och an:
Jag ka n ei det jag will, jag will ei det jag kan.
Det Swård fom för n ångHielt til döden wägen hanat
Bryts ej Jörn det uti mitt egit hierta (lanat.
Men dock jag biudan sk dl af udden pä mitt fwård.
At ta den lyckan mot, fom mig bör bli beskård.
Jag wil Hans mod och kraft i enwigskamp forföka?
Den Hieltens bane skal mit ryckte mer föröka.
Dock hait, hwart tåncker jag? hält Oddur med din harnij
Du har ej skådat an i din PrinfeiTas barmf
Du är ju owilf äh om du des hierta åger?
Kanske at Angantyr hos henne raera wågsr,
Hwad kan du giöra då? ach? aehl hwi har du drögt?
At med prinfeflfans ja ditt finne giöra nogdt?
Jag wil då giöra nu, det jag fä länge töfwat,
Ock det hvarmed jag mig (a inånga är bedröfwat:
Men Harald år du iiår ?

Scena 6,
HARALD , ODDUR, IVAR.

J HARALD,
A g wet ej hwad Tom giör

At Ingborg ej, ger ifwar på alt ehwad man Tpon
Bedröfwad war hon förr än jag för henne Tade
Hwad öde uppä (iön med mig Print* Hialipwr hade j

B } Uags

13TRAGOEDTA»,



14 INGEBORG

Llngt wårre blcf hon fen :>m6b,-i3i;3 mhfttrf iti?J «3 åq ishH i. .ihO
1 Wiftår detÄngantyr,

Som med fit frieri Prinfeftans hierta bryr.- L ’
Hän lår den forgfne färg på hennes fcinder måla; j

Jag måfte hennd fe , mitt hierta kan ej li i. 1
At långreskiuta up ett wårf fom år mig ömt: - , ö ' A
Kom lyar |öål: * iquib £1 i3 9.0 d hEwd snqö foA

Scena 7.
INGE HARALD.

INGE.
Hon har ej Wreden glöiiit.

Hör Harald hafta at min Dotter til mig kalla. \? -
HARJU). w

Jag gär at giora ftraxt det Kungen tåcks befalla*
Scena 8-

INGE.

TäncK hur min Dotters hat til Hialmar aldrig dor,
EHur man föker til och henne nöje giör.

_

Hon räds hän komma skall at henne tron beftrida,
Ty hör man det hon Kan hans namn få illa lida:
Hon gråter ftraxt hon hor man nämner Hialmars namn}
Och har alt fedan hän skiot ut från denna hamn,
Med nögt och gladt gemöt et enda ord ej taiat:
Nu tror jag Harald dock lär henne nog hugfwalat»
Som hennes owäns död för hennes öron fört,
Hwars lif få långan tid har hennes ro förftört.
Hon komracr

Scena o.
INGE, INGEBORG, EDLA.

INGE.

CSg mig dock min dotter hwad er felar iu Och hwaruppå så diwpt Er unkeftandigt fpelar j
Har



TRAGOEDIA. 15
Har himlen Eder. dömt til slik tyftlätighet ?

Ochbördaf Eder pä en sådan enslighet?
Atji dock altiddöf til alt wårt tai forblifwen,
At j pä alt hwad sker ej rninfl;a aktning gifwenj »

tancke-fbmn när wil J waken bli,
Nar skall man Eder dock wid båttre lynne fi?
Ach öpna mund, fom nu få länge tegat j
Ach öpna hwad hos Er få diupt i hiertat legatj *

Ho år fom preflar ut de tärar dem jag fer,
På kindren då och då fom pärlor Talla ner?
Tre gänger har wår Soi til hafwet sköte ilat.
Sen i med någon ro Er trötta ögon hwilat,
Tre gänger har wär Soi på himlen kömmit op,
Sen i med någon fpis har ftyrckt cr matta krop.
Sen Hialmar blifwit död

INGEBORG.
Ach himmel

JNGE.
ja |ag märckcr.

At an mot denne-Printz Ertbröft af wrede vrårckers
Jag älskar at j skyr et få förhatiigt namn:
Men gläds nu fedan hän ej rades i wår ham 5
Sen hän är död lät cj mer hat hos eder doljasj
Hän har dock ej förtient til ewighct förföljas:
Hän war en tapper Hielt, hans fragd war widt bekantl 7Gif dä hans död hvad ej hans lif af eder Vant.
Förlåt uppå hans mull det hän emot Er brutiti
Hän ville äterfå een tron der Far hans futit>
Et ganska mänskligt felj ty lagg nu bort er lorg)

INGEBORG.
Ach dålg dock nu ditt -qval olycklig Ingeborg,

INGE,
Nej, nej min Ingeborg nu är ej tid at fårja,
Nu b6r J glädias förft, nu bor J lefva borja $

J. g har ett giftermål at Eder foreslå,
Min Dötter lag hvad Cvär J gifva vil derå, . j vet



J Wet af Angantyr, fom kom idefla dagäP t̂l^ #!

Säg mig hur hans geiröt, och kynne
Hän wördar er Perfon, hän har ren för mig fagt,
At endaft Eder dygd til Swerget honbra bragt.
Ett ord hän friar r

:

INGEBORG. «I
Men jag kan i detta ftydce *

Min far ej yttra Er för denna gäng mitt tyckej '■
Jag har ej Printzen fett, jag wet ej hwera hän är,
Men tror dock at omfonft hän Ingeborg begår.

INGE
Men tror dock at orafonft- - ho är Tom da skal hindra!
Ho år fom fyncs mer för Hdra ögon glihdra ?

Man Oddur ? ja jag wet, at hän Ert hierta har:
Men lämna detta Wal nu endaft pä Er Far. '

Jag wil at Angantyr skall Eder make blifwaj
Jag wil at honom i mä Edert hierta'gifwa:
Så giör det Tamma nu från Oddurs låga rent,
Ock lät det skyndfamt bli med Ang mtyr förenc.
Lät nu hans Kårleks eld i Oddurs ftäile tåadas,
Hän ftår Er båctre an

INGEBORG.
Nar skal min plåga åndas.

INGE
Ja, år J icke rögd min dorter? gif mig fwar,
Se nu hwad dröjer J, ach himmel war dock fnar,
Nej Hon blir, lika tyft- fe här jag wil Er skåacka,
åanu en liten ftund at faken wåi betäncka -

Farwål
Scena 10.

[EDLA, INGEBORG.
INGEBORG

TJwi lefver jag hvi dröjer jag min död?
"Hvi har jag mednun dart ej «lotat ali min nöd?

Hvi
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Hvi finnes Ingeborg
_

når Hialmar icke finnes ?
Här dubbelt nät kring hennes hierta fpinnes?
Skal ej min tfppmed hans i helHv a grafwen gä?
Hans skugga Hr mig fnart mitt drögfmål forebrå.
Ncj, nej jag måfte dö, mitt lif är mig en
Jag bör ju med tm n död. min Hialmars aska wörda?
Tag E lla detta fwär.d, gjör på min ängslan slut,
Oda slåpp min klåmde hai ur detta fåhgslåt ut.Eli’ wil jag görat fielf

EDLA.
Prinfe(Ta|wakta eder,'J wet at med Er död J Hialmars död bereder.

Hans död ar owifs ån, ej har en Harald fedt,
Hwad ånd-ring med hans skepp på hafwet fedan skedt.
Ej bör ett owift tai Hieltinnors hiertan bräcka:
än år ej tid med blod at kiärleks lågan slåcka:
än Hialmar komraer hem, det jag ock fåkert tror?

INGEBORG.
Men om du såg den sorg som i mitt hierta bor,
Då skulle du mig ei min kiar-a död förnekaj
Atk Edla låt dig dock til ömkfamhet beweka:
Lät mig ej plägas mer : ach gif mig hit mit Swård j
Tyranniske du år min åfyn icke wård.

EDLA.
Prinfefia skal J cj Er Hielte lifwet unna?

INGEBORG.
Men E dii bör jag dock ett ögn-bleck lefwa kunna;
JNär Hialmar spörjes död?
„ ,

. EDLA. Jag fer grant hur det går,Ert ryckte hder raen, om i Er wilje får.
Hwad tror J folket .wäl skul om Er ifu-er dörama?J felar der J tror, at de den skul berÖinma :

Dä blef ftraxt uppenbart, hur Hialmar war Er kiar:Och fäghwad menar J, man deraf sluta Jår?
At J få långlig tid fä hemlig wänskap öfwa?
<:

,

C Mon
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M.on det ej skulle Er ali kyskhets pris beröfwa ? fäW 1;
|Pej, nej fj>baftyi -annit nlom-abncwlr thinbiw j3!

. i £fi -iimkiH' mol INGEBORG, tn £m p nsboA,
Men sk ai iag lefwa qwäf,

Och lida ständigt twång utaf en hårder far,
Som wil min Hialmars bild ifrån mitt finne rifwa, -

Som pä mitt finne mord wil fitt twång bedrifwa>blSom bördar mig uppå at bindas med en Printz, ?v \
For hwilken ej hos mig det ringfta tycke fins?

EDLA.
Men Oddur är ju hår, hän lår epnödan spara,
At wid den minfta winck Prin leffan lydig Wara.

INGEBORG.
Nej Edla, ingcn mer an Hialmarflar det an ,

At frälfa Ingeborg, och då hän inte.tikan,
Då will jag ofrålft Mi ; då wil jig håldre lida.
Wal an jag lefwer då mitt hierta sk Ml få fwida ;

Jag bor det ftraffet ha for det jag mig betankt,
Och icke länge fen min Hi Imar lifwet skj å: kr;
At dö det år mig sjött, ty bör j g mig til fmärta,
Ej döda få mitt lif,men mörda ftä ls mitt hierta;
Min forg lår giöra, fnart, hwad fvvärdet itke giör.
Det år mig lika kiärt

EDLA. Men min Prinfefia hör,
Jag tror at detta tai wil något mer betyda,
Som bådar Hialmars do ej år det ftraxt at lyda,
Hwad Harald ofs har fagtj PrinfelTa jag fom tror.
At hela Hialmars lif på dcn hans död beror;
Få fe haii nåmre är, än nånfin någon tåncker.

INGEBORG.
Nej, Edla Hialmars fiål wet e) af några råncker.
Hän wor fig wål bekiåd , om hän fu If wore hår.

