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Satt hog a sin konungastol 

hugstore Fjalar, Gauthiods kung. 

Hans blick, 

klarnad i vunna segrars frojder, 

' skimrade ung an under hans silfverhar. 

Jul kommit; det dracks i hans borg, 

midvinterns festmjod jaste i skumholjdt 

horn, 

hundrade facklor brunno, fl.ere 

jublade kampar nu i sin konungs sal. 

Han, skaparn af lycka och sed, 

skall se en dag, nar, flackad af brott, bans att 

slocknar i blygd, bans son, den ende, 

sluter som brud sin syster i eldad famn. 

Alf, V esete, Kare och Rafn, 

sommarns strider profvade, Ingul djarf~ 

Agnar och barsarks-1nordarn Hadding, 

ynglingar an, dock namnda i skaldens 
0 

sang, 

Styr, arrig, och Sote, med skold 

af tvenne tolfter pilar igenomtrangd, 

drucko i drottens rund. Hven1 taljer 

alla hans kampars namn och de bragders 

tal? 



En glom1ne dock sangaren ej, 

artyngde Sjolf, harskarornas bane, dig, 

ende af forna tiders hjaltar, 

sparad at Fjalar kung i hans alder an. 

Du stod vid hans sida, da ung 

l badas adror brusade lifvets strdm; 

trotsande arens n1akt och dodens, 

· blodde en svalkad blod du med hon om an. -

Lyss, konungen reser s1g upp, 

hans hand har fattat skummande hornet kring. 

Hugad ar drotten nu att tala, 

svarja han vill sin ed, det ar loftets stund. 

ccUppc<, talar han, cdyssnen, I n1an1 

den gamla ekens svallande sommarlof, 

vuxna pa nytt kring graa stammen, 

harjad af stridens storn1ar sa 1nangen gang! 

Hven1 finnes bland eder, son1 re'n 

pa blomsterangar kufvade fjarlar, nar 

fjarran pa Morvens strand Dunkomar 

bleknande bet min glafven 1ned blodig tand? 

Skepp hade jag 1110; n1ed n1an 

till hundrade fran hva1je i land jag gick, 

n1dtte med dubbel makt mig Morven, 

gli1nmande stolt 1not gryende dagens rand. 

T va stodo pa strand en vi kvar, Sa foll s1g vart ynglingadad. 

jag en och Sjolf den andre, nar kvallens sky Pa kinden vaxte skagget, vi blefvo man, 

bleknad i vaster sam och manen harjade land, dem ingen vinter 

sankte pa svardets skordar sin blick af frid. harjat, och foro langre, an sommarn far. 



Mo tog Jag; da granade re'n 

min lock, men drottningsnamn jag den 

vana bjod. 

Son hon rnig gaf och dotter. Bada 

leka med blommor an pa sin moders graf. 

l'v1att ar jag pa bragder och strid. 

Frejdstore drottar galda mig skatt, mitt 

namn 

trottade skalders lapp, och harpan 

ager for nya segrar ej toner fl.er. 

Nu lyster m1g hvila en gang, 

min lefnads dag, den stormiga, natt sm kvall, 

stillare vinda1; susa; sporje 

kufvade haf och lander mitt aftonlugn ! cc 

Lyssnande stod Sa talte han. 

fejdvane Sjolf. Den granade kampens 

brost 

svallde af otamd harm, och morker 

breddes i faror ofver hans ogonbryn. 

ccHvad, svek m1g mitt brace, han sad', 

ccvar det kung Fjalars stamma, som hvila 

ljod? 

Trottnade ornen re'n att jaga, 

alskar han arans stralande rymd ej mer? 

Djarft hoje1~ sig Erin annu; 

tva ganger kufvadt, trotsar det an ditt svard. 

Smygande bjarmer bloda hafven, 

vill du dem bida har pa din egen strand? 

Ro skanker oss hogen allen; 

dar ofvan hvilar ingen, den svage mmst. 

Harda de aro, lifvets lekar. 

Ve, att din kraft ar bruten i fortid, kung ! cc 

Stolt drogs vid den aldriges ord 

kring Fjalars lapp ett leende. Hornet gaf 

svennen han ater, och fran vapen

smyckade pelarn tog han sin bage lugn. 



Nu hvinade strangen. En blixt 

flog salen genom. Skalfvande klang en 

skold, 

traffad a motsatt vagg, men pilen 

darrade djupt bakom den i furans marg. 

Ej syntes for kamparne da 

ett skott, likt detta, slrjutet i nord. 1:Ien 

lugnt 

fattade kungen hornet ater, 

valdig i salen spordes hans rost pa nytt : 

cc F ridcc , sade han, cc skydda jag vill. 

Fornimmen, Gauthiods soner, er konungs ed! 

Vidgade hyddor, sparda lundar, 

tegar af guldax vare mig segrar nu. 

Gro skall i mitt hagnade land, 

hvad ljuft, hvad mildt i manskobrost blef sadt, 

svagheten blomma trygg, och kraften, 

sparande svardet, gladjas att skona blott. 

Trott har pa mm vilja jag forr, 

pa samma vilja tror jag annu; i strid 

styrde den dodens gang, i friden 

styra den skall okufvelig lifvets gang. 

Y fs valdet med ho tan de arn1, 

star ondskan trygg, bryts lag i mitt rike, kranks 

tackelig sed och fridlyst ordning, 

sjunke i glomska Fjalar och Fjalars ed!cc 

Sagdt. Dallrande spordes annu 

hans stamn1as ljud i ka111parnes barn1. 

Han sjalf 

forde n1ed langsan1 hand till lappen 

hornet och drack det ut i ett andetag. 

6 

Nu satte sig kungen i frid. 

Da steg fran dorren fran1 till hans tron 

- en gast; 

ingen hans ank0111st varsnat, undran 

fo ljde den morktomskyggades stilla gang. 

d) 



Bojd syntes han forst till sitt skick, 

en okand framling, kufvad af nod och ar; 

hogre dock hvarje steg hans skepnad 

gjorde, och jattelik han for Fjalar stod. 

Upp slog han sin kappa, man sag 

med hapnad Dargar, siaren, odets tolk, 

maktig att genomtranga' dunkla, 

kommande tiders djup med sin andes blick. 

Sedd var han se'n hundrade ar 

bland nordens fjall, af lyckliga sallan dock. 

Hotande, dystra askor fjarran 

anade den, som horde hans lugna rost. 

Nu talte han: ccK.onung, din ed 

var stor, en storre horde dock Dargar nyss, 

dar han pa klippans spets i lugnet · 

lyssnade tyst till ljud fran ett nattn1olns 

rand. 

Ord horde han: 'Fjalar har glomt, 

att gudar skipa n1anniskors lott; han tror 

stolt pa sin viljas lag, och ordna 

vill han en framtids skick med sin kraft 

af stoft. 

Se skall dock hans oga annu, 

forr'n hogens natt hans flyktiga storhet gomt, 

eviga makters lek med spotsJ<:a, 

trotsande jordbarns loften af bubblans tyngd. 

Han, skaparn af lycka och sed, 

skall se en dag, nar, flackad af brott, 

hans att 

slocknar i blygd, hans son, den ende; 

sluter som brud sin syster i eldad famn'.« 

T yst blef det i salen, det blef 

for skadarns blick en syn, som da haglets 

skur 

stormat forbi och lugnet ater 

lagger sig kyligt ofver en hvitnad bygd. 



Elek satt pa sin harskaretron 

kung Fjalar, farglos rordes hans lapp, och 

hardt 

kampades inom hjaltebarmen, 

innan med kufvad smarta han tog till ord: 

«Gancc, sade han, ccbringen mig hit · 

,min Hjalmar, bringen Garda, den spada, 

hit! 

Skada jag vill dem bada, valja 

vill jag emellan bada, ty en skall do. 

Kann, siare, Fjalar och kann 

hans trots; till molnets gudar hans halsning bar, 

sp6rJ, om de lart att allt forsaka, 

mnan sorn. han de vant sig att allt formal 

Nu, trampa din nattliga ban! 

Nar en gang Fjalar ristar sig geirsodd, kom, 

mnan hans hand vid svardet domnar, 

galda han vill dig lon for din svarta logn. cc 

ccKungcc, talade Dargar, ccditt ord 

har ej forgafves manat; jag komma skall. 

Raknade aro lifvets stunder, 

afven for oss de fyllas en gang. Farval!cc 

Bort vandrade siaren lugn: 

Men in med kungabarnen en tarna 

kom, 

nalkades drottens tron och lyfte 

bada i tystnad sakta pa faderns knan. 

Ej jublade kamparne n1er, 

ej gick kring laget skummande hornets 

frojd; 

tyst som en grift var salen, tysta, 

bafvande blickar lefde kring Fjalar blott. 





Val skulle han gora. Han sag Hon motte hans oga och log, 

pa Hjalmar forst, sag tinge, hans anlets 

natt 

klarnade, blott till afsked tycktes 

mot fadersbarmen lutande kinden trygg; 

darrande satt kung Fjalar ater, 

gudabekamparen skalf for ett varnlost 

stilla hans oga sjunka pa dottern nu. 

Bort flydde fran henne hans blick; 

pa Hjalmar foll den, flydde fran honom, flog 

snabb som en ljungeld rn.ellan bada, 

tills att, 1not hojden riktad, den kvarblef stel. 
"I 

Da reste sig Sjolf. Pa hans kind, 

den bleka, graa, rullade klar en tar. 

