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A. Munch.

Tredje Oplast.

Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme.

KMenhavn.
IKommission hos G. E. C. Gad
Trykt hos Nielsen 6 Lydiche,

1891.

Udgivet efter Overenskomst med Forlcrggeren, Uni
versitetsboghandler G. E. C. Gad, og med velvilligt
Samtykke af D i g t e r e n s Enke, Professoriude M u n c h ,

Personer.
T h o r b e r g A r n e s s S n , H e r r e t i l Giske.
Ragnhild E r l i n g s d a t t e r , hans Hustru.
Eystein Orre, deres SM, en Dreng paa 14 Aar.
Stein SkaftessFn, en ung Jslcender.
En Fremmed.
Stridsmcend og Skjalde.
Handlingen foregaar paa Giske Gaard paa Ssndnwre,
en Hpstaften Aar 1027.

Giske, en lille V paa Norges Vestkyst, 1 Mil syd for Aalesund, var Scedet for den rigeste og hsjbyrdigste af Norges ZEtter,
Arnnngerne.

Indre Hal i Thorberg Arnesspns Gaard paa Giske; midt
paa den ene Langvceg Hj^jscrdet. IBaggrunden den
store Hovedindgang fra Forhallen; til venstre, over for
Hpjscedet, Dpre til andre Vcerelser.

Forste Scene.
Ved en aabenstaaende Luge i Forgrunden staa Eystein
Orre og Stein Skaft esspn, pvende sig i Bueskydning.
E y s t e i n (som netop har afskudt sin Pil).
Fejlskudt igjen! (Kaster sin Bue.)
Det er den dumme Bue!
Den duer iutet. Laan mig din, Jslcending —
den har mer Lykke.
Stein.
Gjcerne det, min Gut.
D o g hjcelper B u e n lidet, uden A r m e n .
Eystein.
Har jeg da ingen Arm?
Stein.
Bevares, jo!
En fin og dejlig Arm, en Jomfruarm;
kun lidt for bljSd vel endnu til at stramme
en islandsk Buestrceng.
1*
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Eystein.
Sig ikke det
saa vist, du stolte Karl. Se, den er spcendt.
Stein.
ISandhed! Orneungen faar alt Sener.
Ret saa — nu staar du rigtigt. Tag nu Sigte
Bi lidt! — se her et Greb, vi har paa Island
med Pileskaftet — Saa!
Eystein

(efter at have afskudt Pilen).

Ved Himlen, truffet!
Se, Pilen sidder lige paa en Prik
i Barken hist paa Birketrcret, hvor
vi satte Maalet. Endnu een Gang, Stein!
Stein.
Nu faar det vcere nok. Det mørknes alt,
og vi maa lukke Lugen. Der, tag Buen
Behold den, siden du kan bruge den —
du sinder knapt dens Mage her i Landet.
Eystein.
Jeg takker dig for Gaven, Fremmedkarl!
Buen er god. Dog stcerkt det synes sagt,
at ikke Norge skulde eje Magen.
Stein.
Nu, hvad har Norge vel af ypperligt,
som ej det faar fra Island? SkalIbruge
en rigtig Kcempe af den gamle Art,
med Vikingsmod i Brystet, KlFgt i Panden,
med skjMne Kunster og med gode Vaaben —
maa han ej hentes fra min FcedreF?
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Og Mske eders Konger deres Sejre
bevarede i sikker Sagaskrift —
hvad heller hBjt besjungne i den cedle,
men svcere Skjaldekunst — niaa da ej Island
dem laane baade Sagamcrnd og Skjalde?
Eystein.
Du praler hFjt, Jslcending. Dog har jeg
tit HM min Fader sige, eders A
er knn en Udhavn mod vort skjMne Land,
et npgent Skjcer, hvor ikke Korn kan gro,
knapt Skov kan trives, og hvad godtIeje,
har eders Fcedre engang bragt fra Norge.
Stein.
Saa er det og. Det bedste, unge Dreng,
det bedste, som en nordisk Mand kan eje,
hvad ham er mer nødvendigt fast end Brødet,
har vore Fcedre bragt os med fra Norge —
og det er Frihed! — Dette cedle Korn,
som ikke vilde trives mer hos eder,
skjMt i den rigeste og bedste Jordbund,
det har nu fcestet Rod og trives herligt
blandt Islands Jøkler og dets Surturbrand.
Hos os tFr ingen enkelt sig opkaste
til Drot og Herre over alle Mcend
og tage for sig selv al Magt og Hceder.
Hos os, i grønne Dal, paa vilde Strande,
end sidde frit de gamle Vikingsicegter,
hver Bonde Konge paa sin egen Gaard —
og skifte Lov og Ret imellem sig
ej efter Ens, men efter Alles Vilje,
og hcevde Stammefcedres gamle Skik
med Vikingsfcerd, med Holmgang og med Skjaldskab.