EDLA.
Men kanske Kungen flelf dcn konften fpela lär;
Det tienar til hans hielp, at Hialmars död mfprida:

J wet.
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J wet hur fwånt er far hans naftan och frågd km lidat
Et widrigt afwunds-rroln hans fyn des kraft betar,
Arden ej mårker wål lawad dygd fom Hialmar har:

.Och fom så klart och liuft i andras ögon gliramar:
Hans tron med Hialmars dygd fig ej tilhopa rimmarj
Hän wil med detta tai hos foiket blott beta,
Den gambla kiariek de för dennav Pnntzen ha.
J wet hwad fina ftrck man uti Hof plar twinna.

INGEBORG,
Ja ja, det kan wäl fke; Men hän lår föga winna,
Om det hans mening år. Kom £dla låt ofs gå,
At wi dock ratt besked af Harald måtte få,

Andra Aden.
Scena i.

HEIDREK, INGEBORG, EDLA.
INGEBROG.

X/Tig fängsle Kungen fritt; mig tnå hän pläga,1VA
f e präfia,

Jag år dock den jag år en Ingeborg
EDLA.

PrinfeiTa,
Hår kommer en gefant, fom Er beföka lär.

HEIDREK.
PrinfeiTa jag til Er en Herrei hälfning bar,
Hwars frågd år wida fpord kring alla werldens delar:
Och i hwars lyckos högd det nu allenå felar,
At hän annu med Er fin tron ej dela fått:
Nu will hän fylla upp den brift i lyckans mått.
Hän tyckes blott hos Ef fin rätta maka finna ,

Och Ert benågne ja , det önskar hän at winfia.
Hans namu ar Angantyr

C i INGS*
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itLnöfn sib ncrn , E^intzAt hos en Ingeborg hänsdrkö ickeNihf. ub ind
Hän mä i andre hof fig en Pr i; Ha fök
Den båttrc an forn jag hans .lytk.i kun föröka, \
Med mig blir hän ej nqgd ;+u ioM mb nntQ *- I4L

....e Ach jo wili blir lönHän tar af Edert ja, fin lycka Jif och frögd.
INGEBORG.

Men jag tar af hans wa!
(
mig itke det tilbaka.

HEIDREK.
■■ :vV;

Jag tror Prinseffan wil hans tilbud platfLförfaka >

Betånek fig ho det år
.

n zr-ndcn •nu : ■ ■; INGEBORG. \ ä n‘

jag har m% ren betähkt sEj blir ät Angantyr mitt hierta nonfin skankt.
HEIDREK-

Men har hon fig heltan*, hwad Kungen ficlf beslutit l
Och at det gifteband ar aliarpdan knutit?
.Wet hon y at Angantyr har både makt och folck ?

INGEBORG.
Men har hän folck och rnackt , få har jag denna dolck»
Ach giernaj brnka wäld tror J jag derför ångslas.^
Min kropp kan bojor dra,. min wilja kan ej fängslas*
Hår lär hän finria dt mitt i fitt ftörfta hopp,
Ej annat an en ftum och difiös quinno kropp,
Nu hörde J mitt fwar, gack sag Er Konung detta,

HEIDREK.
Jag hörde det med harm, jag skall det ock heratta*

Sceoa 2.
INGEBORG, EDLA.

INGEBORG.
OTyrckdignu Ingeborg, slut til din, usla mund
U Lat skönjas at din ed har hiertat til fin grund.

20 INGEBORG.



Ju mera du %fö|gs., ä ju: mera man dig mÖrdar,Ju mera'blir dtJu wår:d 4en hielten fom dig :w6rdar., '■>Lat ej din Faders bpt,jiät ej tyrarinens prutDin Hialmar at rycka ut.Wis at det band din Mor uti din barndom knutit.Ti C e • ... n «

. '

Ej warda kan förrån i tyjia grafwen brutitj
r (y jls’ W)red , och nu gier föga hopp ZFörniödar jag likwäl iär en gång lyfa opp.

Da blir hän mera blid, ju mer hän nu år wreder,Dä blir min trohet lönt med dubbel ro och heder •

Mcn ach hwad hoppas jag? ett inter mig bedrar,Jag famlar biindt omkring och efter skuggan far.Wår Soi (in årakrets nu femte gången slutar,Sen Hiälten refte bort från wåra hus och knutar*Hwad år det annat an en ewighet för mig>
Nej, nej mitt hopp år alt

- £DLA.
i Prinfefla trofta figf

Ju långre fen det år wi bingo Kielten skäda,
Ju nårmre år den dag, fom lår hans ankomlt bädaLåt nu Er fragd, Er dygd , ora nonfin , blifwa fyntj
Och fulfölgd den triumph, J på Er lielf begynt.

INGEBORG.
Nej, jag år en barbar , et biftert tiger hfcrta,
En trolös wildiurs fiäl

ELLA.
_

, . , , a Prinfeifa glöm Er fmårtaj
Betanck Dwad Jager J?

INGEBORG.
„ .

Jag wet ej hwad jag fagt,
Min forg i mitt fårflånd har tufend bryller lagt.
Jag fwafwar hit och dit, jag hatar mig fnart ficlfwer;
Min blod den blir tilfis, min hug fom wågen hwålfwer j
En mer ån mörker natt min Ögon §kymmer för

C j Mitt
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Mitt hiettä slår ej mer, min Edla, ach j\g dör,
Hwar år jagEdla lag? Ach! ach! mitt klärnda ftane!
Wet Ji) hwar for? f

EDLA. J m
J 'g WCt

• , - f,j, ;ir rru) Hn °or
Hår plägar hän min hål , och gior mig mycken nöd,
Hai- lefwer hän, skiönt än hän annars wore död.
Ach! ach! at den Tom förr mitt hiertas nöje watit,
Skal .nu defs plåga bli, dens ro jag förr erfarit,
Dens oro kannet jag

EDLA. '

r
Låt aldrig forgen rå,

Men laga at Er dygd kan Öfwer handen få.
Dä skai) wål fä fe, at 110 men återwånder,
Och Er en lifstid full af klara dagaf sånder.
At ödet åndrar det, fom Er nu fynes ledt,

JNGEBORG. . ,

Naturen hafwer mig til fiemf ödet giedr,
Och tärar til gewåf , at mot det famraa ftrida*

EDLA.

Hwad winner J dermed? båii är at ti len biday
J kan med eder grät för Kungen fnart förrä
En fak af den hän ej bör ininfta kundskap fä.
Ty år det aldrabåfl: er eld i hiertat dölj-a,.
Och med ett sken af frögd Er -ångslan öfwerhölja:
Når J minft tänker på och måft orolig år, ■ <

tPrinfefla tro mitt tai, dä år Er hielle hår.
JNG6BORG.

Men kommer hän ej fnart då är hän ju i fara ,

At rhifta hwad fotn hans oruhbat borde wara?
Min trohet fättes ju på alla fidor an,
At jag mitt hiettä knapt ät Hialmar bärja kan.

Me»
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Men tvfti hwaå‘'Tade jag', kan jag. det itke giömma?
Trolofe Ingeborg , skal du din Hialmar glömma? '
Nej , nej , jag kan och skall dåndrät gbmma’ qvvar,
Det hiartat jag en gå„ng ät Hialmar gifwit bar.
Här finnas få fom om min, dygd.fig Wifa öme,
Mitt hiä.rta dock bli ett trohets efterdörae,
Fardö,m!de' Ahgatityr, om Hialmar wore bar, s».

Achfächl-jäg fwär at hän
EDLA.

Men fart hän det ej ar,
Så är dock O idut bar , hans bäfta wän på jorden:
Och när er frend af hans fwärd är drapen worden,
Då är det ju få, gpdt fom Hialmar fielf det giordt,
Och Oddur g6r ej mer än hwad hän göra bordtj
Hm frålfar åt fin wån defs bårta wån och Maka,
Då blir ju aitihg wäl t

INGEBORG.
v jag kan dig ej bejaka,

Men dock EDLA.
Gifhonom llf

INGEBORG.
Nå, nå du skal få rä.

Hän år min Hialmars wan, hän skal mig frålfa få»
Men fe hän kommer fielf

Scena 3.
ODDUR INGEBORG, EDLA.

INGEBORG.
Printz, hielp nu en PrinfefTai

Ur hvilkens bröft man wil få giårna fuckar präflaj
Om i mig öfwerger, hy/cm bar )ag då igen,
Som mig Kan hielp bete? Lät fe J wifar ån
Er wänskap wara warm, ett prof deraf nu låmna»
lag häpnar wid at er min fiend ockfå nämna,
Bland andre i wårt hofj J wet jag lefwer hår

En



%4 INGEBORG.
Il ■ - ■■ ■ ■ ...... ■■ in .n*r

En fånge fom blott namn af en Prinfefia bar.
Jag hoppas på Er dygd. och höga hieltä - finnet
Då blir jag hulpen, om J har Er fielf i' iSiÄne.
Då ftraffar J en dierf fom nu mitt finne bryr,
J lår af detta tai fnart kiänna Angantyr.
Jag wet at Oddurs fiäl en högr.e anda drifwer, - \
ään at hän tål at jagMot wiljan twingad blifwer. \ Sm.

ODDUR.
Prinfeflfa tro mig wål, jag har re*n giordt beslut
At rifwa Angantyr ur bröftet hiertat ut,
Och det sä warmt det år för Edra fötter Jåmna,
At trampa deruppå ock fielf Er oro hämma:
Men än wet Jej af, Prinfeflä ai Er forg.

INGEBORG.
Ach! ach hwad ny fortret kan träffa Ingeborg?

ODDUR.
Om til at älska Er, ar Er at angdig giöra.
Da är min högfta ro Ert noje at förftota,
Jag ali min lefnads tid Fr då förtorna lär,
Långt mer än Angantyr, jag då (traffwärdig är. •
Ja om det är ert fel, at jag er skonhet wördar,
Så mins ock, at J fielf det felet på mig bördart
J har fielf felat förft, forn tändt min låga an ,

Och jag har felat fen, fom den ej dölja kan.
Prinfeda låt ofs då hwarandras fel förläta ,

Jag har bagätt ett fel det jag ej lär begräta ,

Det jag ej ängra kan men önskar fda mer.
Eörlät J mig mitt brått, jag will förlåta .Ijr.
Men der J icke tacks mig gunftig tilgift lämna,'
Wänd Er från Angantyr, och Er pä Öddur
Tro fäkert at jag mig deraf en ära giör,
At jag för fädant fel af E der ftraffas bör.

JNGS.



Hwem J? *£ [ INGEBORG.
•„ Srtful - c ' ODDUR.

Jag k?n ej mer min gamla kiärlek dölja*
Hän måfte bryt-a ut , hän måfte Er förföljaj
Men utlåt Er likwål, hwad fwar fortiänar jag ?