Fram till sin ga1nle vapenbroder 

steg han och hof till darrande ord sm rost: 

«Kung, Hjaln1ar skall fora ditt svard 

en gang, nar sjalf du hvilar n1ed maktlos arm, 

skydda ditt land och fjarran vacka 

minnet af r<Jalar an, dar det slumra vill. 

barn. 

Droj langre da ej i ditt val! Sa hordes han tala, han tog 

Brant star vid stranden klippan, , och ne- fran faderns kna det leende offret. Snart 

danfor oppnades salens dorr, och natten 

vantar i tystnad svala vagen ; slot i sitt stumma morker den gamles 

latt som en gnista slocknar din dotter dar. cc vag. 

9 2 



K var satt, dar han sutt1t, annu 

ororlig fJalar; endast hans hand, son1 nyss 

slot sig till stod luing dottern, syntes 

ligga som vissnad nu pi hans tomma kna. 

' Nu tvstnaden brat han . 
.J 

Sent hojde han blicken. Han sag 

kring vida salen forskande, bister, mark; 

kampar, som lett n1ot dodar, syntes 

bafva for blixten, fodd i hans ogas natt. 

Hans rost 

var djup som fjarran rullande iskors din. 

c< Vittnen af Fjalars sorgc<, han sade, 

c< bo1jacl ar striclen, horen er konungs orcl! 

Ve den, son1 i tystnadens graf, 

hvad nu han sett, ej gomn1er. H ans lif 

skall blygcl 
holja, hans spar 111m hamnd skall finna, 

fordes han an af stonnen till varlclens 

grans. 

10 

Ej namne en tunga clet namn, 

hon bar, min clotter. Har i sin faders 

barm 

har hon sm korta lefnacls saga; 

vare den blott for m1g. D et ar mmne 

nog. 



Da forst, nar Jag hunnit mitt mal, 

nar kring min hvila kumlet sig hvalfver 

hogt, 

manniskoord eJ nar mitt bra, 

yppe en lapp, hur dyr 111ig min seger var.cc 

Sa han talte, reste s1g upp 

fran tronen, tog vid handen sin son och 

gick 

valdig som torr ur kamparunden, 

lamnande grafvars tystnad i salen kvar. 

Ar kom1110 och flydde 1gen, 

kung Fjalars ara spordes fran land till land ; 

men om hans dotters ode horde 

ingen pa vida jorclen ett orcl, ett ljucl. 

11 
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IJarligt speglar i Cronas balja 

~ l hjaltars Shelma de glimmande torn, 

solen tommer fran astern 

· afver Morven en flod af sken. 

Ljus ar salen, dar Finjal tronat; 

dunkla vandra dar inne likval 
' 

saner tre af Morannal, 

gamle kungen i sangens land. 

13 
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Hvems skall flickan af Sbelma blifva, 

bvem skall plocka dig, lunda.rnas ros? 

Flakt kring strommarnas strander, 

hvem skall andas din svalkas doft? 

G~Jl med bagen ar mark att skada, 

harpans Rl).rmar fordystras af sorg; 

nyss fran s-triderna kommen, 

tiger trotsige Clesamor. 

Pa hvarandra de se forstulet, 

hot sig tander i dro,ttarnes blick; 

askor, gamda i hjartat, 
" 

vanta stunden att blixtra fram. 

( -
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Hvarfor trifves ej frojd i salen, 

frid i glimmande morgonens lugn? 

Hvarfor mulnar en broder, 

nar mot broder hans oga ser? 

Sa i Ossians dar och Finjals 

lefdes icke i kungarnes borg; 

harpan klingade gladje, 

sangen tjuste med bragders lof. 

Starke voro de man af fordom. 

Flammor like i skalfvande skog, 

genom fienders hopar 

fram de flogo i stridens stund. 

Men nar framlingars trots var brutet, 

nar i S helma de syntes igen, 

milde voro de ater, 

mer an stralar af s01nmarns dag. 

H vi forgata de stores saner 

fadrens seder och nara sm harm, 

om fullvuxen i yra 

Morvens lugn den en gang forstor? 

Se, i borgen en flicka blommar, 

Gall for henne sin bage har glomt, 

Rurmar sjungit om henne, 

Clesamor har for henne stridt. 

Hvems skall flickan af Shelma blifva, 

hvem skall plocka dig, lundarnas ros? 

Flakt kring strommarnas strander, 

hvem skall andas din svalkas doft? 

14 

Andtligt brytes i salen tystnan. 

Gall af bagen, den aldste till ar, 

tar bland furstarne ordet; 

sa han talar med kufvad harm: 



«Soner aro vi af Morannal, 

san1ma moder at honom oss fodt· 
' 

hogt fran skyarnas banor 

store fader pa oss se ned. 

Hotfull spanar fran molnet Finjal, 

orn en fiende bafvar annu 

att sig nar1!1a de kullar, 

dar han stred i sin ungdoms frojd. 

Hvad skall blifva af minnets Morven, 

af hogt tonande strangarnas land, 

om dess drottar hvarandra 

bryta neder med giftfyldt agg? 

En ma vmna till brud Oihonna, 

aga systern af morgonens sky. 

Jorden blommar af tarn or, 

granslost vid for de andras val. 

Upp, vi soke i frid den gamle, 

som i tornet fornoter sin dag. 

Blinde kungen, var fader, 

han ma slita var tvist en gang! cc 

Han de gmgo till gamle kungen. 

«Fader, lange fordoldt i din borg 

splitet grott, och forbittring 

andats lomskt i vart hjarta in. 

Broder skydqe att nalkas broder, 

foljde smygande fjarran hans steg. 

Nu vi vilja forsonas, 

forr'n ditt rike vi sankt sorg. 

15 

For Oihonna vi flamma alla, 

genom henne blott tandes var fejd; 

den skall slockna med hoppet, 

om hon skankes at en till brud. 



J 

Alskat har du oss alla lika; 

hur du valjer, vi vorda ditt val. 

Sag, hvem unnar du tarnan 

frin ett blinande fjarrans haf?« 

Gamle kungen ·i · tystnad drojde, 
" 

vagde sonernas ord i sin sjal. 

T veksam tycktes han vara, 

dock omsider lian gaf sitt _' svar: 

ccFri af hafvet mig gafs Oihonna, 

frihet sag hon pi boljornas falt. 

T vinglos hai: hon sin barndom 

~ har fitt spegla i floders lugn. 

Som en flakt hon pi boljor svafvat, 

som en doft pi var leende strand; 

mig hon varit en strile 

i min slocknande lefnads natt. 

Fri mi flakten sin vmge lyfta, 

doften svafva i rymdernas famn, 

strilen valje sin bana; 

tvinga skall jag Oihonna eJ 

Kanske alskar hon, Gall, din bige, 

eller, Rurmar af tonerna, dig, 

kanske ville hon folja 

dig bland svarden, o Clesamor. 

Profven, si jag bestan1mer. Aldern 

ger den forsta,- den sista sitt rum. 

Gynnad eller forskjuten, 

gom1ne ingen ett agg blott -mer.« 

16 

Satt vid Crona i grottans svalka 

lockomfladdrade flickan af sjon, 

di stod Gall i sin stolthet 

for den skyggande tarnans blick. 



c,Kom, Oihonna, mig folj i lifvet, 

jagarn alskar dig, rosiga sky! 

Hoga fjallarnas furste 

ber dig dela hans banors lust. 

Sag du rymdernas glada syner 

hogt fran bergen i rnorgonens stund, 

sag du vaknade stralar 

dricka skalfvande di mm ors dagg? 

Minns du skogarnas ljud, da vinden 

ror med vingen de darrande lof, 

fageln jublar och rusig 

mellan hallarna backen flyr? 
r 

Eller vet du, hur ' hjartat klappar, 

nar vid hornens och hundarnes skall 

busken prasslar och ' hjorten 

star for ogat med hejdadt sprang? 

e 0 17 

Flicka, alskar du dunkla kvallen, 

bleka stjarnornas bafvande ljus; 

kom, fran toppen af Mallmor 

lat oss skada, hur natten fods ! 

r 



0, jag suttit pa fjallet ofta, 

nar 1 ·vaster sin skimrande port 

solen slutit och rodnan 

stiJla vissnat pa molnets hy; 

druckit svalkan af kvallens ande, 

skuggans vandring i dalderna sett, 

latit tankarna irra 

kring den nattliga tystnans ha( 

Skont ar lifvet pa skyars hojder, 

latt man andas i doftande skog; 

blif min brud, och jag oppnar 

for ditt hjarta en varld af frojd!« 

Talte vagornas svala tarna: 

«Gall, jag alskar din lockande ryn1d. 

Frisk ar vinden pa bergen, 

ljuft ar lugnet i lundars djup. 

Mer dpck tjusa mig skaldens sanger, 

hjaltars minnen fran flyktade dar. 

Hor jag Ossians toner, 

darrar locken pa kindens glod. 

Ofta kullarnas gras har druckit 

hjortens blod, som min vingade pil 

hann i flyende loppet. ) 

Gall, min bage har ldang som din. 

Ga, mm vandring pa Morvens hedar 

gladast var, da jag styrde den sjalf. 

Pilen, bagen och kopplet, 

jaktens flicka begar ej 1ner. cc 

18 

Bort gick ynglingen, mork kring pannan. 

Rurmar, fursten af sangerna, kom; 

lange tego hans lappar, 

pa Oihonna hans oga sag. 



«Flicka«, hordes hans ord omsider, 

<c nar jag ser dig, forsvinner min sjal 

utan mil, i din anblick, 

som i dagen en dimma sprids. 