8

A. Munch:

Eystein.
Et herligt Liv! Nu kan jeg godt forstaa,
hvorledes du ej kuude holde ud
i Nidaros, hos Olaf, Norges Konge.
Stein.
Did koni jeg heller ikke med min Vilje,
og jeg forlod det, tvcert imod Kong Olafs.
Eystein.
Og derfor har da Kongen lyst dig fredlys —
hvor kan han det, naar du er fremmed Mand?
Stein.
Ret har han ej, skjMt Magten vel endnu. —
Dog skal jeg snart og kunne spotte den.
Til jeg kan faa et Skib og komme over
til Island, har jeg sikkert Fristed her
paa Giske, hos din gjceve Moder, Eystein —
at sige, hvis Fru Ragnhilds Husbond og
godkjender hendes LMe, naar han kommer.
Eystein.
End aldrig har min Fader Thorberg lukket
sin Hal for nogen Mand, der blev forfulgt.
Stein.
Selv ej for den, som blev forfulgt as Kongen?
Det er dog vitterligt, at ingen hcenger
saa blindthen ved Kong Olaf, som din Fader.
Eystein.
Min Fader er Kong Olafs Ven, ej Trcel.
Desndeu, hvad saa sker, stol kun paa mig —
jeg vil beskytte dig.

En Aften paa Giste.

Stein.
Ej, vil man se!
Eystein.
Ja, smil du kun. Det maa du vide dog —
der er ej nogen her paa Giste Gaard,
selv ej min stolte Moder, som har Magt
at bvje Thorbergs Vilje, uden Drengen
den unge Eysteiu Orre. Og han vil nu,
at du skal overvintre her hos os —
saa saar vel Fader finde sig deri.
Der er jo andet Liv paa Gaarden alt
i de Par Dage, dn har vceret her! —
Thi maa du ej forlade os saa snart,
men blive her og hjcelpe mig at vve
den cedle Vaabenleg, og smukt sortcelle
mig maugeu Vinterkvcxld Historier
om gamle Tiders Fcerd, om Vikingstog,
og om det underlige Liv paa Island.
Stein.
Det stal jeg, flinke Gut. Og euduu mer —
Hvad siger du, om jeg oplcerer dig
i Skjaldekunsten? — Thi jeg ser det vel
i dine Djne her, og paa din Pande,
at du til denne crdle Kuust har Anlcrg.
Eystein.
O herligt, herligt! Du er selv da Skjald?
Stein.
Ja vist, og ingen daarlig, tFr jeg sige.
Ikke for intet er jeg SM af Skafte
Lovsigemand, den bedste Skjald paa Island
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D o g m a a jeg tilstaa, f o r det fyrste K v a d ,
jeg nogen Sinde digted om en Konge,
har hidtil jeg kun faaet megen Utak
til SkjaldelM.
Eystein.
Hvorledes? Dette maa
du strax fortoelle mig og sige Kvadet.
Stein.
Ret gjcerne. Nu, du veed vel, hvordan jeg
og Thorodd, Gelle, Egil, alle Sønner
af Islands bedste Høvdinger, var sendt'
som Gjcester til Kong Olaf Digres Hof
af vore Fcedre, da de Gamle selv
ej kunde Mge hans Indbydelse.
Nu, Kongen modtog os med Venlighed
og megen Pragt og Hceder, det er sandt.
Men snart vi mcerked dog den fule List,
som skjultes under alt det fagre Vcefen —
vi var ej lcenger frie. Han sloebte os
fra Viken med til Nidaros, og hver Gang
vi bad om Hjemlov, holdt han os med Lsfter,
til sidst med Magt. Saa gik halvandet Aar.
Da, endelig, blev Gelle, Snorres SM,
seudt hjem med den Besked, at ej vi andre
af Kongen vilde blive givne fri,
for Island i dets store Bondeslcegter
forpligted sig at tage Norges Love
og svare Norges Konge Skat som Lydland.
Eystein.
Det sker vel aldrig!