Jag wåntar af er mun er nåd eli obehag*
Jag gär PrinfefTa nu tit eder nöd mig fånder,
At frålfa er ifrån en kiärlig owåns hånderj
Sen J befriad år, ach! Jag hur giör J då,
Befaller J mig dock at ur er åfyn gå ?

INGEBORG.
Ach, Edla

ODDUR.
Jag har haft Er faders lof och wilja j;

Från det jag förft kom hit at til Prinfeffan giljaj
Men fom min lycki måft pä edert ja berodt,
Ty har jag deruti mig mycket fcla trodt,
Der jag blott med hans hand min kiärlek skulle flyrkaj
Ty slöt jag for mig lielf, i tyfthet Er at dyrka,
Och wånta tiden fen, at på Er ögon fe,
Hwad utslag de uppå min kiärlek måtte ge.
Ifrån den ftund er dygd min Kiärlek hos mig
Jag efter ali min frågd mig ftändigt ock bemödde,
At en få dyrbar skatt allena wärdig bli.

INGEBORG.
Ach Prints miffbruka ej det tilftänd jag år K

ODDUR.
Wålan så will jag gä mit lif för er at wåga j
Ert nöje år min roj Er oro år min plågaj
Farwåi

Scena
INGEBORG, EDLA.

M INGEBORG.
En Edla, ach jag ångrar det jag giordtj

Jag har ej honom så mit hierta öpna bordt,'
P Hur
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Hur kan uppå en dag itiin fiål så myeket båra ?

Min forg mig likt en knif tyks diupt i hiertät «kara. 11
Jag hör hän ålskar mig, ora hän mig frälfa får,
Min dygd då mot hans eld i dubbel fara ftär,
Dä lår hän kråfwa, lon for det jag hulpen blifwit ,

Då fordrar hän den ed fom jag min Hialmar gifwit}
Wift dränker jag min fiål i detta olyks-hafj
Ach Edla, du fom mig det leda rådet gaf.
Men dock, hän skal likwål mitt hierta aldrig röra:
En Oddurs dygd kan ej min dygd til intet giöra j,
Kom kom , fe Angantyr

Scena 5.
ANGANTYR, HEIDREK.

H4NG4NTrR.ör Heidrck säg mig fort»
Hwad slut bar Ingeborg pä min beglaran giordt l
Du kommer hoppas jag at ge mig hennes hierta,-
lörtålg mig Heidrek fnart och hielp min kiårleks Imärta*

HEIDREK.
Straxt i befallning gaf jag til PrinfeflTan gick,
Jag målde mig der an,, och henne råka fick:
Men dä jag henne säg, tyckts jag hos henne skäda
En fyn Tom wille mig ej något godt bebådaj
Jag förde fram mitt wärf pä bäfta sått jag lärdt,,
Hon hörde der uppå, fom wor’ det föga wärdt, ;
Hon gaf mig äntlig, fwar

ANGANTTR*.
Tyft r tyft jag will ej höra,.

Ett ord fom kan mig: dod pä Tamma ftunden giora.
Ach,. Angantyr,. hwad är dit mod, din krigsmackt ali,.
At nu em qwinna- dig sä plät förkafta skal?
Mitt mod kan folk och land, ja hela werlden-winna,,
N» skal detkufwas ner blott af en. fwager qwinna:.

Det
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Det man ej får med bön, det skal man ta med wåld;
Men fade du det hon är allaredan såld?
At hennes far så wi.II, fom bandet redan knutitj
At hon ej wågra kan, det rådet ren beslutit?

HEIDREK.

Ja Prints, men hon förblef dock ftändigt lika twåty
At ihgea hennes hug och wiljn twinga lår.

ANGANTTR.
Men nämde du det jag då lår min ftyrKa bruka,
Och at jag har maner at hennes hierta miuka?

HSIDREK.
Hon gaf mig fwar der til, at från slikt tyranni,
Skal hennes egen hand- fnart giöra henne fri.

ANGANTTR.
Så trotfar hon sä hårt? Hon skal då fnart förnimma,
Hvv-rd oräd hon (ig giordt, då hon fer wårjor glimma,'
Och når maa bläs alarm

HEIDRcK,
Min Horre lyd mitt råd #

Betånck Er wal förut och fly slikt öfwerdäd.
Mig tyckes om J ej med fog Prinfelfan låckar,
Knapt lår J henne få med det j hotar, påckar.

ANGANTTR.
Mitt upfät skal gå fram?

HSIDREK.
Jag tror hos henne fins

Ett rått så ådelt mod, foin hos Er tappre Prints,
Hon låter fig , tror jag, til kiärlek aldrig truga.

ANGANTTR.
Du wil wift at jag dä för henne mig skal buga?
Ach nej, tro aldrig det, hon skal få niga för.

HEIDRBK.

Men wackta dock Er frågd och namn, ehwad J gior.
Tånck hwad för hielte-wårck at fegra pä en qwinna ?

Hwad mer, skiönt an med fwård J henne skulle winna,
D z Nar
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Når hön ej i«borrf ffltxi gitri öo§6
ANGANTTR. ■flMkXfStof fak den ed jag giordt,

Kår jag på Bolmsö war, den mäfte ju gå Fort?
Jag will ej höra mer, gör Heidrek hwad jag säger
Du mäfte skyndfamt gä ned ttl de minas lägey,
Befall at alt i skick, i full Mondering ftär , s f 1 _
Och war fnart här igen , men jag tiT Edla gär,
Jag wil ännu an gäng ett ftrek begynna fpcia3

Scena 6.
ANGANTYR , EDLA»

EDLA.

JAg kan ei wäl förftå hwad Ingeborg lär fela.
At hon ej kommer an: Men tanck Te Ängantyr 5

ANGANTTR,
Min Fråken skal jag tro det hon min älyn flyr?

EDLA.
Jag mente det jag här skull min Pnnfeffa räka.

.j ; • ANGANTTR.
Men wanta dock, jag bcr> lät oIT en ftond fä fpråka,
Jag har rifförne ej det ftora nojet fatt,
Skönt an jag länge nog i detta hofwet gått,
At uti en fam het med er min Edla tala,
Er åfyn tyckes mig uti min forg hugfwala:
jhg kanner grant Er Bror, fom år i detta hof
Mig är ock wal bekant en Haralds hieltelof*
Men, har hon fler, an an?

EDLA.
Min Prints |ag äger twäntie

ANGANTTR.
Då äger hän nog fragd, om hän är lik med dennej
Jag frögdas Er at fe, J äger I'ikhet ftor.Min E dia? tyckes mig , med Drofctniogen min Mor,

E»
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Er ögon fynas mig min moders afbild Tora. '/?.

Min Prints, hän tåckes mig för mycken hedcr giöra^
jj? ANGANTTR. ■.

Har är Portrait wld hand, min Froken fe
wssl «etuni fcg* iftn

, r t
_

, , t gnhsbnoM Hui i «Manit Jag fer;
Jag wordar Hon yvil ge det tllbaka,

ANGANTTR.
Ach behåld fin egen Bild jag bers

En liten äreskänck
EDLA.

Det ar formycken araj
Jag wil dä denna skank til Printfens minne bärajy
En slik fnkoftighet ar owan.

ANGANT2R.
Sådant finåtj

Det ar blott forebud til mycket mera godt.
>, £DLA‘

Emot formodan jag med nåd bemotter blifvrit,
Jag har den ej förtient.

ANGANTXR.
SAktd Nu är maft fpelet drifait^

Ku drnr jag larfwen af. ] gier mig mycket mer
an jag e*r gifwa kan , der J mig hielp heter.
J wet jag hudit til at Ingeborg migfåfta,.
Ty askar jag er hielp til er Prinfeflas bafta},
Såg, hwar til tienar dock den kiärlek Tom hon drar
Til Oddurj en perhon, fom intet rike har?
En Printz fom ringa frågd och ringa wilkor ägerj
Jag känner knapt hans namn , min Edla ja jag sägerffVShor’jag PrinfelTans Far skul jag fnart forska ut
Sä milTtänkt kiärleks-eld., och derpå giora slut*
Ach tillät mig , jag er min egen moder kallar*
| år den dämpa kan det blod fom i mig fwallar»

| km
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J kan PrinfefTan rä at läta ålska fig,J «- l liJ iviiail l w ciu i"1-* moi*» 7 d

J kan Prinfeflfan ra at hon ock alskar mig.
Hwad felas pä mitt ftänd, fom henne ej behager,
At hon en fimpel prints en konung föredrager?
Hwad fins hos Oddur tro, det hon hos mig ej fer>
EU’ monn från himlen hon (ig Gudar wantar ner?
Jag undrar hwi hon fielf fin dårskap icke laftar.

EDLA. roVStol’
Prints, Er frikoflighet en rådnad på mig kaftar,
Jäg tyks mig wara kiöpt, skont än jag hnner wäl»
At til alt hwad jag giör jag åger fulia skiäl.^Ju trögre blir min hie 1 p ju mera j mig skänker.
Men Prints en Ingeborg år icke den j tänker;
Hwad år det fom j mig o m Oddur hafwer (agt?
Ach Prints , ach j far will } ej har hon honom Jagt
Så hårt uppå (in hai

. ' , ;
' ANGANTTR,

j g undrar, lat mighöra,
Ho mer an Oddur kan förrrollad hei ne g ora;
Ack fåg dock, ach fenu, )ag Jångtar, dröj dock ej,
Mins hwad J lofwat mig, ach hiertans Edla såj.

EDLA.
Jag må wåljblekna bort, jag må wål twcfint droja,
Som gär at 6pna er en fak mig nekas röjaj
Men dock kwd är det mer, en Hialmars bild det år,
Som hon med sadan wård uti fitt hierta bar.

ANGANTTR,
Ach himmeli hwad jag hor en Hialmar

SDLA.
Stig tilbaka,

Prinfeflan kommer bar: jag skal det ej forfaka,
At wid en bättre tid heratta eder alt*
Hwad min Prinfefla mig i tyfthet anbefalc.

Scena
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Scena 7.
EDLA, INGEBORG.

INGEBORG.

JAg har rätt långe fokt at dig allena linna
Och undrar mycket hur dit tålamod kan hinna ,

At ftä med Angantyr sä långe Tom du giör:
En sä förhatlig Prints Tom hän.

edla Pr in leAan bör
Do -k ej så haftig dom om denne Printfen fälla:
Der lyfer mera dygd.

INGEBORG.
Men nar skal reiän galla?

Kar will hän fara hän
ELLA. Jo jo hän? blir wäl har,,

Hän far ej bort förh hän förff öfwerwunncn är.
Hans kiårleks raferi lår ej sä lindrigt ftana,
Förr an hän med (irt fwård fig oppen wåg fådt bana,,
Dit hvart hans tanke wil.