Ej jag ager ett namn, som minnet 

stolt skall spara it kommande i r ; 

blek ar kinden, min ungdom 

vissnar tidig t i sorgens luft. 

Dock forstod jag att alska kraften, 

fick for bragdernas ara en rost; 

slog jag harpan, i undran 

horde Morven dess toners storm. 

Nu jag kallnat for hjaltars strider, 

ryktet strilar ej mer for min syn, 

damm omtocknar de strangar, 

dem jag rorde i tjusning forr. 

Blott vid ensliga Cronas bolja, 

ofverrostad af strommarnas brus, 

yppar sakta i toner 

jag for natten mitt hjartas kval. 

Men blif min, och mm sing skall ljuda 

hog annu som i frojdernas dar, 

an fa vingar och bara 

genom tiderna Rurmars namn. 

Flicka, tjusar dig mmnets stamma; 

li t det saga i t kommande ir: 

'Si sjong fursten af Shelma, 

nar han sag i Oihonnas blick'.cc 

19 

ccRurmarcc , tarnan af hafvet talte, 

ccspad stir blomman vid flodernas strand, 

bojs af aftonens vindflakt, 

nar i somn han dess stangel ror. 



(. 

Sjung for henne ditt hjartas strider, 

du, de smaktande drommaFnas skald, 

tills i kvallen dess oga 

stilla fuktas af tarars dagg. 

For Oihonna blott ljuf ar sangen, 

nar med tdangen af drabbande svard 

harpan ljuder och segrar 

stormlikt brusa pa bardens lapp. 

Blott for hjaltar hon flamma kunde, 

alska blickar .. af trotsande mod. ' 

Ga, du suckarnas yngling, 

in gen trost for din sorg hon har. « 

~ 

Harn1 sig tande f Rurmars oga, 

rodnad spreds pa hans bleknade kind. 

Bort han van de . sitt anlet, 

och ur grottan forsvann han tyst. 

Da k.0111 stridernas Stolte furste, 

stormig tradde till flick.an han fram: 

ccGall forskot du och Rurmar, 

:val, den tredje ar Clesamor. , 

Ej han larde med ord att segra. 

Niellan skoldar pa blodiga falt 

teg hans tunga, och svardet 

ensamt talade dodens sprak. 

Men du alskar dock n1od, o flick.a, 

strider tjuste din flammande sjal; 

strider van ta mig, _skynda ! 

Jag vill famna dig forst som brud. cc 

20 

Upp fran moss1ga hall ens sate 

stod Oihonna vid ynglingens ord, 

tog hans hand och i glansen 

af hans fragande oga sag. 



Sa hon talade: «Framst bland broder 

var mig tidigt, o Clesamor, du, 

du, som ensam i Morven 

alskar stralen af svardets brand. 

. ., 

Nar fran Shelma du for att soka 

bragders ara i fra111Jingars land, 

foljde ofta min tanke 

ofver hafvet den vag, du tog. 

Flakt af 111aktiga faders ande, 

far dit striderna kalla dig ~ han, 

lat en fiende darra 

for en attling af Finjal an! 

Kommer sedan en bard fran fjarran, 

vill jag sitta i -skoldarnas sal 

vid hans kna, da han sjunger, 

lyssna tyst, om ditt namn jag hor. 

Blir ditt ode att tidigt hinna 

dunkla skyarnas irrande falt, 

se da ned, och i 1/Iorven 

skall du finna en tarad kind. 

Ofta ensarn_ fran hedens st1gar 
1 

skall jag blicka mot aftonens n1oln, 

ofta 111innas din pannas _ 

ljusa hvalf och din svarta lock. 

Men mm karlek ar dock ej brudens, 

ar en systers, o Clesamor, blott: 

samma fader oss fostrat, 

gamle kungen i Shelmas torn.<< 

21 

« Vagors :flicka«, till svar gaf drotten, 

«ej ditt lif af Morannal du fick, 

~j min syster dig kalla! 

Fjarranburna, hvem sag din bord? 



Langt fran Morven ditt blaac oga 

slog mot dagen du, vaknande, 

Ej en kvinna, men hafv'et 

upp. 
', 

at Morannal hans . <lotter gaf. 

Kanske hojdes af varens vindar 

, sall en bolja mot morgonens sol, 

sjonk tillbaka och fodde 

dig ur skimrande skummets ljus. « 

J 
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Latt mot ynglingens panna forde 
0 hafvets "fli~)za sin• leende lapp: 

«Mig dock ar du en broder; 

kan jag blifva en broders brud? 

Fjarran fran skall en alskling sandas. 
, 

Som fran ran den af himlen en sky, 

som fran fjallen en stormil, 

forr knappt anad, han komma skall. cc 



\ 

som Jagar hjortar i Loras 

dal? 

Fran tusen ekos darrande dorrar 

kom hornets ljud tillbaka i kvallen nvss: 
.I 

nu slumrar det trbtt pa sky1p.ningens 

badd. n 
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Dar 

kring 

, 0, ej till flakt jag foddes och ej till vag, 

fast ej min tjusning tandes som andras. 

En flickas varma, bafvande hjarta slar 

J l;iar under min sno af langtan ocksa. 

Cronas dunkelt speglande bolja 

, kroks 

el1mhvarfda, moss1ga hallen, 

dar syns hon, Jagarmnan rned svanhvit 

arm, 

Oihonna, de svala vagornas mo. 



Pa ljungens badd hon satt sig och smeker gladt 

den fina, bru~a, spensliga stofvarn, 

dar trott han ~tar och · slickar kring pilen an 

den kallnande hjortens blodiga barm. 
\, 

Ej ensam tarnan jagat pa Cronas strand, 

af sangens Gylnandyne hon foljdes. 

Den bleka flickan nalkas med langsam gang, 

och leende ser Oihonna sin van. 

ccHidjallans dotter«, sager hon, cckom! Sin flykt 

har kullens gast, den bafvande, slutat. 

Ko~, ljuf ar kvallen, svalare ror dess flakt 

kring skuldrorna re'n min fladdrande lock. 

En sang Inig sjung, tills manen 1 osterns port 

star mild och lyser hedarnas stigar. 

Du sjong Oihonnas kold och dess offer s1st. 

Jag alskar ej sorg, sjung gladare nu!« 

Och Gylnandyne satte sig blek och SJbng, 

n1ot h6jden lyftes tarade ogat; 

dar sam i luftens blanande, dunkla haf 

allena en sky, hon foljde dess ban. 
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C 

ccHvar ar duce, ldang dess stammacc, Crualins frojd, 

den graa kampens, dvaljs du i skyn dar uppe? 

Ga fram till silfverranden och blicka ned, 

har andas din frojd, Oihonna ar har. 

I flydda dar, o Le, i din faders borg, 

mot Gylnandyne lyste ditt oga; 

i hennes spar du foljde till Morven, blef 

en gast i de klara harpornas land. 

Pa dessa kullar syntes du ofta da, 

nar vidt kring kvallens soliga riken 

din flickas muntra, kallande jakthorn ljod. 

Har motte din blick Oihonna ocksa. 

Hvem ser val henne1 hvem1 som ej glommer allt, 

hvad sallast forr i lifvet han anat? 

Jag sag pa dig, du sag pa Oihonna blott. 

Jag vissnade; du, sag, blommade du? 

Din lapp blef stum, ditt loje forsvann, din kind 

blef 1nolnet lik, en dimma af tarar; 

e_n blodlos skugga gi~k du i dagens glans, 

en irrande flakt pa nattliga mon. 
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Sa kom en morgon ensam dy. ater, stal 
~ 

1 ovan lek lfr skimrande kogret, 
0ihonnas losta koger, en uddhvass pil; 
den gomde du blodig djupt i din barm. 

Ej ager segerns harpa for dig en ton, 

ej lyfter 1ninnets vinge din ara, , 

i fortid dog fran bragden din arm, o Le; 

en flicka det ar, som sjunger ditt fall! 

0, hennes toner aro ej bardens, eJ 

vid dem du ljusnar, skugga pa molnen ! 

0, hennes sorg fordystrar dig ej, den ar 

0ihonnas ju ej, din alskades ej. 

Flyg, sang, den matta flakten pa heden lik, 

af in gen spord, besvarad af ingen; 

for ljuft min suck att somna i nattens famn ! 

Som sucken en gang jag somnar, ock jag. cc 

Hon slot. Fran hojd, fran dald och fran vag en ton 

till afsked sande flyeqde sangen, 

och ensam nu bland klippor i fjarran stred 

mot tystnaden doft blott, Crona, din strom. 
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Da slog i tysta, vanliga stjarnors ljus 

Oihonna upp sitt stralande oga, 

at Gylnandyne rackte hon mild sin hand. 

Sa talte de svala vagornas mo: 

ccFran bergens topp, sa sjungs det, en kylig flakt, 

med dalens blommor leker Oihonna; 

en •. vag hon ar, som skimrar mot varens sol, 

eld talar dess blick, is gommer dess barm. 

0, ej till flakt jag foddes och ej till vag, 

fast ej min tjusning tandes som andras. 

En flickas varma, bafvande hjarta slar 

har under mm sno af langtan ocksa. 

Men hvarfor finns i Morven eJ mer ett folk 
J 

af hjaltar, like flyktade tiders? 

For Finjals att for , tung ar hans skold, och svagt 
- ( 

ror Ossians strang en tranande skald. 