En Aften paa Giske.

Stein.
Nej, vcer rolig derfor. —
Langt heller lade vi vort Liv som Gidsler.
Imidlertid kan du vel tro, vi var'
ej blide jnst i Hu, men klagede
for hver og een paa Kongen og hans Fcerd.
Jeg digtede en Vise om vor Tilstand
og kvad den for hans Mcend. Alt dette kom
for Kongens Aren — han blev mcrgtig vred.
En Dag, jeg traadte ind til ham i Hallen,
hvor han omringet sad af al sin Hird,
saae jeg, han skisted Farve ved mit Komme.
Jeg veed ej, hvad der drev mig til at spørge,
om ikke Kongen vilde lMe nu
et Drapa, som min Fader Skafte havde
udsat om ham og lcert mig, for at jeg
igjen det sknlde kvcede for Kong Olaf.
„Nej," sagde han, „Jeg hFrer, du har selv
om mig en Vise digtet, kvced den fSrst."
„Den er knn daarlig mod min Faders, Herre,
jeg frygter, den vil ikke hue dig" —
Saa var mit Svar. Men han blev mFrk og sagde
„Du frygter nok for at gjentage her
i Kongens Aasyn, hvad du paa hans Bag
og i det dunkle har nidfjnnget om ham."
Da kom mit Blod i Kog, og hFjt jeg raabte:
„Naar saa du taler, Olaf HaraldssSu,
saa faar du lMe Visen, hvad end sælger!"
Og nu jeg kvad:
Over Islands Fjcelde
Falken svcever fri —
Se! selv Heklas Tinde
farer han forbi.

A. Munch:

Aldrig, aldrig trcettes
ham de stcerke Vinger —
ingen, uden DFden,
bliver hans Betvinger.
HFjt paa Klippen hcenger
fast hans lette Bo —
did han Byttet bringer
glad til Hjemmets Ro.
Der hans Unger kjcere
sidde lunt i Rede —
engang, sjcern fra Hjemmet,
kan han dem ej frede.
Olaf Fuglefænger
under Reden stod —
kogled sine Kunster
for det unge Blod.
Ved hans blanke Lifter
lod de sig forlede,
hopped' ind i Nettet
fra den trygge Rede.
Digre Konge kasted
dem i gyldent Bur,
sad med onde Djne
derved lumsk paa Lur:
„Har jeg forst de Unge,
komme og de Gamle,
snart skal hele Slcegten
i min Magt jeg samle."
Men i Buret voxer
Falkens fagre LEt!
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Stcerken Klo de scette
snart i gyldne Net.
Snart de bryde Buret,
sprcenge Baand og Stcenger —
ikkun Skam og Skade
faar den Fuglesanger.
Ham de unge HFge
hakke Ajne ud,
flyve saa til Reden
med det Sejersbnd —
der, paa Islands Kyster,
hilse dem de Gamle —
ikkun der, i Frihed,
vil sig Slcegteu samle.
Over Islands Fjcelde
Falken svcever fri —
se, selv Heklas Tinde
farer han forbi.
Aldrig, aldrig trcettes
Islands Isfugls Vinger —
ingen, uden Dsden,
bliver dens Betvinger!
Eyftein.
Djcervt var det kvcedet, Stein.