Scena g.
INGE, INGEBORG, EDLA.

JINGE.Ag har det ren forfpordt,
Hwad fwar JPrintsen gaf, det war e j artigt giordt-’
Hän lår med kraftigt fwård den fwåra nefan hämna',
At J hans tilbud will så fpotskt och wårdslöft lättinä
Jag känner Angantyr,, jag har hans hierta fedt,
Jag har ock honom ren bad hand och bifall gedt.
Wil J er faders ord da; platt til wåder giora?
Tror ] det edert nej min krona kan förftöra l.
lIP år det eder luft at mig olycklig fe l

INGEBORG.
|ag kai* dock. denne Priats mitt hiettä; aWrig ge ;•

Ea An-s



En Angantyr må bH uti fitt fulla wårde,
Det war dock fåfangt når hän Ingeborg begärde,
Jag flyr hans älyn blott, än mer hans batid

INGE.
INGEBORG, Hwi sl*

Ty jag kan ingen fmak för något wdldiur få.
. ■ INGS. - ■, r

J har dock icke bordt hans bud så fpotskt befwara. L;
INGEBORG,

Mot den fom fpotsker är får man ock fpotsker wara.
Hans rike raackt och mod det giör mig ingen forg,
Ty är hän Angantyr, så är jag Ingeborg.
Den ftolte Printzen wil, det jag skal honom fira,
Men Jag är icke såld blott för en konglig spira,
Mia frihet ar mig kiän

INGE.
Men kiära Dotter märck

At Kungars giftermål är aldrig frihets wärck,
Folk ncder om wårt ftånd det må lin frihet åga,
Och ora fitt giftermål til råds fitt hierta fråga.
Det lyfes i fitt wal utaf fin kiärleks-bloflf,
Men denna liuflighet den är förnckad ofs.
En konung har fig fielf ej i fitt egit wälde,
Wårt rike äger ofs, skiönt än det lifwet gälde.
Wi få ej gifta ofs blott til ett tidsfördrif,
Af Kungars giftermål ftå många inenskiors lif,
Den Man fom måft förmår wår Krona at befäfta,
Den famrne mäfte J Er r|kna för den bäftaj
Den kärlek fom en tron för god och giltig tai
år mer twå rikens an twä hiertans giftermål.
Om Himlen raig förunt, at flera döttrar äga,
ån Er min Ingeborg, då skulle J Wäl såga.
Det jag mer affickt har uppå mig fielf än Er f
Ty uti fådant fall wet raan wål kuru skier*

Jag
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Jag wet at Kungar plå dcm med fin döttrar binda,
Hwars ögon de ha luft, med wånskaps sken förblinda;
De ges Tom skånker bort, blbtt. til at blidka den,
Som man i wiffa mål behöfwer til fin Wan.
Men J fom endaft år den efter minä dagar,
Skal denne Spiran få, der hiralen fä behagar,
J mä ock såkert tro, at Tom Er Kung, Er Far ,

Jag af alt hierta del x eder lycka tar :

Ty må J på min tro och kiårlek aldrig twika.*
Jag wet så skicka mig, at på en gäng tillikaj
Mitt Rikes lycka med Er lycka fråmjas kan*
Det sker dl bäft når i får Angantyr til man,
Ty låt, min Ingeborg, mig denna gången råda:
J kan ej faken fielf på råtta fidan skäda 5
J wet hwad fwager fot den tron nu ftår uppå ,

Den J, fcn jag år död,skal fielf beftiga få.
Sag mig, hwad har J dock om Angantyr at klaga?
Hwad fins hos denne Prints, fom er ej kan behaga?
Hän ålskar er ju högt, jag låfer i Hans bröft,
At Edert ne] och ja det år hans we och tröft.
Hän år ju eder lik i makt, i ftånd, i åra,
Hwad will J Ingeborg, hwad J mer begiära?
Nog har hän dygd och frågd at ålska er perfon j
J får ej blott en Prints, J fär en Kunga-tron.
Hur nodigt riket har en sadan wånskap winna,
Och hålft i denna tid, det kan J fielf ju finna;
Men fen wär makt med hans få hårt förknippad år,
Ho blir fom icke då wärt walde frukta lår ?

Dä skal hän hielpa o(T wårt Rikes förmon soka,
Dåkunna wi wär makt med hans makt Widtföröka, '
Och J min Ingeborg får twenne Kronor fen,
Der J dock annars ej kan årfwa fler an en.
Men om wi skulle ofi i fålt med honom wåga,
Mon wi wål åga folk? mon wi wål ha förmåga ?

E Hwem
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Hwem skulle tfaffä wål en sä förhktig man-, -

Somuti dylikt fä.ll kund fakeh fora an-
Jag'gär nu wld mini gr.#, otin afrh
Och faknar raåfl: den mårg, hän liad-daHhan war unger#
Ty iät beweka Eri INGEBORG.

Ach lamna liuffte Far,-
Ert Rike och Er fielf til GudärMis. förfwar;
Den Kronan de er giedt, lät dehäwoghiideni ftar&var&nsK'
Hqr skulle himlen Er sä -öbiid kanna wara
Och äter ta igen, hwad hän er en gäng skånkt,,
Kan en så- neslig fak om himlen warda tånkt?
Nej tro det himlen ftåds Er krona lär befåfta,,
Ehuru Angantyr skull henne bryta frefta.j:
Gch hata ej ett blod , fom af er- runhit ark: ;■
Eörfölg ej Ingeborg om hon er fynesl kiär;
Men skal jag offradbli, at ödets lag beweka k
Sä lät mig förft få do, dä-will jag imet neka,.
Låt mig ett offer bli. at blidka Himlens makt,,
Då på ett altare mitt hierta bhfwer lagt.
Ach ja minhiertans Far, tag, tag man detta lifwet»;
Jag skänkpr er igen hwad i mig forr har gifwetj.
War fåker at mitt lif skal lukta Himlen wål j
Hän iår betala rikt ett offer af min. fiål.
lag råder Er, min Far med detta offret halla,
Men aldrig mä L mig för denne tigren kafta,
För detta Lejon-gap 5 Jag- menar Angantyr ,-

Ach hält Er egen blöd. dock hågot mera dyr.
INGE.

Der mildhet ej får rum, der får- man hårdhet öfwai.
Eaft hiertat wor af ftål skali. jag det miuka profwa.
Nukommer Printfen hit, men trots er wifa twar ~

Dä skal J rona fnart at jag er Konung är.
bccna 9.

ANGANTYa , iNGb, INGEBORG.

MANGANTJR.IN wah, här är mia hand, har gifwejErenkrona,.
INGE--
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dvwH•m, Ikd idilyb S molJagi skiötem Tå .präktig hufwqdbona,, ,,■ ;

Min dygd neb fl6m rbO■: angantyr,
~ 7 7

*>3 sflduil jmmsl rbA Föraktar Hon min sklnk1?

fiewltöd 3 -
Hän Ter .min menialgowäiab r jjbis ta ab nenoiia neflstUANGANTYR. ~-j

Ach köga Hirn mel tanck!, '

INGEBORG.
Men Herre hämna Er , j>g har förtient er galla,
Jag har förtient ert ftraff, jag har förtient at Talla*
Som Sr få blind få hård, at jag ej alskar Er.s
Jag tilftar at|deri Er mycken orätt sker.
Se här-, bar är mitt bröft, Ilot fwerdet i mitt hiertää'
Och ftraffa så mitt fel, och sluta sä min fmärta,
Ooh hali det ej for skam at slå en Mö ihiäl j
Ty wet här finnes mod i.denna Qwinnans Siäl,

> HC ' ANGANTYR.
Men wil hon lintet fig med godo låta tämä?
3Can jag på intet fatt til kiärlek Er beqwåma?

_Ho wet hwad tiden giör, fen wi förft gifte bli,3
Tör hon wäl efter hand fin egen dånkap fi.
Prinfefla hon skai få alt hwad de(T fiäl behagar,
PÖrft hon förnögd med mig wil lefwa 'fina dagar ;

Med tufend liuliighet skal tiden giöras kort.
INGEBORG.

Ach drap mig clier gak ifrån min åfyn bort<
ANGANTYR.

Men bör jag lida det en Mö mig driftar fnäfa?
INGEBORG.

Ju mindre Winner J ]u mer J börjar giåfa.
ING£.

Har I>on så fnart förglömt de ord jag Tade fidft,
Eli har hon för fin .Far ali wördnad redan mift 1

E t K ' ANGAN*
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ANGANTYR. ri
Det är ej åt jag er mitt öra mera Jåaaräuw isrl mb mO

£t©JhÖd 1iINGEBORGi. Cg£s
Ja hörJ huru jag alt jämt ert ftraft förtienår? «£2
Hwi ftraffar J mig ej >

jno enSeqmräa* H*, i® y*
INGE, INGEBORG, Wakt. h?m V° ***

6r Wakt kom hit, war fnar,*
Och för Printfdfan bort.

INGEBORG.
Ach en Tyrahhisk Far?

Tredie Acten.
Scena l

HJALMAR, ODDUR.
Ah HJALMAR. >gd Tel

Ch Oddur fe din van.
ODDUR.

Ach HiaJmar fe din Maka.
Jag ofFrar himlen tack, Tom dig har fört tilbaka:
Du kommer hit igen at pröfwa Inges harm,
Men Prints* H

HIALMAR”
an år min blod i minä ådror warm.

än åger denna hand (in marg, mitt fwård fin wana,
Mitt bröft fit Merta qwar, det skal mig wågcn bana
Til årans hogfta klint, skont at Kung Inges hot,
Och hela werldens makt de ftodo mig emot.

ODDUR.
Mett hielte såg mig dock, hur du frånhafvets wrede
Blef frålft.fen du derä och Harald skepsbrott lede;
Jag har er fara hört, jag har ren förgt din nod,

Men
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Men aldramäft det jag ej håmna kund* din död
Om den har warit sä fom jag nu nyfs fick :hörä. I3
Jag trodde aldrig, det naturen skulP forftöra
Sä fnart ert Hrdtijdcn Hkn med sadan möda giort.

HIALMAR.
Hår är ej läglig tid eli’ ,f!um på denna ort;
Jag wil en annan gang alt sädant dig heratta:
Lät ofs med fåfangt tal ej tiden nu försåtta:
Men såg mig huru alt i detta Hofwet går;
Du wet at der uppä raitt lif, min lycka ftår.

ODDUR.
Har år en wärre tid an du dig lar inbilla?
an jag beskrifwat Kan,

HJALMAR,
Men rrår PrinfelTan illa?