Re'n nog Jag hort af suckar, och tarar nog 

jag kostat Morvens smaktande soner; 

for deras karlek agde jag karlek ej, 

jag gaf · dem min sorg, Jag kunde ej mer. 
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N ar skall mitt askmoln komma i storm en gang, 

nar skall jag se dig, drommarnas Jyngling, 

i stridens dan, med glimmande svardets blixt 

forklara den eld, jag tandt i ditt brost? 

L yss, bleka Gylnandyne, och kann en gang, 

hvad ljud Oihonna alskar i sangen ! 

Begar ej klagan, frisk ar min sagn, en vind 

fran nordliga fjallar brusar i den. 

Sa talar sagan: FJarran i Lochlin satt 

1 fridsallt rike harskande , Fjalar, 

nan1nd var han Lodins storm i sm ungdoms dar, 

kring lander och haf han glommes ej an. 

Nu var han gammal vorden och trott vid strid, 

drack mjod, tog skatt och skipade lagar; 

ur slidan ficks kpappt mera hans glomda svard, 

och nakna pa stranden lago hans skepp. 

En dag for honom tradde en yngling fram, 

hans son det var, han agde ej flere; · J 
med lifvets ljusa var i sin blick han sag 

den aldrige an, han talade sa: 
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'Bygg m1g en drake, fader, och red m1g ut! 

Din ungdoms banor locka mitt sinne. 

Min arm ar stark, het sjuder min blod. Bort, bort 

jag langtar ur hemmets kvalmiga dal.' 

T yst satt den gamle). V armare blef hans son: 

'F yll mig min bon, o fade~!' han sade, 

Jag kan ej langre dvaljas har obero1nd, 

ej hora blott dig i skaldernas sang. 

· Latt ar mig re'n din skold, och, en telning lik, 

af dessa hander bojes din bage. 

Den varld, dar du har segrat, ar oppen an, 

rum har den for Hjalmars segrar ocksa.' 

Men strang tog Fjalar konung till ordet da: 

'Frid', sa han sade, 'svor jag att hagna. 

Min dag var stonnig; glad i en lugnad varld 

skall strala 1nin lefnads sjunkande sol. 

Fran branda hyddor, harjade falt, i blod . -

ser kriget upp med morker om pannan. 

Jag alskar frid; ga, yngling, betrakta den! 

Dess anlete bar mitt leende land.' 
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111en kvar han stod, den unge; han teg, en tar 

glod foll ned pa lagande kin den; 

en stund han teg, da klarnade blickens glans, 

och brusande gots hans smarta i ord: 

'Hvem ger dig ratt att offra din son, o kung, 

at glomskans natt, at tystnadens ode? 

lv1itt lif du gaf mig, tag det! Ett bragdlost lif 

jag galdar dig, mer var gafvan ej vard. 

T ungt ar att do forgaten och utan namn, 

dock tyngre, fader, ar det att lefva. 

Blif ej sa mork! Att lefva formar jag ej, 

men lyda jag kan; jag lyder och dor.' 

Den gamle kungen teg med forborgad harm. 

En iskold lag i lugnet af orden: 

'Ett skepp begar du, ett jag dig ger, pa strand 

det statt se'n n1m forsta vikingafard. 

Dess kol ar brackt, gras gror i dess botten upp, 

och dagen stralar genom dess sidor. 

Upp, tag det, flyg _ kring hafoen och sok ditt namn 

bland frammande ljud, forgaten af mig!' 
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Och Hjalmar gick. · Han kom pa sm 

faders gird, 

dar skottes tomma, barnsliga lekar; 

af mannahander, knutna kring svarden 

forr, 

nu slungades klot, nu fangades boll. 

'Hvem finns, som alskar minnet af 

strider an', 

sa ljod till kampaskaran hans maning, 

'hvem foljer mig pa banan af andlost 

haf 

att leka en lek med skoldar och stal? 

Ett skepp jag fatt; gras gror i dess botten upp, 

och dagen stralar genom dess sidor; 

men seger vinns af folk och af kolar eJ, 

och tryggaste vag ar segrarens vag.' 

Hans rost fornams, lik danet af askans 

vagn, 

nar ofver dofva, kvalmiga dagen 
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1 nattsvart moln den blixtrande aker 

fram 

och vacker ur blytung dvala en varld. · 



En storm · var kommen ofver en lattsofd SJ6, 

1 glada , boljor hojdes den ater; 

en damm var brackt, och yr med fordubblad kraft 

ur fangelset brot en jublande flod. 

'Till hafs, till strid, till seger, till andra land!cc 

Fran man till man sa skallade ropen, 

och snart fran halfsankt skepp pa en trotsad vag 

sag skaran sitt hems forsvinnande kust. 

Det kom ett bud for kungen: 'Din son far bort, 

langt ut pa hafvet skymtar hans drake. 

Ditt land ar utan varn, af dess kampar for 

de basta han med pa vikingafard.' 

Da blef kung Fjalar vred, och hans hy bot farg, 

han slog sin skold i ljudande salen: 

'Till sjos', han ropte, 'ynglingar! Fjalars lag 

ar krankt, och forbrytarn andas annu.' 

Men Sjolf, hans vapenbroder fran forna dar, 

graharig, bojd, tog ordet och sade: 

'Droj kung, begar ej fafangt en nekad hamnd, 

och jaga rn.ed svalor ornarna ej ! 
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Hvad mer? Du finner Hjalmar kanske och vill 

med vissnad hand den valdige boja; 

skall han, i ofvermodet af · styrkans frojd, 

ej Iona din vanmakts dad med forakt?' 

Ett ord gaf Fjalar icke till svar. Han gick 

till stranden, foljd af vapnade skaran. 

Hans gang var langsam, harm i hans anlet lag; 

nyss kampande, nu den stelnat till lugn. 

T re dar pa sparlos bana han irrat re' n. 

Pa fjarde dagen sag han ett segel ; 

rakt fram mot Fjalars drake dess kosa holls, 

och snart vid sitt mal det fladdrade slakt. 

'Till strid dig red, kung Fjalar', pa bjarmers sprak 

med asklik stamma ropte dess hof ding, 

'din son slog frackt var konung och tog hans skepp, 

gif bot for hans dad, do, lamna oss ditt!' 

I samma stund, bland stormande ka1npar framst 

pa kungaskeppet, svangde han svardet, 

och hard blef striden, like mot like stred, 

dock glesnade Fjalars sviktande tropp. 
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Omsider stod kring kungen en skold-

borg blott 

af trogna vapenbroder fran fordom, 

och Fjalar stred for seger ej mer, han stred 

orubblig for glansen blott af sitt fall. 

·rc 1 

Men se, 1 stridens hetta ej varsnadt 

fr>rr, 

skot fram ett skepp pa kufvade vagen; 

forgylld var stafven, seglen af purpurduk, 

och Gauthiods vimpel sken i dess topp. 

Det klof sin ban, det nalkades lugrtt, men snabbt, 

och snart kring Fjalar lifvades ater 

af nya, salla, eldade gasters tropp 

de blodiga svardens lyktande fest. 

. Den slots .ej forr, an sol en i vaster sjonk; 

da foll af bjarmerskaran den siste, 

och seger agde Fjalar, men mork han 

stod 

med blottade stalet an 1 sin hand. 

'An far mitt svard ej hvila', sa hordes 

nu 

- den gamles djupa, darrande stamma; 

'halft ar 111itt verk, af fiender ser jag har 

den djarfvaste sta okufvad annu. 
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, Ej bjarmen var mm ovan, for hans skull eJ 

mitt lugn m.ot hafvets stormar jag bytte; 

jag· drog ·mot . den, som gackade frackt mitt bud 

och gjorde min svurna ed till en lek. 

Trad fram med slutna hjalmen, du man, hvars dad 

blott svagt med tungans gissel jag agar; 

ett annat sprak jag onskar att tala nu, 

med skarpare egg det biter kanske. 

Trad fram, din fader kallar dig nu till strid; 

det svard, han gaf dig, blotta mot honom! 

Om ej, sa kom forkrossad, och boj ditt kna, 

och do med forsonad skuld vid hans fot!' 

Han slot. Ett sorl, smn suckande vagens doft, 

dog . langsamt bort oland kamparnes skara, 

och tyst, forfarlig, hotande, ensam stod 

an kvar i sin vantan Gauthiods kung. 

- Da lade Hjalmar, segraren, svard och skold 

pa blodadt skeppsdack tigande neder 

och tradde vapenlos for sin fader fram 

och bojde i vordnad kna vid hans fot. 

35 

/ 



Och Fjalars klinga glanste inot kvallens sol, 

mot sonens hjassa styrde han hugget; 

det foll med kraft, gallt klang det 1 stalblank hjalm; 

men ynglingen stod ororlig annu. 

· 'Min tid ar liden', borjade Fjalar kung, 

'ej sa jag hogg i :A.yktade dagar. 

Los af dig varnet, blotta ditt hufvud, son, 

for svag ar min arm att klyfva en hjalm !' 

Da · 1oste Hjalmar stilla sm hjalm och bjod 
( 

at faderns hamnd sitt blottade hufvud, 

och skyddlos · st?d han, agde ej annat varn 

an anletets oppna, leende lugn. 

Dock se, den gamle sviktade nu. Hans svard, 

till dodshugg lyftadt, drabbade offret 

sa matt, som om till hvila det lagt s1g ned 

pa lockarnas gula, svallande badd. 

Fran _ denna stund far ynglingen, djarf och fri, 

fran strand till strand pa frammande vigor, 

och Fjalar sitter hemma i fridsallt land 

och gommer i blidkadt hjarta sin frojd. 