Hvad sagde Kongen?

Stein.
Han tav, og bed sin Vrede mcegtig i sig,
og vilde skjule den med spodske Smil.
Hans Hirdmcend derimod slnx gjorde Mine
til at anfalde mig, og jeg beredte
mig alt at scelge Livet dyrt — da Kongen
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bFd dem at holde Fred, og lod mig s^re
til Herberget, at der jeg skulde vente
paa endelig Beslutning i min Sag.
Jeg fandt det dog ej raadeligt at vente,
men satte samme Nat i Vcerk en Plan
til Flugt, som lcenge alt var forberedt.
Eystein.
Jeg tcruker euduu paa dit Kvad, Jsloeudiug.
Sig, er ej Arnen samme Art som Falken?
Stein.
Jo vist, kun endnu cedlere.
det SpFrgsmaal?

Men hvi

Eystein.
Jo, fordi da passer
dit Kvad om Falken og paa mig. Du kaldte
mig Arneunge nys. Det er jeg ogsaa.
Stein.
Jeg tvivler ej derpaa. Du stammer jo
saa vel ved Fader som ved Moder fra
dit Norges fFrste Slcegter: Arnung-Wtten
og Erling SkjalgssMs Wt.
Eystein.
Det er ej alt.
Har du da aldrig lMt, Stein SkaftesfM,
at Arnnngen er rigtig Arneunge
ej blot i Lignelse, men virkeligt?
Min Fader Thorbergs Stammesader var
Finnved den Fundne, kaldet saa, fordi
som Barn han fandtes i en Arnerede
indsvvbt i Silkerev og Fjederham,
og kjeudte ej til anden 3Et.
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Stein.
Det er
et herligt Udspring, mcegtigt vel at vcrkke
til Arnefoerd. Dog kan jeg ikke ncrgte,
i dit Sted, Eystein, vendte jeg min Hu
langt heller til din Morfars LEt paa Sole.
Den gamle Erling SkjalgssM er jo nu
den sidste fast blandt Norges Høvdinger,
der vil bevare gammel Sced og Frihed
og tFr opscette sig mod Olaf Digre.
Din Fader Thorberg har jo derimod
lcrngst ladet sine Arnevinger stcekke
af Kongens Gunst. Og dig han holder jo
fast som et Barn, endMnt du lcengst har naaet
den Alder, da en Høvdings SFn fFr var
i Viking alt. Kong Olaf var jo selv
tolv Aar kuu, da han nMe Sigurd Syr,
sin Stisfar, til at give sig to Skibe
fuldt rustede med Vaaben og med Folk,
og drog i Vikiug.
Eystein.
Ha, det vil jeg og!
Jeg vil ej lcenger holdes hjemme her
paa dette stille Giske. Derfor var det,
jeg sagde for, dit Kvad og angik mig.
Til Vaaren skal min Fader skaffe mig
et Langskib, vel udrustet og bemandet.
Saa drage vi ud paa det store Hav
til fjcerne Kyst at vinde Bytte, Hceder!
Og du, Jslceudiug, du skal fslge mig
med Raad og Daad, som Rane fulgte Olaf.
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Stein.
Nu, hvorfor ej? Vi kan jo tales ved,
naar du har Skibet. Tys, der er din Moder.

Anden Seene.
Ragnhild.

De Forrige.

Ragnhild.
Godt, at jeg trceffer eder sammen her.
Jeg sSgte eder just.
Eystein.
Hvad er der, Moder?
Ra gnhild.
Jeg bringer Budskab, kjcerkommet for mig
og dig, min SM, dog kanske ej saa godt
for vor islandske Gjcest.
Stein.
Jeg gjcetter det, —
din Husbond kommer hjem i Kvceld.
Ragnhild.
Saa er det.
Hans Skib er alt i Sigte ud i Fjorden,
vi kunne vente ham hvert Ojeblik.
Eystein.
Min Fader kommer! Og det skulde ej
tillige vcere godt for Husets Gjcest?
Hvor kan du sige saadant, Moder? Naar
har Thorberg ArnessM paa Giske glemt
en HMdiugs Gjcestfrihed?