ODDUR.
Juft henne faken rön? hår år en Arngrims Son?
Som håftigt wifar fig om hennes kiårlek mon. j

Hän äger Kungens Ja ock Rådets fulla wlja:
PrinfefTan ftär emot, men nödgas dock at gilja.
Hän trugar med fin makt, ock Kungen med fit hotj
Hon ftår med Hieke.dygd alt deras wåld emot.
Kung Inge låt i harm nu nyligt henne fangsla j
Men jag tog Henne ut, jag skal ock hon o m ängslaj
Jag wil nu fara hem, om någon makt ockmodj.
an finnes qwar uti de Biarmers het blod,
Wift lår dä Sila kung af mig och dem fä weta,
Hwad det betyda will at sä en Pnnts förtreta;
Min hamd sk 1 anda up til detta Slottet gå,
Ej gråt, ej makt, ej bön skal hos mig näd förmå.
Men forft bör Arngrims Son få detta fwerdet kanna?
Jag wil i enwigs-k mp med hc.nom bälte fpånna,
Hans hierta dränkas. skal uti hans egen blod $

Jag långtar, ja jag gär
Sccna.
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,HJALMAR. ybhO e-f-. ;J |g
jag ej Hans talförftod*

ID»dd det betyda lv/// at fi en Printa fårtreta ,

Hwad är fom Oddur kan til defse orden reta? .^g
Hän wredgas , ropar håmd och hastar mig ifrå ,?om §b|
At frelfa Ingeborg,, och .i ett cnwig gå i. .h yT
Mon blott en Hielte Dygd den wredes-lågan tander.,
Och drifwer honom til det Hän nu har för hånder?
Nej, nej, der lyfte tner ån blot ett adelt mod,
Der sågs en kiärleks-eld, fbra kdka lar Hms blod.
Hau ålskar Ingeborg, det kan jag nogfamt firma:
Men mon hän hennes gunit från mig har kunnat winna?
Hän ftälte fig så wifs; Hän talre rått bekant:
Ho wet hwad åndring sket; men nej , det är ej fant«
Jag fom på alla haf kring wida werlden farit.,
Och nu så långlig tid fråi hennes ögon warit,
Har kunnat glömder blij men nej det km ej skie,
Hur kan en Ingeborg så trolös fig bete ?

Hon fom mig kiårlek fworj nej 'Hialmar du bör plikta,
Som läter så dit hopp om hennes trohet fwikta.
Alt hwad på jorden fins förwandling undergar
förutan Ingeborg* et berg orörligt ftår,
Men hennes dygd iångt mer

Scena 3.
INGEBORG, HIALMAR EDLA.

INGEHORG.
Dinar af hiiftig gladie dahon fer Hialmar , och faller emot Edia,

A h, ach hwad får jag skådal
HIALM JR

Men Hialmar ftyrck dignu, hwad wil dig detta båda?
:Hon tycks min ögon .fly, hon dånar, faller ner ,

Det förfta Ögnblek, hon iin trogne, Hialmar fer.
Min
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Min ankomft fynes mig forftöra;
och hennes iamwct låf nu henne plaga giöra,
Så har, da Oddur skiäl-Tmen skuTlc jag wäl tro,
At ■ sadant Hiirtä köhd 1 i detta bcöftet 80.
Och at den mUn fom förr itiit nämn-sS giärha nåmde .■ »«n,
Skal ledas httderwld: nmähkt Ben n e klämde, : v f

Jag mot färmodan kc>nt#,hon. har. ej wåntat mig , 'f

Ty kunde hennes-Siälrfdr i harm ej berja figj
Nej nej'det kan ej ske, min tanke mig bedragerj.
Ho wet, ach nej, men dock , min kiårlek giör mig fwagcr*
ISIu lefwer bon igea: ät Hialmar til befwäf , :f
EÖr Ingeborg, hwi sker at hän ftår langre haf?.
Hwi går hän icke bort

INGEBORG.
A'ch Huimat!'

HIALMAR.
Ach Prinfeda!.

Det giör mig ont at jag Ert hierta så skal prä fla,
Min skuld år det ej sä, som icke hafwets raer
Som skänkte mig mitt lif, at i mig åter fer.
Men giör nu fielf med mig hwad böljtn icke giörde,
Tag detTom ingen Hielt ifran mig taga torde,
Mitt lif fom Er år ledt.

INGEBORG
Ach Hialmar lefwcr du?

Du år af himlen skiånkt min dygd at frälfa nu j

Här fer du Ingeborg: Din Ingeborg,,min Hielte.
fakta HIALMAR..

Det Ivar dock icke fa for» du dig föreftälte
Trolöfe Hialmarr ach jag är ej wärd Er nåd..

INGSBORG.
Min Hialmar ftraffa dock mitt ftora ofwerdåd..

HJALMAR.

Sam- har Er trohetdierfts nu nyfs i twifwel kalla,
INGE*



. -
T '‘

; ■ INGEBORG.
At jag en Oddur dierfts min frälfning anbefalla

HJALMAR.
Som lätit Er min hielp så (akna iEr nöd!

. : , INGEBORG. : -

'At ej drapte raig, ftraxt rycktet af din död,
F6r minä öron kom T>l

HJALMAR. 5 oH
Men är den fdrr ej funnen,

Så fins hän nu deflfmer, nu ar jag återwunnen,
Nu at det Swardet här, Tom endaft bör och skal,
Förloffa Ingeborg, frän hennes ängslan ali.
Har Arngrims fon tils nu undsluppit armen denna,
Skal hän utaf detT märg nu dubbel wärkan kianna.
Jag wet hur faken här och går at äterta
Af Oddur ett beröm, det enfam jag bor ha.

INGEBORG.
Min Hialrnar, ach dit lif, men tauk hän vill ej hora*
lag skal dock biuda til

iccna 4.
EDLA, ANGANTYR.

PEDLA.Rints, hwad ar ofs at giora ?

Tank nu år Hialrnar hårj nu kan ej annat ske,
an at med wålde ta, hwad hon er ej wil ge.
Alt hopp ar nu forbi, at henne öfwertala,
Ej ellet år hår tid, at Hat med mer forhala,
Befök er Ilotta fnart och laga refan til,
Jag alt emidlertid här uppe skiöta wil.
Sand hit bewapnat folk, Tom tvåld pä borgen giöra,
Och ned til edra skiepp Prinfedan med fig föra;
Men alt bor ske i hali, at ingen vetat fårj
Jag håller alt tilhands, gack skyndfamt Prints,

ANGANTTR, Jag går.
Fierde
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Äfi Fierde Adten.
SCENA I.
ANGANTYR. , h

\zJ”En mon hon mig bedrog? hon fom nog hierta 3gerfiVAAt uppenbara mig, hwad defT PrinTeda fåger ,

Kan ock nog hierta ha, at wara falsk tn of mig j
Ho år du Angantyr, fom intet håmnar dig?
Ej år du Arngrirns fonj ach nej, om du det wore,
Du då pä denna borg, fnart ftraffand hånder bores
Du had då redan fttad och land och slott förftört ,

Och Inge af fin tron , ja ur fitt rike kört.
Nej, neidu år en dwårg, en wekling, och en hela
För ali din höga att, forn hit har welat refa.
Blott til at kufwad bli • Min arm nu lyrtas lår:
Nu waxer wreden migj nu wet jag hwem jag år,
Nu år jag Arngrirns Son j nu skal jag otron ftraffa :

Jag med en otakfam ej mer wil ha at skaffa^
Och Ingeborg, Tom mig så mycken oro giordt,
Hwi har hon icke ren en kraft af wreden fport?
Jag fwår hon kanna skal, hur hon mitt hierta plågat:
Hon skal umgålla fä , det hon fä nesligt wågat
At neka mig fitt hand. Men ach , hwart far min hann ?

Hwart rafar nu mitt tai? hwart fyftar mitt alarm ?

Jag år ju en tyrann v fom den förfölja tånker,
Hw ars minfta ögne-fträl, min (lal alt noje skånkcr ?

Ty plågas Ingeborg , då quäljes Angantyr.
Ach! ach] hwad tanke-qwal mitt fpånde hufwud bryr |
Jag åhkar en perfon , och hatar den tillikan
Min åra och min eld, ge ej hwarandra wika;
Min kiärlek skal dock rå ,

-
- nej, nej min åra bor

Mig skattas högft af alt, ehwad jag tånker, gior.
Den bör ju såttas fråmft , deri bor ju aldrig fwikas:
Och kan min kårlek med min åra ej förlikas.,
Då bör den släckas utj ach nej , ach jo, ach nej!

F Hwad
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Hwad fynes iiiv j)eX
Har jag, ej. Jän g,*?: nog mot henhes kårdhet. ; \ yb
Har ej min hcder nog i kiarleks-^mr ,#ggk 2?nGi! iorl
Skal jag ej giörasfri? jo ratt rned Inges blod ,

Ooh med harrs Dotters lif skaf fakett gi ora s gcd.
Men hwad’ har H&tftår ej obenågeir,
Hän om mitt giftemråivMr warit nog|föflägen :

Hän gior" alt hwad hän kånwdlgä* har ju ingen del,,
Som .-jag wäi km förftå, uti‘fin Dötters fcl ?

Wål an, si-wil jag då , at henne lonen gifwa i

AH hennes hemlighet skal uppenbarul blifwa,
Den Edla mig’ har fagt : jag sk air >

oc!r på PfinfdTans Naitin i la idoin fora KHg.
Jag giörat wU i haä , men Wreden -h©s mig ; brinner,.

Scena 2. 5 J
ANG.AN.TYk, HEIDREK,.