36 

( 





Nar kvallen kommer stundom och kungens borg 

af gaster fylls, och fradgande hornet 

gar laget kring och grinade skalden ror 

den valdiga harpans darrande strang 

och sjunger, glomsk af ildrade mmnens pns, 

den unges nya segrar allenast, 

och Hjalmar, Hjaln1ar klingar i salen hogt, 

och Fjalar, den stolte Fjalar, forgats; 

di smakar mjodet kungen, di hojer han 

foryngrad iter lutade pannan, 

di sander han vid tonernas lek ibland 

med strilande blickar singaren tack. cc 

Hon slot. Pi marken glimmade daggen re'n, 

och mi nen sag fri n blinande hojder 

med klarnadt oga ned i en rymd af lugn, 

dar tyst i sin gang slued sommarens natt. 

Di sags pi heden nalkas en man, han kom. 

ccjag sokt ditt spar, Oihonnacc, han sade, 

ccfrin Morvens kung jag bringar ett bud: var snarl 

Forr'n 1norgonen gryr, han vantar dig re'n.c< 
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«·Du man af ord, som ila«, var flickans svar, 

cc hvad gor, att sa den gamle mig kallar? 

Har dodens flakt hans vissnade lemmar rort, 

sag, arnar han ga till · andarnas hem? cc . 

D en komne talte: ccKlang jag af vapen hort 

fran borgens salar. Drotten i tornet 

tre ganger slagit skolden, fran lapp till lapp 

hors ropet om strid; jag kanne1~ ej mer.cc 

Da stod Oihonna ljusnande upp. ccDu man, 

ditt varf har har du slutat«, hon sade, 

«ga, for hans dotte'rs halsning till Morvens kung; 

hur morgonen gryr, hon ser i hans torn.cc 

38 



D et dagas pa Morvens strand, 

i dunklet granar pa klippans hojd 

Morannals torn, och darunder 

i dimmor suckar ett haf. 

Oihonna, du syns eJ an, 

hafburna flicka, hvar drommer du? 

Sta upp, dig vantar Morannal, 

den gamle saknar sitt ljus. 
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Hvi drojer han, Fjalars son? 

Har Innishonna i lundars natt 

hans stridshag lockat till hvila, 

forgater Hjalmar sitt ord? 

Ej ser han att natten flytt. 

En andlos natt i hans oga bor, 

ej jordens brudliga anlet 

han ser vid morgonens kyss. 

Dock vaknade flaktars lek 

fran tornets fonster fornin1mer han 

och lyss till bo1jande ljuden 

af vattenfaglarnas flykt. 



Och vaxande vigors brus 

han hor och kallar, Oihonna, dig: 

ccUpp, dotter, skynda dig; dagen 

ar har, hans stamma jag hor«. 

Da kommer hon, vagens ~mo, 

den svala stralei1 pa Morvens fjall; 

hon nalkas lyssnande kungen: 

«Niorannal, fader, o hell! 

Pa heden vid Cronas strom 

jag stod, nar solen sig sankte sist; 

dar sag med lockande ogon 

j 

den tysta natten m1g an. 

Sent kommer Oihonna nu, 

djupt sof din dotter, af jakten trott. 

I drommars riken, o fader, 

forgat for lange hon dig. 

Dock glimmar Dunhormods topp 

ej an; matt rodnar blott hojdens fur. 

Hvi bjod din vilja mig vara 

langt forr an morgonen har? cc 

Fram rackte den gamle mildt 

till dotterns mote en vissnad hand: 

«Komcc, sa han sade, «du strim1na 

i Shehnas dimmiga natt. 

Korn, lana en dag blott an 

den blinde gubben ditt ogas ljus; 

hans blick skall klarna mot kvallen, 

hans morker fly som en drom. 
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Nar aftonens moln du ser 

forbleknadt segla i stjarnklar 'rymd, 

da vandrar drotten af Sh.elma 

med dagad blick pa dess rand 
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och skadar pa nytt sitt land, 

som langt, langt borta han minns det an, 

nar manen got pa dess kullar • 

sin strom af darrande ljus. 

0 dotter, det stundar strid ! 

Fran Innishonna ett budskap spo1js: 

dit kom han, sagornas Hjalmar, 

med Lochlins ka1npar i gar. 

Dan sande sin halsning han, 

den unge ornen fran dimmors land: 

'Upp, drott af frejdade Morven, 

till vapen kalla ditt folk! 

Frisk blaser en vind fran nord; 

nar vattnen dagas i morgon, kung, 

ett askmoln for den af segel 

emot din bafvande strand.' cc 

Den aldrige slot. Ett sken 

af rodnad syntes pa flickans kind. 

ccHvi hotarcc, sporde hon sakta, 

ccOihonnas hjalte ditt land?cc 

Da talte Mor annal an: 

ccEn skatt jag ager, han fordrar den; 

i bardens toner den klingat 

och lockat ynglingens hag. 

0 dotter, fornim hans ord ! 

Sa bjod han saga: 'Jag for pa vag 

till solens leende lander, 

till vinterns 1s1ga hem; 
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men hvart jag ock kom, dar ljod 

sang, i saga din dotters namn, 

dar hordes alskares klagan, 

forsmadda veklingars kval. 
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, Da svor Jag i harm att sjalf 

den spotsk:a flick:an till brud mig ta. 

Gif ak:t att sk:ydda din dotter, 

ty Hjalmar friar med svard !' 

Sa ho tar han; grydde nu 

den dag, som sag mig pa Cronas hed, 

nar T renmors sk:ara dar blodde 

och Erin holjdes af sorg! 

Da funne pa sandens badd 

snart Lochlins k:ampe sin graf ock:sa, 

lik: hafvets bolja, som stortar 

pa stranden upp och forgas. 

Men flydd ar Morannals tid, 

hans arm ar vissnad, hans blick: ar slack:t, 

hans strider blek:na i fjarran, 

som vinterns nattliga sk:en. 

Sk:all Morven i glans sta fram1 

dess k:ampar bloda med frojd i dag? 

F inns blixt, o Gall, pa din bage, 

bor dod i Clesamors spjut? 

O ch Runnar, min tredje son, 

som slar din harpa i Finjals sal, 

forstar du tvinga med svardet 

en ton ur hjalmar ocksa? 

Mig tyck:es, att ljud jag hor, 

k:ring Loras strander en ldang af stal. 

Se ut, hvad ser du, o dotter, 

ga Shelmas harar till strid?cc 

42 

Hon blick:ade ut, hon sag 

med tjusfull bafvan i klarnad rymd, 

och mot dess speglande anlet 

brots dagens ros1ga sken. 



(., 

«O fader, <rn har jag ser, · 

fran bergen tagar den langsamf ned, 

som molnet tagar mot dalen 

och gommer askor och storm. 

Men lugnt ar det vida haf, 

1 glans slar solen sitt oga upp, 

och djupen skalfva af lagor, 

och fastet spranges af ljus. cc 

Det sags i den gamles drag 

en skyn1t af leende sorg; dock snart 

stod hog han upp, och hans ande 

brot fram i glodande ord: 

ccHellcc, talte han, cchimlars drott, 

du stjarnekonung, jag halsar dig, 

du sol, som: vandrar i ungdom 

hogt ofver vissningens jord! 

Min gladje i fordomtid, 

mitt ljus, som hagrar i minnet an, 

fast natt betacker mitt oga, 

fast morker bor i 1nin barm ! 

Behof i din stolthet ej 

ditt anlet gamma i dag af harm 

att se en son af Morannal, 

som skyr en fiendes spjut! 

Och 9arn af er faders kraft, 

Gall, jaktens furste, och Clesamor, 

du yngling, profvad af svarden, 

och Rurmar, sangernas van, 

'· . 
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gan glade pa hjaltars ban, 

1 spar, som trampats af Finjals att! 

Allt har forsvinner, evardlig 

ar bragdens ara allen. 

.... 



Sall den, som af ar ej bryts, 

som ung far falla i hjaltars rund, 

som blixten ler i sin tjusning 

och ljungar, krossar och dor. 

Ack, tynande flamman lik 

_ ar alderdomen. Pa hemmets hard 

den flamtar matt och forbrinner 

och holjs af aska och gloms. 

Hvi drojer han, Fjalars son? 

Har Innishonna i lundars natt 

hans stridshag lockat till hvila, 

forgater Hjalmar sitt ord? _ 

IVf ig tycks dock, att vagors svall 

jag hor och nordliga flaktars sus, 

som fly med starkare vingar 

cc O fader, vid nordens rand 

gar natt a nyo pa fastet upp. 

Radd bafvar stralen af dagen 

och flyr pa boljornas topp. hvar stund mitt bra forbi.cc 

Och hvitare vagor sla 

Det mulnar, i morker sveps 

allt langre hafvet, och stalgra hojs 

Garmallas klippa och skakar 

fran hjassan branningens skum. 

Dock syns ej ett segel an; 

mot stranden redan, och halfbrand star 

pa branten furan och sviktar 

-mot svarta molnet i fjarran blott 

bryts stundom flyktigt en ljusning, 

af masens vinge en blixt. cc for: stormens vaxancle il. 
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Hon tystnade, stormen rot 

med fullvaxt stamma i rymden re'n, 

och tungt ur djupet i gensvar 

ljod boljans flamtande suck. 

Och molnet af eldar klofs, 

och genom odsliga hojders vidd, 

doft ofverrostande stormen, 

for himlens maktiga clan. 