En Aften paa Gifke.

Ragnhild.
Ikke hidtil vel.
Jeg haaber og, det skal ej ske i Aften.
Stein.
Dog, da dn ej er vis derpaa, Fru Ragnhild,
var det vel bedst, vi ganske undgik PrFven.
Eystein.
Hvad mener du? — Du vil —
Stein.
Til Tak, fordi
Fru Ragnhild optog mig, den fredlyse,
da jeg var troet og som et Dyr forfulgt,
jeg vilde uvdig bringe hende Ufred.
Den gode Pleje her i disse Dage
har givet mig min FMighed igjen —
jeg frygter ikke mer for Kongens Hunde,
og stal nok slippe nbemcerket bort,
sBr Thorberg ser mig.
Eystein.
Moder, kan du taale,
at dette ncevnes blot, end sige sker?
Jeg kan ej taale det. Jeg vil det ej.
Stein skal ej drage bort.
Ragnhild.
Voer rolig, SM.
Eet vil jeg sige kun, at for skal Ragnhild
selv vandre husvild bort fra Giske Gaard,
end Stein skal drage bort, naar Thorberg kommer.
Eystein.
Stein, hFrer du?

17
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Stein.
Tak, gjceve Ragnhild! Men
fFr du til Handling gaar i denne Sag,
bxir du og vide ret, hvor dybt den strcekker.
Det er ej nok, jeg har forncermet Kongen —
jeg har, paa Flugten gjennem Drkedalen,
og drcebt een af hans Aarmcend, som med Spot
mig vilde ncegte videre Befordring.
Jeg slog den Trcel og tog hans Hest til Flugt.
Derfor er Kongen rasende.
Ragnhild.
Jeg veed det.
Det gM din Stilling mere farlig, men
og Bruden, at forraade dig, des stirre.
Ja, havde du end drcebt Kong Olaf selv,
jeg lod dig ikke fare nu fra Gaarde,
nu, dine Fjender lure rundt omkring.
Du veed jo, Stein, du har mig een Gang viist
i Nodens Stund en Tjeneste, saa stor,
at nu jeg gloedes ved en ringe Gjengjceld.
Thi maa du blive.
Stein.
Nu velan, Fru Ragnhild!
Saa vil jeg paa dit Ord her vente Thorberg.
Men husk, jeg svarer ej for Mgerue.
Ragnhild.
Alt vil gaa godt, jeg tvivler ej derom.
Thorberg er vel en ivrig Ven af Kongen,
men han er ogsaa Husbond her paa Giske,
og kan ej bryde Gjcestfrihedens Love.
Dog er det bedst, han ikke ser dig strax.

En Aften paa Giske.

Jeg har
ham din
Han kan
sat Vagt

19

alt serget for, at ingen melder
Ncervcerelse, fFr selv jeg gjelr det.
ej overraste os, jeg har
at melde, naar han gaar i Land.

E y s t e i n ssom imidlertid urolig har set ud af Lugen).
Nn lccgger der et Skib til Landingsbryggen!
De have Blus om Bord — jeg skimter Mccrket —
det er min Faders — se!
(En Huskarl trcrder ind og melder:)

Herr Thorberg kommer!
E y s t e i n (vil ile ud).
Saa maa jeg ham i M^de! —
Ragnhild.
Nej, bliv her.
Du vil jo bistaa mig at frelse Stein?
Eystein.
Det vil jeg, ved mit Liv!
Ragnhild.
Lad mig da raade.
Vor Gjcest jeg scetter ved din Side, Eystein,
og gjvr dig saa ansvarlig for hans Fred.
Gaa ind med ham i Kammeret tcet ved,
og vent, indtil jeg kalder eder begge.
Jeg vil modtage Thorberg ene her.
Eystein.
Saa kom da Stein. Mg rolig din Beskytter!
S t e i n (idet han folger Eystein ind i Kammeret).
Nu, hvad der sker — skal jeg mit Liv end lade,
jeg takker eder, som for Livet frelst.