HEIDREK.
’" s&ibvl ''orsi j3j) fisfi 3S ‘2it firOwi skier at Printfen jag så giriska. retad finner?-

■* Har ar ej-säker Ort y, J , wågfr på: Er mafct
För myckgt kaara Print? , lät Er dotk blifwa fagt ,

At bar Ext dyra Lif i öppen fara fwäfwar
Det ar ofs raera fciärt,

- yrm<iNTm.
M;'n raenar du'jag bafwar £

ffFJDREK.
jÄch nej 3 . det wet jag nog, det hiörta fom har ftått,,
Så rnånga döiar mot, det ka tr ej bäfva brått.
Men bär gär Folk omkrifig fom icke bör få veta
Det ringit s ut.-f det Eri hicrta kan fdrtrcta :

Ty gatk til Edra Skiepp,, der har i fpiheti til
At harmas fom Er tyks, ock vredgas hur i vilk
Men hälft skuli’ jag Er rå at detta riket lättinä r
Soin ANGÅSTTR-

Tig >. du har ej lof ett enda ord at narrina,
H Jfeff
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Jagvill%lidetr jäg ; ar ] gJl åsr tiF!Äkepjp e8 ti&flf Y : wH
ißlif du i Jfiäßfret qwSr åimnaktidi&&FMP’swetf? Ss (

Jag tror hon hmm ! Sjofl »M nirri p ieH

,D<Tg 26 Ig AWWV»» ■}•. Pfofl fioO
t tbgSnrac!o p EObAr* HEIDSEK.r r!. ‘iferf btwri nsM

: tjiifiw TiEft-äJafr/ndfög «aim mo n »-.H
*bb r^gr: saglhwad Printfen fattas ? ;

Hwar ftund, hwm ögnahleck, För ofT bördyrbart
;Och hän föyfuhimar dock at komina fom hän fagt !

jag har uti >kärc slptc alt i fin ordning bragt.
Mon hän *fiar det slut hän med ,niig' giörde?,
Jag undrat'.3 £,

'r®*' 'EEIDREK. '
'

; :

rännä t'gi-ordt, alt hwad' hän giöra bordelli
Hm fånde folk hit upp, men Hialmar har dem raött,
Och med ett mordiskt fwård dem ned til jorden ftött.
De få fom blefwo qwar, -(iraxt ned til skeppen flydde*
Och Printsen ängrar Jlg at,hän det; rådet lydde .

Hän twifl-ir ora er ero.
ED LA, ' ' , r ,h\ ■

Men hiertans Heidfek fåj’j '
Hwad lär hän giöra tiu? h/ 1 ’

HEIDREK, ■ ‘

.....? Min'fan'det wet jag cj.
Hän 'gitk til-'Skeppen her biftert hnne ,

-Och mig befallning gaf, ät'Bli’i'Slottet innef
EDLA. %f n ;

Jag nads hän röjer mig-, jag börjar hapen bli,

Scena 4
INGE , EDLA yLHbIDREK. r 3

' JNGE. > h/] : ;

J.
- .'O: >

TJör Edla skal jag ej min Dotter fhart få fi ?

EU’ är Hon nu fa ftålt, at Hon fin Far ejwä-rdar,
Sen Oddur Henne tog från minä fångsie-gårdar ,

F i Emot
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Emot min lofwcn ut? Hän har ån kke fätt,. , 0

Hwad Hari förtient fÖr det HätHfic %|| underftäk; mo*

Jag har tfc gänger?efl,
«r-> '• « 1- *«> s.WP.'* rv} r- vU"tAk ft ■ * rt'os 'i r rnÄEndcra skal Hon mig> clf 1 Henne' jäg befalfä, ! ' }'■ ~

Hwad.finne har Hon nu, eif wet du Hån giorl >

0«0 iglOdgrk d3jrjr*&j*W mnrrfuH *bßd [i.Åi gfit
Hon är den Tamma an , Tom Hoiiuhär r ivaYk- fökd

INGE.
Sä har den hårdhet jag mot Hennes härdhet brukat.
Min Dotters hierta an det ringfte icke nuukat?-- i
Så ftår Hon lika fbft uti fitt ofwerdåd.
At fötjä (ig emot bådT mig och alt mkt råd.
Hwad utwåg skal jag ta, fom Oddurs minne hacker?
Jag fcr,, Tl lange det hos den Prrnfeffäh 1

Sä länge blir Hon härdj - - Men Te hwar Harald£r,
Jag undrar hwad hän W'lL - ■’

Scena 5. i
- HARALD , EDLa, INGE» ;

«pt ■ JHA&RasJL2y* JJt 7. | .r “

HEkfcjbref |ag til Er bar.
Det blef nu nylig af en öbekant mig gifwit, -

Mig tyktes märkä ftraxt at Angantyr det skrifwit.
INGE tar E? e[lvet oeh I'dfer.

TiE Doiter ärVjlvatdj det tvil jag Eir beriittd',
**"■ jå#

Mi /ttO
j > l? rt }O/frt fri ’/‘w a u rt-rt «/i f"h /! I T—Ts? M -Ui O

f2## Jt'Ä
-

> At man p& Bolms» Tron mear mig fkai Henne Jatt*9
Sen pjl /ä Jben/igtfivis Hon Hialmar Lafttil \Ftw.
Nu far jag bZr ifrar? y msm hsmtner göd >ge»^

HARALD.
Haft Hialmar» skrifver har>

INGE. ' '

At hon mig otilfport ■* *

EDLA.
Ach hoga fiimlar, ach, hur illa jag har giordt?

'I INGE.
vsAt hon rtiig ötilfport dierfts den fitt hierta dela,

£ J Soro
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c i jcd ngH f J&mwlolnim jom3
Som ludper Honom fpela; , bcwHKan jag nu förjlå, -emot fin egen Far* 9?J Ifi£|
Ach at en JoQtter deck få föga fämvet har f . ».

Men bäde skufä ndn,, heta röna ,

Jag sRa 1 bädT Hialmars trots-qch Ingborgs otro lönä:
Gack mol « nS firmncl nab ib noH

£SLA.■ ... , n Ach fänd dock die en an.
Min Konung

INGE.
Harald vis at du d: g skynda kan?

i sdasfl annirrr jiufc EDLA. .r | •gkmu bev/H
Jag är*ej mer=a ward Prinfeflfans ögon skåda ,

Sen jag få, ufaP d?lfgd har Henne dierfts förråda,
Nu har jag wål beftalt : ach fwaga qwinso kön ,

Hur’ du förwiaras kag : men Konung gif mig lön.
Ja lät den ftraifad bli/fom få frän dygden wikit,
Och pä fS mordiskti; Er cgen Dotter fwikit.
Prmfcflan har ej skuld , tro mine fidfte ord,
Tro den bekånnelfe, fom nu af mig blir giord.
Hon äiskar r det är fant,. n cd rena kårkks lågar,
Och den bör ftraftad bli, fom annat laja wågar :

Hon hafwer Hiahnar kär , men med en dygdig Ha!:
Mu ftelnar mig min blod, nog fagt, min Kung farwåk

Scena 6. l
INGEBORG , INGE, HJALMAR HEIDREK.

INGEBORG.

T-Jar kammer Ingeborg och faJlcr for Er neder :

Hon kominer ej fom förf' til at Bedraga Edcr?
Hon öpnar mi litt broft, och kaftar, fom J fer,
Sitt hierla med des fel för Edra fötter ner*
Min Far, der ar alt fant, hvad Angamyr h#r skrifvitj,
M Hialmar äiskar mig , och at hän ålskad biifvit
Af Ingeborg igep; .men vet min tapprc Far *,,. .

F $ ** ’»f
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At ali var yänskap dygd tilvgimfld[}@fih iäibe ,|»fcn£v i&W
Det Edla .vktna kan , ternitiH thO
Men denne sdagarijj jsfeö n;M
Det Sro mångc år förflutneTedan jään*';

~ oi lis h ?6i#
Wårt öde til behag, mitt ftanärn t 25161 .' 1
J vet at Hia litrat är pånjordepitn K 3
J vet at jämte mig Hän bär \s6ffkn%v Ash uVL
Hur sj-cat. jag annat vai, an Hönoftg hierrät ir.fi ir’(J
I hvilcken jag mig tycks min 15k e endail fe> ! n :!
Så at jag finner mig alsintet deri felat, ,un d
At' jag med detina P.rintz ett kärligc hierta delat, s// h
När Himlen (ieif få vill, fom ofs fä like giordt n h v
lvi en det är blött mitt fel, at jag Er fiji|b|Höisdt.v r; v
Så ftrafFa dt mitt brott j jag väntar på iEaf jrver*. ./H
Gior med mig hyad j vill, blott J mig Hialmar gifverS
Ook skal jag dodad bli, få lät mig dddais Hans,
Men 16s cj up en Jknuti, fom i min barndom bans.
Ja -ftot mig från Er tron, lät rik^.ärfva::
Min Hialmar kan mig (ioUVaeniConglig tron'förvärfvaj
Kung, ära, slott och mäkt jag i mkr fmne bär,
Och med min Hialmar nogd i lägfta koja är.
Skull J vai skilja iva utaf fa lika Enne 2
Jag äiskar honom med min Moders goda minne,
Hon var den förfta,• fom dcn kärloks-lågan tandt,
Som fen i mioga åhr mittvJiierta rhe mlig t brånf,
Hon fade mig en gån,g i Mim Ingeborg , tm» ■ \vilja ,

Dm Dygd fran Kia lmars Dygd d.en bör du aldrig jklljäy
Hän bor i genom dig' den Kronan ater fa,
Som gene-m Qdcns'pcUd hlef Honom tagen frA,
Wi (traxt på Hennes ord en evig vånirkip fvoro:
Det var da median vi än bäde unge voro,:
Sen bar var kårlek ökts ocb våxt med vara är,
At den nu faft fom berg i hier.tat rotad ftår.
Så lefde .vi Var tid med ro och myeket nöje j

' ’ ' ' ATAlt
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Alt var da idel luft, alt var da lek och löje;
War vånrf&tp - Ug 3-ä
Och Hialmar fftfe Hiekat ftor. 'db3 3dQ
Men- ödet foiiy ofs 'dtköri myeket hogde tyckteryxsb. /»M
Bröt af air ro, dåndet ModersKÖga'lycktei cl: ssQ
Jag röres i min m Watm, åh kallj-ö * ':W
Då jig mig -kiinne!! pällit'fåikht-:öl-ycks fafbli iH ie 337 (
Nu (kk War eld ej :: 'itn#?-cfigtutöm hierrät fprida : .:;r/ f
Dår iiar hän doljisr ivåft, dår har lian (en rtiåft bidaj,
Den lilla frihet hän förut i talet (kk*
Den blef nu insk> anelet til en hemlig wink och blirß. 2
Jig fvvär dock wid den blod, (om från min ftam har rännit»’
Ja wid de :fcgra:r mång, min 1- iara Hialmar wunnit; t'/l
Jag fwäriwidjofurs make och wid den blixt hän för.
At HialmaT ej, mi mitt finne nånfin dörf
FörTn denm mund blir tyft, fom nu få driftigt talar j.
För än en ewig kÖld raitt he ta hierti fwalar j.
F6r’h en oändlig natt mitt Öga tryeker tily
Eökn j.ag förgidniti njiig fie 1f

s , mti JNGE. ii * 5 i n ;cg 4
i i i Men fag ehwad J will,

J har clock alskat den , fom mig har welat ftielpa,.
Sbm har Er Far föifolgt, at (ig på-Tronen hielpa
Jlångt derifräh at jug nu skal åtskilja Er
Jig med en ewig kuut will Eder håfra mer,.
J fom i Jifw-et Er ia kärligt welat para , no
J mä ej Erä hwaran i döden sMMe vvara.