Da talade Morvens kung: 

«En dag, lik denna, jag sag en gang, 

det var den dagen pa hafvet, 

nar dig, o flicka, jag fann. 

, Darg hette en man. Hans namn 

ma sang eJ namna. I biltog fard, 

forskjuten, hatad och he1nlos1 

kring vattnen sokte han rof. 

Jag foljde med harm hans skepp, 

som vagat narma sig Morvens strand; 

och rofvarn skydde att bida, 

vid morkrets bragder blott van. 

Re'n nalkades kvall, och langt 

pa hafvet syntes hans segel an, 

och fafang glodde min vrede: 

da brot ur n1olnen en storm. 

Af danande askor foljd, 

som nu «fordubblad i kraft hvar stund, 

min drakes vingar den lyfte, 

men slet Dargs segel fran topp. 
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Dock skulf e en nidings blod 

mitt svard ej flacka. En ljungeld skot 

ur svartnad sky, och en flamma 

steg klar ur rofvarens skepp. 



Jag nalkades branden. Eld 

var allt, kvar syntes blott Darg; han stod 

i dyster tystnad vid rodret, 

mot flamman tackt af sin skold. 

,, Ett barn pa sm arm han holl, 

han tycktes vanta mitt segel nu, 

han sag tillbaka bestandigt 

med langtans drojande blick. 

Mig rorde hans nod. Jag holl 

allt narmre, tills pa ett pils~otts hall 

mitt skepp jag svangde mot vinden, 

att undga flammorna sjalf 

Di kastade rofvarn vildt 

sin skold i lagan. Ett sprang han tog 

och sjonk med famnade barnet 

i boljans gapande graf 

Bort flog rned orkanens il 

hans skepp. Sjalf kampande sags han an 

sin borda lyfta ur vagen 

och raddning krafva af mig. 

Jag markte hans vink. Jag tog 

ombord den brutne. Di sag min blick 

for forsta gangen Oihonna, 

di fick af hafvet jag dig. 

Spad var du, men oskadad dock 

af vag och flamma. I grit du lag 

vid rofvarns brost och i bafvan 

ditt anlet gomde vid hans. 
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Men dyster, i trotsigt lugn, 

med svedda lockar, med halfbrand drakt, 

satt, blek som skyarnas valnad, 

pa dacket doende Darg. 



'Kung', talte han, 'nojd jag gar 

till onskad hvila i glomskans famn; 

en bon dock ber jag for henne, 

som ensam sorjer mitt fall. 

Ej ar det mitt blod, du ser 

1 hennes kinder. Sin lefnads skuld 

den fagelfrie forstorarn 

at ingen lamnat i arf 

Hon gafs m1g af nattholjd sjo 

en stormig jul, da i vadligt skygd 

af Vidars klippa jag ankrat 

vid Fjalars konungaborg. 

Blif henne ej oblid du, 

hvars mildhet aldrig af ryktet gloms; 

hon var den enda pa jorden, 

som fatt en gladje af n1ig!' cc 

Ljuf foll pa Oihonnas kind 

en tar vid aldrige kungens ord, 

men snart till andrade syner 

flog klarnad ater dess blick. 

Vid stranden ett harskri ljod, 

med stormens brusning, med askans clan 

formaldes klangen af skoldar 

och kampars jublande rop. 

Han syntes pa svartnad vag, 

han kom re'n, ornen fran dimmors land; 

sjokungen, Hjalmar af hafven, 

flog Morvens harar emot. 
i-, 
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Och stolt pa sitt hemlands strand 

stod Shelmas skara i sluten tropp, 

en klippvall, trotsande boljan, 

som skyrest mattar sitt slag. 



D en drabbade. Stridens stund 

var kommen, vagen mot _ klippan ·brots; 

har foll mot har, och pa stranden 

en branning stanktes ·af blod. 

Men stum i sm tjusning stod 

Oihonri:a. Flickan fran hafvet sag 

sm hjalte, motte i dagen 

sitt ljus fran diommarnas varld. 

Hon foljde m:ed eldad blick 
. 

hans ban, hon sag, hur med svardets blixt 

han brot sig vagar i molriet 

af Morvens skockade har. 

Re'n segrade Lochlins folk, ccOihonna, din lapp ar stum, 

re'n Shelmas skara i sviktning stod; gif svarcc, sa talte Morannal nu, 

da sag hon striderna stanna, cc hvi glesnar klangen af svarden? 

i lugn bots slaktningens storm. finns Morvens ara ej mer?cc 

Han sade. I bafvan gaf 

sitt svar Oihonna: «O fader, glads! 

Snart, snart ar sagornas Hjalmar 

en blodlos skugga ·pa skyn. 

Han s,riktar, hans· hjalm ·ar qrackt; 
~ 

han mott tre soner ·af dig, o lzungL 

Han kampar ensam: I hapnad -

star allt vid drottarnes strid. 

4,8 

Djarf drabbar med spjutet Gall, 

skarpt blixtrar klirigan . i Rurmars hand, 

och blodigt' synes mig · svardet, 

som hojs af Clesamors arm. cc 



1., 

I 



Da morknade Morvens kung, 

han slog i vrede sin ungdoms skold, 

han hof sin stan1ma1 och stillhet 

han bjod kr'ng drabbningens rymd. 

ccHvadcc, ropte han, ccholjs med blygd 

Morannals hvitnade hjassa? Kranks 

af er, o soner, hans ara, 

som trotsat skiften och ar? 

Skall sangen om Finjals att 

med fruktan flyga n1in kvall forbi, 

att ej er nesa ma rora 

dess vingars stralande glans 

och sagan i Lochlins land 

fortalja Hjalmars, den adles, fall 

och hanfullt namna, att ensam 

for er, for trenne, han foll? 

Upp, Gall, du ar kungason 

som han, forstfodde bland broder, du, 

ga, strid allena och stupa, 

om segern sviker ditt svard!cc 

Allena med framstrackt skold 

mot Lochlins hjalte till strid gick Gall. 

Ej svag var fursten af Shehna, 

dock snart drack stoftet hans blod. 

Han stred i sin ungdon1s glans, 

han foll med ara fran styrkans hojd, 

som vagen svaller i dagen 

och stralholjs an i sitt fall. 
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Fram tradde pa blodad sand 

nu Rurmar, buren for strider ej, 

blott van vid drommen och harpan 

och hjartats tidiga sorg. 



Hans kamp som en facklas var 

mot nattens stormar. For Hjalmars slag 

han sjonk, och evigt for sangen 

var kallnad ynglingens barm. 

Den tredje var Clesa1nor, 

till, ar den yngste, men tidigt sedd 

bland man af Morven pa dodars 

af jarn omblixtrade falt. 

Han kampade vredens kamp, 

hans blickar sprutade flammors hot, 

pa blod af bleknade broder 

sitt svard han forde till hamnd. 

Och drabbande stalet klang, 

och Morven horde med tjusning an 

ett sent, halft doende 
I 

eko 

af ljud fran Ossians dar. 

Da hejdade Hjalmar rord 

sin hand, som mattade dodens hugg. 

ccHall, yngling!cc talte han, ccspara 

jag vill at sagan ditt lif. 

Mig glacier din morgons glans. 

din dag skall strala af sol en gang; 

kom, rack mig handen forsonad, 

och lef for bragdernas frojd!cc 

Foraktligt till svar ett slag 

gaf Shelmas kampe med afvigt svard; 

och ny blef striden, och slocknad 

i blod slots Clesamors blick. 

so 

Du flicka fran vigors haf, 

ditt blaa oga af tarar skyms. 

Ej foll din hjalte, Oihonna, 

hvi grater vagornas mo? 



Hon fattat den gamles hand: , 

«Sorj, fader!cc talte hon, cc ensam, bojd, 

med mig och morkret du lamnats 

att vanta segrarens bud. 

Hon slot. 

Ej andas en son af dig 

pa Morvens klippiga strander mer; 

de foljt hvarandra i doden, 

de sofva grafvarnas somn. cc 

Men i klarhet sken 

Morannals panna pa nytt. Hvart moln 

af oro lamnade stilla 

hans anlets bleknade dag. 

«Nuce, talade Morvens kung, 

cckan utan fruktan Morannal ga 

att mota fadernas andar 

i stjarnors blanande sal. 

Ej foljs han af minnens blygd, 

ej skall han gomma i molnets natt 

for soners nesa sin valnad, 

da Finjal nalkas pa skyn. 

Du dotter, en graf mig red, 

dar Shelmas furstar pa sandens badd 

nu hvila. Skank oss gemensan1 

en vard i harpornas land! 

Se'n folj pa hans bragders ban 

den adle framlingen sall, och gom 

Morannals minne, och lyssna, 

da sangen hojer hans lof!cc 
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Hans hvitnade hjassa sjonk 

mot skuldran sakta, hans oga slots, 

och drottens ljusnande ande 

flog glad till skyarnas hem. 





Nu var fJalar _ ko~ung gammal vorden, 

satt 1nest st1lla 1 hogbyggd sal, . 

hade eJ se'n lange sitt land beskadat, 

ej fatt andas svalkande sjoars luft. 

Och det blef en dag, och solen stigit 

nyss ur boljornas bad glans, 
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Hvad ar manskan, att mot er hon stormar! 

Stjarnor like, i onadd rymd 

!en I genom molnen af jorden~ oden, 

dem i lek en flakt af er vilja styr. 

och dess aldrig aldrade gladje lyste 

smn i forna dagar i · salen an. 

Kun gens hag var latt i morgonstunden; 

forklaring hans anlet sags. 