A. Munch:
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Tredje Scene.
R a g n h i l d bliver nogle øjeblikke alene, rolig syslende med
at scette adskillige Splvkander og Kar til rette paa Bordet
foran Hpjscedet. Strax efter tråder Thorberg ind fra
Baggrunden og taler i Dpren til sit Fplge udenfor.
Thorberg.
Vent mig i Skaalestueu, mine Mcend,
der Ild er optcendt — Kvceldsmaden beredt.
Kvceg eder godt og snart, det kunde hcende,
vor Hvile blev ej lang.

(Gaar op i Stuen.)

Ragnhild (troeder ham i Mode).

Velkommen hjem til Gifte, kjcere Husbond!
Thorberg.
Tak Ragnhild! — det er dig! Nu, hvordan gaar det?
Hvor lider Børnene?
Ragnhild.
Kun godt, miu Husbond.
De Smaa er alt til Ro. Kom, scet dig her
og lad mig hjcelpe dig.
(Hun hjcelper ham at tage hans Vaabenstykker af.)

Thorberg.
Tak. — Skal du selv? Hvi er du ene? hvor er dine Terner? —
Og hvor er Eystein, hvor min raske Gut?
Hans friske Stemme plejer dog at vcere
den fyrste, som jeg hFrer her paa Gaarden;
jeg er saa vant til, at han mFder mig. —
Ragnhild.
FFrst har din Hustru dog vel Ret at mxlde
dig ved din Hjemkomst. Det er ikke ofte,

En Aften paa Gifle.

du giver hende Lejlighed dertil.
Du er jo fast din meste Tid hos Kongen.
Thorberg.
Saa er min Pligt.
Ragn hild.
Sig heller dog din Lyst.
Hvad Pligt har du mod Kongen? Du er selv
saa god som han.
Thorberg.
Nu Ragnhild! Ikke veed du,
hvad selv du siger! — Ingen Mand i Norden
kan lignes nu med Olaf HaraldssM.
Dog, lad os ikke strax oprippe atter
den gamle Strid.
R a gnhild.
Kom Thorberg, tM det Boeger,
det vil dig gjFre godt. Du er jo bleg
og ser mFrksindet ud. Hvad fattes dig?
Slemt Nyt fra Hove?
Thorberg.
Altid nok af Ondt.
Mit Sind er dybt bekymret.
Ragnhild.
Sig, hvad er der?
Th orberg.
Kun lidet nytted det, om end jeg sagde
dig min Bekymring. Ej du deler den.