HIALM/iR.

Ach Kung det år ju jig, fom en(am ftraffas bor£
Witt hiettä Eder ej; r, at Hon oskyldigt dör*
Jag har Er Ingeborg ti) kårlek fökt at reta ,

Och önskat wagen fa til Hennes hierta weta:
Hon har ej älsk t mig ha hogt fom j wal tror.
Wet at på Hennes lif Ert Rikes wål beror.
Giut ej ett dygdigt blod;- men om er h«nd wil hämnas,

Bör
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Bör jag. men icke Hon Er Wrede unde.rlämnas A,
Jag , jag är den fpm. har Priffftjån ffändigt bedt»
At Hon mi g dä och dä ett nadigt öga gedc.:
Hon ägbr ingen skuld ; Hon har mig foke at wäja,
Jag har defs Dygd förfölet.■ >natm's ‘

Ingeborg.
Min Prtnts hwad wil J {aja ?

Har jag ej älskat Er? har jag Er kiårlck flytt?
Twärt otti, jag är den Er, med kiärhk ftändigt brydt.
J äger ingen skuld: men jag bör ftraffad blifwa,
Jag för min otro bör min Far betalning gifwa.

INGE (iir ty/1 in ftund.
Jag märker at Er Dygd uppä min Wrede rår :

Stig, ftig min Potter upp och tag den skänk du får .•

Tag denne Hieltens hand, den du få troget wördarj
Hans Dygd en blygfamhet uppä min ifwer bördar :

Jag ångrar hwad jagfagt : kom Hialmar blif min wän,
J skal med Ingeborg Er Krona få igen.
Lef wal förente twä och Aka nu Er läga ,

Jag skal ej qwäfwa den.
HIALMAR.

Men Konung skal jag wåga
At tro-hwad J nu lagt?

INGE.
Vid denne brrs: jag fwär,

Och wid mitt egit lif , at det min menmg är.
Nu må J tr o min ord.

HJALMAR.
Så kr jag at Ert finne,

Det hyfer mera Dygd, an jag trodt bo der inne.
Wä! an få skal ock J fa fpörja hwad min hand.,
Kan til Ert gagn formå , at freda Edert Land,
At fäfta Eder Tron , at ftyreka Eder Kron i ,

fag skal för Edert lif mitt eget aldrig skona.
| skal få känna den, Tom J få lila trodt,
Och fe hwad tro der bor, der J ment otro fcodti Men
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-.!• jt ‘ f löa
Men Heidrck gå du ned och båda hwad jag sager j, : .|
Otn Arngrims Son rfå’t mod eli’ något hierta äger >

Dä lår hin möta mig ftraxt ned på Borgen har * f|.
Men giör hän det ock ej, hän hwars mans niding af.
Jag ftraffa bör han-s fel, mpn. jag det har i minne;
Såg honom at här bor Hen råtta Hialmar inne.
Hän skal få håpft för det hän en. Prinfeffas dygd»
Så groft förklcna dierfts och fwårta utan blygd,
Löp fortV fäg hwad du hort.

Scena 7.
HARALD , INGEBORG , INGE , HIALMAR.

M INGEBORG.
En Tedan lyckan welat

Sm ynned wifa mig , den mig få långe felat,
Så askar ock min Dygd» at äfwen nåd bete,
Och Edla hwad hon giordt oftraffat efeerge»

! HARALD. O

Det år alt Ten förfent. '“'b l-o f
INGEBORG.

Hur då?
HARALD.

.. Hon har fig Sraffat.
INGEBORG*

Hwad hör jag?
tURAZD.

Med en dart) den Kon i londom skaffat,
Slot Hon fitt usla lif: och fad' i det Hon dog 3
Tag du fem [i en menli>s -Dygd •bedrog, -

Tag denna dåd emot t och öclets \vilja \p'årda: ■O at jag jÄmte mig , .min minne kunde
Men acb , det mafte Oli mig ril en nefa q~\var;
Jag fkal döck flrajfa det jag i mitt &'tilde bar.
Si fx blir otro Hm. Och wid hon detta Tade,
Hon in til darteos fpets iitt bröft med ifwer ladc:

. ■ ■ G Ron



Hötj falde fig la nid ochllack fig. lielf ihiål.
v, . INGEBORG. \ ■

Jag, forger hennes dödj men låt ofs gå likwälejrtddin dll
Hon torde än ha lif.

noh ~\VA
i . Srcnä R &rf zßii

xv ODDUR , HIALMAR.
M., rpofcsnl isJil| ud

En Hjalmar ka n du finnas,
Så falsk emot din wän? eli’ lär du mer ej minnas,
Den wänsk'p du mig fwor, skönt du mig alska iots,
Har du .dock kömmit nu, blott mig at biuda trots.

Printz wet dock at jag kan på denna tidi;rg. Ura,
Den skal öin dig såtåks, fnart wånsk.ps kauten silta,
Och hamna min fortret.

HJALMAR.
Betank dig hwad dugidr.,

Och sag mig hwad jag giordt, (pm dig sä närä rör ?

V ODÖIJR.

Likfom haq ej Prints fråga blott Ert hierta,^
Hwad fom der gläder Er, det är fom mig giör fmärtaj
At en Tom nåmnas wil min fofterbror, min wån,
Skal kunna ur min famn så skamlöft rycka den,
Som af mig älskad är, fom ålskar mig tilbaka;
Och hän wil icke nu fit egit fel bejaka j
Hän kåns ej wid (ig fielf. At henne från mig ta,
Det fyns ej honom nog, hän wil mig ock bedra.
Forr skal min Hielte-blod ditt tappre Svärd befläcka,
EU’ skal ock denna hand din Hielte-lefnad Itacka,
än jag den nefan tai.

HJALMAR*
Min van gif tolamod,

Hur’ skulle Hialmars Svärd bli varmt af Oddurs blad?
ODDUR.

Men Hialmar
HUL-
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HIALMAR.
Aldrig kan vår vänskap hlr på jorden

Bli rubba4,l2Vfdd Sg ilo aiU nam <L6B «g/iol .-gct
ODDUR.

_

ioj OöH
Nar den ren af dig är rubbad vorden.

än låds hän ej forftå ö £o*4'
HJALMAR.

i v Ach jo, jag vet dit verf*;
Du älskar Ingeborg til raitti och ditt förderf.
Jag fvår ock der uppå, at jag dig lycklig gorde,
Om faken ftod hos mig,

' *

ODDUR. ■ -

Men om jag fråga tordq
Hvars kårlek är vål ålft? alt fen jag förfl: kom hit,
Har jag hos Ingeborg giordt ali min högfta flit,
Jag har ju Kungens hand?

HIALMAR.
Men jag har Hennes hierta,

ODDUR.
Ach Hialmar återwånd at rrier mig giöra fmartaj
Jag har des hierta ågt, f6rn du det frånfmig tog ,

Och med din wånskaps larf få nesligt mig bedrog.
Hon har ju ftädfe mig få kärligt öga gifwit?
Men du har der emot af Henne hatad biifwit.
Hon har ju endaft mig fin frälfning anförtrodt?

HIALMAR.
Men du har aldrig fedt hwad i des hierta bodt.
Sin trohet har Hon mig från Angantyr bewarat,
Skönt an Hon forr an nu det ingen uppenbarat.
Min wän rår jag wål for at du dig fielf bedrog,
Och Hennes höflighet för kiärlcks-tecken tog ?

Långt för an jag for bort, långt för än du mig kåndc
Den heta kiårleks-eld båd’ mig och Henna bråndej
Ifrän wär barndoms tid har ödet ofs förentj
Det giör mig ondt min wan at du kom alt för fent.

G 2 ODDU/tä
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Men ar det skialtgt .gibirdt?. at fådan dkk fördodjå-fi 3A
För mig Tom är dm wan ? jag wil dädej TullfoffaJ* 7 ■ mM
Det? rätt jag. tycks mig ha; Din Dygd.. är mig TöPlWåf; ,
Den år mig alt för hög, och pi imin wänskap rår-
Jag låmnar dig da ''

.a r
'

r
KIAtMARA ' *

Nej Oddur om jag kun de,
Hur gierna jag dig hop med deir PrinfefTan bundb,
Men ach *

ODDHR,
Så drög dock ej, men Hialmar läf ofs gä.

Du skai mot Angantyr mitt biftånd' fpörja få.
Jag skal med honom flas,. du bör at diti Hie,Uintia»
Ditt lif i aktning ta; jag skal dig Henne ’'

HIALMAR.
Wi få wäl talas wid,.

Femte Adren.
■• 3 • #&nioi nti i[k *iOi j.isnfi’ 2Scena -1.

■» ft INGEBORG.

iVlfn bön blef icke hörd,
Hän blef det ringfte ej af minä tårar rörd.
Ach grymme at du dock åIT‘ kiSrlek få förgåter,
Oeh ej ditt Hieltemod med min förmåga mater:
år jag dock itke re’n nog plägad, prenad, rryckt?
Når odet tycktes mig nyfs ifrån faran ryckt,
Straxt fnars jag in igen ; nVfs jag fårt lof at lefwa,
Straxt Kg s mig på at da; War fins wäl någon Skrefwa,

fins wäl någon ort, der jag- från werlden ftångd ~

Får n(ka för mig fielf min usla lefnads längdl
Hän gick ändå äftad at fig i faran karta;
Hän skul mot ali min mafct til detta enwig karta.
Ach ! Ada med hwad begår, ach med hwad Hiältemod
Ltir icke Angantyr förfpilla Hialmars blod. Hän
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Hän lär e| Hicltelikt men fölttuett wildiur rafaj
Ach fngebötg du mi ifåriibLotta t|afå. '- is nsM
Men -ME, ett nytt mitt ängslans ft&jirrr löi
Jag wäntar af bans mund mitt lefwa elkr d®.

.iii nScena 2,
IVAR ,

Ivar lag mm dgra.. ;. . .

IVAR,
. .

r • f>r

PrinfefTa war fArnAgderi
Den-ai! Er oro giordt är re’n ur wägen rögder.^
Er Hialmar fcgren bar, ooh Arngrims Son åt dpdj
lag lop fä fnart han föll, at Er uti Er nöd
Så gladlig tiMd5

'

gie
• 1 ' INGEBORG.