Om forflutna, stormiga tiders mmnen 

talte han i granade kampars · krets. 



Plotsligt holl han midt i sagan inne, 

stod fran tronen i hoghet upp. 

« Vingsnabbt flykta«, sade han, «styrkans stunder, 

och for minnet ager rrian dagar nog. 

Jag vill foras upp pa T elmars fjallbrant 

och betrakta mitt land annu. 

Jag vill se den sallhet, min ande skapat, 

forr'n mitt oga skymmes af kurnlets natt. 

Bringen m1g mitt svard! En bragd ar ofrig 

for min domnande arm annu. 

Segra var min vana, och blott med seger 

hofs att sagan slutas om Fjalar kung.« 

Svardomgjordad leddes gamle kungen 

upp till toppen af T elmars fjall, 

och han satt och sag pa sitt land i tystnad, 

dar, af sommarn famnadt, i frid det lag. 

Solen lyste ofver vannda dalar, 

ofver speglande sjoars rymd; 

mellan kullar skimrade blaa fl.oder, 

och pa falten boljade skord vid skord. 
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Ljust och gladt lag Fjalars vida rike, 

hogtidssmyckadt, for kungens fot; 

med ett anlet, mildt son1 en tack:sam dotters, 

sag det mot sin granade fader upp. 

Men den gamles blick blef skum af tarar, 

och han talade stolta ord: 

ccJag har sett mitt verk, det ar nog, fullkomnad 

lefver har for minnet den ed, jag ·. svor. 

Odebygder arfde jag af fader, 

jag har skapat ett fruktbart land. 

Dessa tegar plojde ej forna manner, 

dessa hyddor sago min ungdom ej. 

' Jag har lefvat.cc Drotten teg i hoghet, 

men till honom ur kampars rund 

fran1steg Sjolf, den gamle, 111ed mulnad panna, 

och han hof sin stamma till kraftens ord: 

ccKung, du aldras, armens senor svika, 

tung du lutar mot jorden han. 

Blott en skugga, smaltande bort i natten, 

ser annu mitt oga af hvad du var. 
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Var du sjalf dig nog, hvi lat du v1ssna 

dina lemmar i ilderns host? 

Var det du, som skapat det verk, du skidar, 

upp di, skapa iter din ungdom sjalf! 

Boj ditt sinne, kung, for hoge gudar! 

Deras gifva din storhet var. 

Det var Frey, som kladde i gronska tegen, 

blott Allfader hagnade landets frid. 

Tors var kraften, sorn du kande fordom, 

nar i striden du valdig stod; 

hvad du sjalf formidde, det var att falla, 

glon1d1 som tradet faller i stiglos skog.c< 

Sa den gamle. Tankfull satt kung Fjalar, · 

talte sedan med trotsigt lugn: 

« Ord jag hort om makter, den1 in gen skadat, 

och pa drommars vasen jag bjuds att tro. 

Ovan ar Jag att pa andra lita, 

stod jag fann i min egen barm. 

Si jag manskor kufvat och odets roder 

ryckt ur fifangt hotande gudars hand. 
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Sanning ma det vara: Fjalar aldras, 

locken hvitnar, och skuldran tyngs. 

Mycket ar forsvunnet, som fordom varit; 

lifvet lefver sa, det ar tingens gang. 

Ett ar kvar. Den arm, som ar forsvagat, 

kan jag hoja till seger an, 

kan min lefnads bleknande frojd och storhet 

kasta kungligt leende bort och do. 

Jag vill do. Mitt kall ar fylldt.cc Vid ordet 

hof den gamle sin hjassa hog, 

lat sin k4ngamantel pa klippan falla 

och for dagen blottade barmens arr. 

f 

Sist han drog sitt svard; som forr striden 

rostfri skimrade klingans glans. 

Blixt fanns kvar annu i den gamles oga, 

nar en blick till halsning han stalet gaf. 

ccHvar ar Dargar nucc, sa talte kungen, 

cchan, som lyssnar till gudars rad, 

ser i rymder in, dem hans blick ej hinner, 

och i tider lefver, som an eJ grytt? 
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Vore han sa vis, han yfs att vara, 

kande stunden han nu och kom. 

Lofvat har han sta for mitt svard, forr'n maktlos 

hamnarns ljungeld hvilar i domnad hand.« 

Som han sagt det, sags en valnad skrida 

. genon1 dalen i langsam gang; 

upp n1ot fjallets hojder han styrde stegen 

och pa toppen tradde, dar fJalar satt. 

Kungen syntes hapna, nar han kande 

graa vandrarens drag igen. 

Utan ord han satt, och hans hand med svardet 

sjonk invid hans sida i stillhet ned. 

Dargar stod for drotten. « Du har bjudit 

n1ig att kon1n1a. Du ser mig har. 

Lange har du latit mig vanta, konung, 

du ar bracklig vorden se'n forna ar. 

Har du hunnit nu ditt verk fullborda, 

ar han hall en, den ed, du svor? 

Har du lagt for lifvet den vag, det tagit, 

och till n1oln gjort gudar och gudars rad?« 
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Fjalar log. «Det traffar stundom sallsamtcc, 

sa han talte; ccaf hvilken flakt 

fordes till ditt ora min maning, gubbe, 

samma stund, nar elver min lapp den hann? 

Dock du kommit, det ar nog. Besvara 

vill till lon jag din fraga nu: 

Jag har visat lifvet den vag, det tagit, 

och mitt rad har seger, och gudars ej. 

' Se dig om, det ar 111itt land, du skadar. 

Var det sadant, da jag ej var? 

I min makt det statt att i strider offra 

allt, hvad nu har manskligt af lifvet glads. 

Detta rike har jag kunnat ha1ja1 

odelagga fran grans till grans, 

att ej vinden funnit ett lof att rora, 

fjariln eJ en planta att hvila pa. 

r 

Nu, hvad ser du? Vidt, som ogat hinner, 

lyser dagen pa bruten bygd; 

Jundar sta, dar odsliga skogar stodo, 

och dar rofdjur nastade,' tjall vid tjall. 
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T egar bara arets hopp1 som fordom 

drefs af stonnar kring okandt haf; 

som1narskuren1 daggen af natten fostra 

nu var rikdom1 vaxande forr ur blod. 

Tamd ar jorden1 tamdt ar manskosinnet, 

barsarksmodet ej dyrkas mer; 

andra makter rada i svardets stalle, 

och dar valdet segrade1 segrar lag. 

T ukt och seder skattas1 mildhet trifves1 

fredligt yrke sin ara har. 

Sa har Fjalar maktat sitt rike ordna; 

sag m1g1 skuggors tolk1 om han fyllt sin ed! 

1;1en det hot, du bar fran dina gudar, 

som en rok det forsvunnit har: 

ingen syster sluter min son i famnen1 

och min hjassa tryckes af ingen blygd. 

Blaa djupet gon-it mm enda dotter. 

Ofver kufvade vagors rymd1 

f1acklos1 mangbesjungen, sin faders ara, 

Hjalmar sail fran seger till seger far. 
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Blott ett lofte an jag ej fullbordat; 

det skall fyllas, min tid ar kort. 

Nalkas, Dargar, kom att din skuld forsona, 

for din logn jag krafver i bot ditt blod!(( 

Gamle siarn sag pa kungen neder: 

ccLifvets bordacc, sa talte han, 

ccskall fran mig ock lyftas en gang, o Fjalar, 

och for tidig kormner rnig doden ej. 

Skadat har jag nog af manskooden, 

profvat sorger och frojder nog. 

Dock en stund fordrar jag val an att lefva; 

Jag begar den stunden for din skull, kung! 

Droj med hamnden, tills ett vittne kom1ner, 

som forhojer din segers glans. 

Droj, tills Hjalmar kommer, sin faders ara; 
eJ blir van tan lang, han ar fjarran ej ! cc 

Sa han talte, och han teg och strackte 

handen stilla mot hafvets rymd, 

och i jubel stormade Fjalars skara: 
/ ' 

ccGauthiods drakar narma s1g, Hjalmar syns.cc 
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Hjalmar syntes. Latt pi blia banan 

flog hans Botta mot hemmets strand. 

Narmre, narmre glanste hvar stund hans segel, 

och kring kolar skimrade vigors skum. 

Gladje sken ur gria kampars blickar, 

dar de samlats pi skyhogt (jall. 

Gamle kungen syntes allena mulen; 

tankfull, mork mot skeppen han sag och teg. 

Forst nar hamn de nitt och klippors branter 

skymde bergade segel re' n, 

foll kung Fjalars oga pi Dargar i ter, 

och han brot sin tystnad och ordet tog: 

ccEj jag trodde mig mm son fa skida; 

ryktet sjong att han (jarran var. 

Dock den dag, af lifvet jag afsked tager, 

kan val utan undran ett under ske. 

Hjalmar namnde du. Valan, han kommit; 

hoja skall han min segers glans. 

Har, med sol, med haf och med jord till vittnen, 

skall han sti och doma emellan oss. cc 
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Nar han sagt det, syntes Hjalmar. Ensam 

kom han klippornas stig uppfor, 

ej som fordom stralande, vapensmyckad, 

men med blottadt hufvud och utan skold. 

Blekhet i hans anlet lag, lik skenet 

elver drifvan en manklar natt; 

dyster var han sjalf som en syn ur grafven, 

och i handen bar han ett blodigt svard. 

«Var valkommen, son«, med bruten stamma 

talte kungen till halsning da, 

ccval jag onskat finna dig annorlunda, 

n1en 1nin gladje ar du, hur helst du ar. 

Tala, talj oss dina bragders skiften, 

harda strider du profvat visst! 

Bar du sar, som tbmma din styrkas kallor, 

ty din lapp syns darra, din kind ar hvit?cc 

ccFadercc, svarte Hjalmar, ccharda strider, 

utan vapen, jag profvat har. 

Intet stal har genom mitt pansar skurit, 

dock forbloder hjartat af djupa sar. 

63 



Gamma borde jag mm blick for dagen, 

, och jag skyggar att se dig an; 

men min skuld jag ville · for dig fa blotta, 

darfor bar jag lifvet och andas an. 

Jag ar krossad. Dock mm Iott af storhet 

hann jag taga, fast ung till ar. 

Fraga sagan, lyssna, da barder sjunga, 

och du skall fornim1na1 hvad Hjalmar var. 

Nordens ara, hafvens kung jag namndes, 

for kring varlden, son-i stormen far, 

brat den fracke, stodde, dar- stod behaf des, 

tog af drottar kronor och kronor gaf. 

Sadan hann jag Loras kust. Morannal 

styrde sangernas stolta land. 

R yktet talte hagt om hans dotters fagring, 

och jag stred om henne med Niorvens har. 

Gamle · kungen sjalf satt blind i tornet, 

men hans saner jag slog i strid, 

tog spm segerbyte ombord Oihonna 

och mitt brallop redde pa skumhaljdt haf. 
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Fader, vet du, hvad det ar att alska; 

har du famnat en frojd en gang, 

ljus som himlen, yppig och rik som jorden, 

och som bada blommande utan grans? 

Hvad jag varit blef mig som en skugga, 

blek den glans, jag i hoppet sett. 

Segrar, vunna redan, och segrar, dromda, 

allt var tomhet blott mot den stund, som var. 

V arens vindar forde mma segel 

utan syfte pa andlos ban, 

solbelysta, jublande vagors skuldror 

lyfte hogt min sallhet mot gudars hem. 

Da var sorgen nara. Satt vid rodret 

jag en afton, i drommar sankt, 

blott Oihonna vakade vid min sida, 

och fran hojden sag oss en stjarna blott. 

Och mm brud hon tog mm hand: 'O Hjahnar, 

hvarfor blef du mig kar allt mer? 

Tidigt redan var du Oihonnas hjalte; 

forr'n din blick hon skadade, var hon din. 
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Hvi forblef min karlek icke sidan! 

Mod jag hade att dolja di, 

hvad for dig jag fruktade uppenbara, 

radd att af din stolthet med harm forsmis. 

Jag var lycklig di; mm egen sallhet 

var mig mera an Hjalmar an. 

Stolt Morannal kallade jag min fader, 

och som kungadotter jag blef din brud. 

Nu forgafves ville jag fortiga, 

hvad jag skydde att roja di. 

Allt jag kunde lida och allt fordraga, 

1nen dig svika, Hjaln1ar, formir jag ej. 

Stot m1g bort, forskjut mig! Ej Morannal, 

ej en konung min fader var. 

Detta blod, som nu i mitt hjarta sjuder, 

var kanske en gang en foraktad slafa. 

Pi ditt hemlands kust, den borg helt nara, 

dar som kung du i glans skall bo, 

under Vidars klippa en stormig j11lnatt 

togs jag upp ur vigen, ett bortvrakt barn.' 
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Sa hon talte. Blekna eJ, o fader! 

Hennes blod pa mitt svard du ser. 

Morvens mo, Oihonna, min brud pa hafvet, 

var din dotter, kung, och min syster var. 

Do hon ville, do for mig. Jag bringar 

hennes halsning. cc Han teg. Hans stal 

sags, en ljungeld likt, i hans barm sig gomma, 

och han sjonk pa klippan i dodens ro. 

Stunqer efter stunder flydde. Dagen 

matte stilla sin vandrings ban. 

Som han suttit, stel som en stod pa grafvar, 

satt ororlig, tigande Fjalar kvar. 

Hvad han tankte, visste mgen. Fasan 

fran hans sida hvar kampe skramt. 

Sjolf, den gamle, ensam, och Dargar, s1arn1 

stodo nar och sago hans andes strid. 

Forst nar solen sjonk mot fjarran, 

slog mot hojden han ogat upp: 

ccEr ar segerncc, talte han, cchoge gudar! 

Jag ar straffad vorden, jag profvat er. 
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Hvad ar manskan, att mot er hon stormar! 

Stjarnor like, i onadd rymd 

len I genom niolnen af jordens oden, , 

dem 'i lek en flakt af · er vilja styr. 

Mann en yfoes: val dig, mangbeprofvad, 
C' 

van att segra, som klippan hard, 

vill han boja allt, dit hans ande bjuder, 

krossa allt, som rribter :med trots . hans bud. . 

Och hans svar_d ar hojdL .. Da ro_rs hans smne 

flyktigt, latt af en osedd hand;· 

och hans jari:iar1? . sjunk1;:r, . hans· blick; . som ljungat, 

byter . hotets blixt i . en maktlos tar . . 

Hafvet svaHar vredgadt, stormen ryter; 

men I bjuden, och vagen sariks, 

hafvet lyder, hafvet, som flottor slukar, 

har ej makt au svalja ett hjalplost barn . 

. 
Jag har lart er · kanna, ej jag· blyges · 

att mig boja for . er en . gang. : 

Matt jag ar p_a ·_ lifyet, , :Och jordjsk storhet . 

ar mig ringa vorden; ·. · Jag gat .till er .. c~:;_. · 
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Sa han sade, och med svardet stilla 

skar han runor i arrigt brost. 

Hjartats kallor brusade fram ur djupet, 

varmt med Hjalmars blandades faderns blod. 

Som~arns kvall lag klar och ljus pa norden, 

lugn sig bredde kring land och haf; 

bortom skogen dolde sin stralflod solen, 

och · likt dagen slocknade Fjalar kung. 
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ANMARKNINGAR OCH FORKLARINGAR. 

I dikten KUNG FJALAR, som utgafs forsta gangen ar 1844, skildras den trotsige 'kiimpens strid mot hogre 

gudamakter, - er\ strid, hvari gudarnes vilja afgar med seger, men tillika med en sadan seger, hvari deras 

uppfostrande omvardnad och huldhet mot den trotsande manniskan far rikt tillfalle att yttra sig, och trotset 

slutar i ett odmjukt erkannande af en hogre lednings makt. KUNG FJALAR kan med fog raknas som en af de 

praktfullaste ,.1af RuNEBERGS dikter. - Versslaget ar orimmadt, hufvudsakligast trokaisk vers: <let ar en sadan, 

som utgores mestadels af versfotter, hvilka besta af en lang och en kort stafvelse (- '-') . Ofta ar dock en trokaisk 

versfot (- '-') utbytt mot en daktylisk, bestaende af en lang och tva korta versfotter (- .__,, ~); exempelvis i 

de tre senare verserna af foljande strof ur femte sangen: 

Nu var I Fjalar I konung I gammal ! vorden, 

- ._.,1 - ._.,l - ._., l- ._., l 

satt mest I stilla i I hogbyggd I sal, 

~· ! _ ._.,._., I - ._., I -
hade I ej se'n I Hinge sitt I land be- I skadat, 

- ._., I - ._., I - ~ · ~ ! - ._., I -

ej fatt I andas I svalkande I sjOars I luft. 

_ __, I- ._, \ - --- 1- -- 1 -

Sid. 4. Loftets stund. Som bekant, plagade · forntida kampar vid hogtider, under <let mjodet dracks, gifva 

ett hogtidligt lofte om nagot visst, som af dem' skulle utforas. Det ar tillfallet, da detta sker, som kallas loftets 

stund. - Morvens strand. Morven kallades fordom ett landskap i skotska hoglandet Kaledonien. 

Sid. 5. Erin. »Den grona» eller »den gronskande on», ett forntida namn pa Irland. 

Sid. 5. Bjarmer. Ett i de nordiska sagorna ofta omtaladt folk, hvars boningsplatser voro belagna soder 

och sydost om Hvita hafvet samt utmed Dvinafloden. Afkomlingar a~ bjannerna torde numera kunna aterfinnas 

djupt inne i Ryssland vid Kamafloden. 
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Sid. 8. Geirs-odd. Af fornislandska orden geirr, spjut, och oddr, udd eller spets; hetyder ordagrant 

spjutspets. Gamla kampar, som pa alderdomen fruktade att do sotdod, stungo sig sjalfva till clods med ett spjut. 

Sid. 13. Shelma. Finjals furstehorg, troligen helagen i nuvarande Glencoe-dalen i grefskapet Argyle. -

Finjal, afven skrifvet Fingal, var enligt de skotsk-irlandska sagorna en i 3:dje arhundradet fore Kristus lefvande 

furste i Morven, fader till harden Ossian. - Sangens land. Sa henamnes har Skottland pa grund af de talrika 

forntidssangare fran detta land, hvilkas skaldestycken hevarats till eftervarlden. 

Sid. 14. Ossian. Skotsk 
0

hard, Finjals son. Se ofvan. 

Sid. 28. Lochlin. Fornskottarnes namn pa land eller" folk pa andra sidan hafvet. Sarskildt asyftades med 

detta namn ofta Skandinavien. - Lodin. Mytologisk henamning pa jorden. 

Sid. 40. Dunhormod. En skotsk fjalltopp. 

Sid. 42. Trenmor. En forntida skotsk kampe. 
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