O Himiar edert,wålde 3

Er dom rättferdig är, fom derta wildiur fälde.
Sa blir dock. Dygden kront 5 nu lönas Ingeborg
Med’ rågat nbjes rnått for ali fin forna forg*
Sä bar du Himmel dock täckts til min trohet skåda,
Täckts fe uppä min dygd, den maa bar welat tråda
Inunder fottren nerj Ja, Hialmar mäfie ra.
Emot bans wige hand ban ingen ting beftå.
Min Hiekes tappre-fwård kan fielfwa döden döda;
Nu blir hans hiåfla kront, nu krönes ock bans möda.
Nu blir det broftet Jått fom forr bar w-arit tungtj
Nu frögdar fig min fial y nu blir mitt hierta lungt.
Men Öddur komraer ficlf, ach! ach hän fyns bedröfwad,
Hans anlet fyns mig blekt 3 Jag blir mitt bopp beröfwad;
Jag båpnar

Scem 3.
ODDUR, IVAR, INGEBORG.

L INGEBORG.
at mig fnart min Hialmar äterfåj-

At



At jag med egen hand hans Hufwud kröna :

Hans dygd år utan mitt, hans hierta utan maka;
Men Oddur, kommer hän dock icke fnart tilbaka?
Jag längtat at få fe den fegrand Kielten hår»

M :lgnA aalofl r
En Fåftman Er, och mig en Wån beröfwad är*

; .INGE^o^iil \\ zncrl hejl moVoyl n3Hwem Hialmar? ■

au «lodenuil rt&ftr Mz b(3
ODDIIR. . - , r ii

. . ,
Sual jag Er en Pidän tidning bära,

Den jag kan fe förut lär diupt i hiertat skäraj
INGEBORG.

Men Printzhwad fåger J ? Hwar är nu alt mitt hopp?
Hur ftåks min lycka nu mitt i fitt bäfta, l.qpp? .
är Arngrims Son ej dod och Hialmar fegren äger?

ODD ir. x A <

Jo Arngrims Son är död, men
INGEBORG.

Hwad är det, j fäger?
Prints qualj mig intct mer med fåfangt kiärleks tai.
J wec min mening förr, jag bar rcn giort mitt wal.
Skal det bekymra Er at Hialmar feger winner ?

J älskar mig - men om min Hielte wanskap finner
Hos Er min tappre Prints, få lämna ett begår,
Som gär Er egen Wän fä wal fom mig förnår.

ODDIIR,

Men skal jag oförskylt af Er så blifwa ftraffad?
J wet fielf icke ån hur faken är beskaffad j
Er Hialmar iefwer ej.

INGEBORG.
Ach Hialmar! .

; .

ODDIIR.
Mon jag tors

BerStta Er en fak hwar af Ert (inne rörs?
J fag hur Kielten fiög,ochhur Hans ögon brunno;
, Twå
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Twå Kåmpar fom hwafäir då föfftå gången funno , ' '
De hop fträxt hornenhetkien gedt, >
Och man' har aldrig forr en dylik Kåmphing fedt^Meh efter rhånge hfigg af både , föll omifider ■Den ftolte Angantyr: hän i fin blod fig wrider,
Och Hidmaf tytktes-Jig tili Hans båne fb : ; f - •
En fyn fom kan Hans (iäl en full förfriskning g?.
Då såg man Ingeborg ur Hialmars ögon lyfa; •
Hän wifie på en gång deri frågd i både hyfa:
Hän gick med ftolta fteg dit der hans Offer lag,
Odi på den falna& Kropp med hoga ögon fåg.
Ligg llsling, fade hän , och tag af minä händer
Den död fom naikai dig ; Nar du til dödfens liindev
Nu kommer hihan kort } fd gibm dig undan fort ,

Och blygs. bchfd hos dem för det du har bar giort.
Ali ro frd» dina ben i jielfwa graftven toike;
Gack nu , och tag ditt flraff i mörka Odens rike ;

Ja , blis nu ut din Siä/; Det Ivan dig heder nog>

At du af Hialmars Hand , af Hialmars IPdrja dog.
Och riår hän detta fagt, skul hän fig böja neder
Sin fiends hielm at ta ti! tecken af fin heder;
Straxt fågs hos Angantyr, fom nu i dodslen war,
ännu ett fult begår at hammas lefwa qwar.
Hän tyvktes i fin ångft nu nägot låttad blifwa,
Och drögde så en ftund fin fiä! at från fig gifwa,
Hän wråkte in med makt fitt fward i Hialmars lif,
Och sade , mig , Tyrän, nu h&mdfor banen gif,
Och så föll Hiairaar nedj Jag lopp

INGEBORG. I? '

Öåndlig qwida y
Oåndligt qwal och we fom jag nu måfte lida.

ODD/IR.
Jag togen i min fanin , at hielpan i den nöd,
Men hän af detta fär war nar intil (in död.
Ett tnörker 3 fade lian, ren hring min o gon fwaftvarg

■ Mitl



Nu

Mitt hierta fafangt mer mot dodfens hårdhet ftriftvar;
Min kropp btir drdpt af fxvard , min fial den draps af forgi
Men dock det ar mig nog } jag dör får Ingeborg.
Mitt namn lar ej förgds , fkont 'in min kropp förfwitmcr i
Acb Oddur , fade hän , nar du Prinfeffan pnncr,
Gif henne denna ring , at teckna bwart jag gHr ,

Och at hon aldrig mer fin Hialmar fkdda far«

Ho n ma den pa fin hand til Hialmars minne bdra t
Det är den fifta gunfl bans karlek kan begdrai
Sdg Herne at jag mig deraf en beder gör ,

At jag en hamde man får Hermes dygder don
Sagj at fa lange jag min jlapland tunga rörde t
Jag utan aterhald def namn i munnen forde j.

Sdg fa; Er Hialmar gick til undre jordensfolk ,

At oek i GlyfisivaU bli edre dygäers tolk.
Hän fade något mer, det jag will utelämna,
Sk6nt än jag kunde det til egen formon nämna,
Jag bar hwad hän befalt Er troligt fäja bort,
Ock fåleds mot min hog Er fial orolig giorr.
Hans skugga tyckes ren mitt forgsne hierta mana,
Och reta up mitt fwerd at hämna fnart hans bana.

INGEBORG.
Nu år det antlig giort j nu bör du Ingeborg,
ät 6det -offer ge, fom sluta will din forg.
Nu får du antlig dd. Men liimlar när jag tancken,
Hur genom mitt förfåt, och genom minä räncker,
Jag lefwat til den ftund jag andtlig skul fä fe
En genom minä fel förlorad älskare.
Ja Hialmar det är jag fom dig dit lif beröfwatj
Det är min egen hand fom wåld pä dig föröfwat:
Ej fielfwe Arngriras Son, ej Rädet,ej min Far,
Men Ingeborg det år fom Hialmar mördat bar,
Jag med min fpotskbet bar uppå min död arbetatJ
Om jag ej Angantyr til Wrede bade recat,
Wift lefde Hialmar an? Och jag kan utan dö
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Mu tä ka hår uppä; Acb5 m olyrvkHg M 6 ! ' ■ •mljk
M^i;v^'edssiiTin. tegarn Hipd»JSr rain---Hialmar hånäntjr
Och efter «fc trobets' rykte låmna *• h wAA
Som,iataor;4tke blin: 'M-in-Siäl gar nu hin kos ■■■'■f-
At föka hwar, hon. fa.r-(m‘Hialmar Icfwa hos,
Men himlar;i iior denv:å@,4,-.meikbfcn jag lifwet sluter;
Gif aktning 'jag blqd .utgtufcer-;' O
Förgior alj -Arngrims ått.jwhfcöh’ rif bans Tron on.kuli j
Hän äge aldrig Fred , men af min Hialmars mull v
ISIä fig min dygd til hånfd en annan,Hialmar refa>
Som tuktar detta troll, oclv h lirinas denna nefa.
Som slitern leiri frän lem , och dödarn innan kortj
Ali uänskap slutas må r ali kiarlek kolne bort, ■%>'-
Pä bäde Sala Kungs och Bolmsö Kungens lida;
Ja dtrandren ftige up at mot hvvarandra ftrida ,

Öch vvågen mot hwaran itiä ifrigt tela fig;
Ja Himmel Ltft och Jord de fore ftändigt Krig.
Etthat-- nu-år det--alc--nu - ärärmin kraftförfvunneir.

Scena 4.
ODDUR, IVAR,

Min fiål den är dock jamt med fa mtri a bojor bunnen ;

Jag brans af Tamma glöd, jag tärs af Tamma Torg;
Men alt för uran hopp; Ach harde Ingeborg.
Du Dårskaps fui 1 e luit, ett foft.ef af Min laga j
Min willofro, en rot L til ali .nain pläga ; J ,

Tyran fom i din Vnåkf mjg.-haller fången ån*
Ach gif mig dock mig fielf ett ‘ögh.ebld.ck igen.
»e • _ »*. n 1 '* ‘Ovv . . r. f a a 1Låt mig en liten ftund ora mitr'förnurr tå råda,
At jag mitt tiliMnd ftiå med rena ögbn skåda ;

Och fe hwad rrärkli t fall min dygd da giöra Jär,
Om jag min falne wari så foga■'trögen är.
Hur kan jag Ingeborg med kiårleks eld befwära,
Hon fom med Hialmar förr (ig bundit har så nara ?

Hon bor ju Hialmars ftoft uti (itt minne ftrö,
H At
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At hän ei nånfin må i hännes tankat dö ?

Det har haa ju förtiänt ? Vål an min forg bar ända,'
Jag skal min kiarlek nu, uti en wördnad wSnda;
Jag har emot min eld mitt hierta ren bcrett.
At fegra på fig fielf

Sidfta Scena.
IVAR, ODDUR,INGE,HARALD.

HARALD.
Men ach hwad har jag fedtl

Prinfeflan lik en eld sågs ned på borgen halla,
Och öfwer Hialmars bröft beftört fig nederkafta; ■Hon tog sä Hidtens fwärd

ime.
Ach Oddur!
IVAR.

Ach min Prints ?

HARALD.
Qch fade t j*sW/ gS, 4tfe htvar Hialmar fint.

ODDUR.

Olycklig -

HARALD.
Aldrig mer lår hon fin Far befwåra',"

Och nägon dyrkiöpt näd för Hialmars dygd begiäraj
Hon ftöttet i fitt bröft, at det i hiertat gickj
Jag så olycklig war at jag det skåda fick.

INGE.
Hwar är mitt blod, min kraft?

ODDUR.
Och jag fbm htfnne wördatj

Men mig dock icke an för hennes kiårlek mördat,
Jag wil nu wandra ftäds kring dcnna Werldens ö.
At fökd hwar jag fär med luft och åra dö.
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