A. Munch:
Ragnhild.
Hvor kan du vide?
Thorberg.
Jo, thi den angaar
v o rt Fcedrelands, vor Konges Tilstand, Ragnhild!
Og du, dn tcenker som din Fader Erling
kuu paa din egen Slcegt, dens Magt, dens Fordel.
Ragnhild.
Nu, hvad kan vel en Kvinde gjFre bedre?
Thorb erg.
Jo Ragnhild, en storsindet Viv, som du,
vel burde kunne dele med din Husbond
hans Iver for den ny, den bedre Tid,
som Olaf nu, ved Kristendommens Lys,
ved ordnet Magt vil bringe over Norge.
Hvad hjalp det sFr, om vore store AZtter
var' nok saa mcegtige, var' nok saa stolte,
naar de stod hver for sig, ja mod hinanden
i hedensk Blindhed, og lod Landet aabent
for alskens Vikingspak og fremmed Vcelde?
Se, over denne gamle Nat er nu
en Sol opgaaet i Kong Olafs Dje,
og vel forgjceves strider Nat med Dag.
Ved milde Ord, men og ved Kcempehaand,
arbejder Olaf nu paa Norges Bygning,
at snart dets Fjceldetind i Morgenlys
kan staa med Højhed mellem Nordens Riger.
Det gjcelder da for os, for Landets Fyrste,
at ej staa spredte, lunkne, hver for sig,
men samle os om ham, som vcrldig Formur,
og se vor bedste Hceder kun i Norges.
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Ragnhild.
Det ligger mig for HM Jeg ser kun det,
i alt hvad du har sagt, det, at vor Frihed,
de store HMdingsloegters gamle Frihed,
ej kan bestaa med Konning Olafs Magt.
Hvad Ret har Navnekongen Harald Grcenskes
godslFse SM at herske over Mcend,
som du og dine Brødre, Erling SkjalgssM,
Harek af Thjotta, og saa mange andre
hFjbaarne Herser, som fra fMst af langt
ham overgik i Glans, i Magt, i Rigdom?
Thorberg.
Des voerre Ragnhild, denne Tale kjender
jeg alt for godt — det er din Faders Ord.
Jeg kjender ham, den gamle Knark paa Sole!
Han solgte gjcerne Norge til Kong Knut,
hvis dermed fMst han kunde styrte Olaf.
Og ej blot han, de andre og, de andre!
De Mcegtigste, de Rigeste i Landet,
min Broder selv sorstaar ej Kongen ret,
og virke mod ham, mer end de ham hjcelpe. —
Lcrngst var det min Bekymring — og den stiger thi mer og mere aabenlyst man vover
at lsste Hovedet. Forleden Dag
blev Kongen, i sin egen Hal, sroekt haanet
af en Jslcending, Skafte Lagmands SM
den unge Stein, en Pyntegjcek, som Kongen
fast havde overvældet fM med Godhed.
Ragnhild.
Men og holdt fangen mod hans Vilje, Thorberg.
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Thorberg.
Han var ej fangen. Han var Kongens Mand.
Du har da alt erfaret om den Handel?
Ragnhild.
Ja det var let at hFre. Egnen her,
det hele SMdmFr er jo gjennemstrejfet
af Kongens Folk, der efterstræbe Stein,
som var han argeste Jldgjerningsmand.
Thorberg.
Det er han ogsaa. Han er Drabsmand, Ragnhild,
og som en saadan lyst af Kongen fredlys.
Ragnhisd.
Saa er det altsaa sandt! Han, en Udlcending,
en mcegtig Høvdings SM, dFmt fredlys for
en ringe Hnskarls Drab! Nu, det er da
en Frugt vel af de bedre Tider, Thorberg,
hvorom du talte nys?
Thorberg.
Det er det ogsaa.
For alle nu den samme Lov og Ret.
Ragnhild.
Men ikke samme Frihed, som det lader.
Dog, een af vore gamle Friheder
har Kongen vel endnu ej hcrvet, Thorberg?
Jeg mener vore Fcedres gamle Skik,
den helligste, de vidste af at sige —
ubunden Gjcestsrihed.
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Thorberg.
Hvor kan du spørge?
Det veed enhver, at aldrig fFr i Norge
var nogen Kongehal saa pragtfuld gjcestfri,
som Olaf Haraldssvus i Nidaros.
Ragnhild.
Det ncegtes ej, at Olaf selv er gjcestsri.
Men, vil han ikke tage deune Frihed,
som alle andre, for sig selv alene?
Og vil han vel tillade sine Mcend —
ja — du maa taale Ordet, stolte Thorberg! —
tillade eder, Laudets Apperste,
a t Fve eders Fcedres Gjcestfrihed,
naar ej den stemmer med hans egen Fordel?
Thorberg.
Nu, hvortil disse tomme SpFrgsmaal, Raguhild?
Bedst veed du selv, om Halleu her paa Giske
blev uogeu Siude lukket for en Fremmed,
h v o h a n end v a r , om T i g g e r eller J a r l ,
naar knu han kom med Wre og med Fred.
Raguhild.
Saa var det hidtil.
Thorberg.
Og saa skal det blive.
Ragnhild.
Nn det er godt. Men deraf fvlger mer.
Er Gjcesten over Tcersklen traadt, og du
hvad heller i dit Fravcer jeg, din Hustru,
din SM har rakt ham Haaudeu hen til Velkomst —
2
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da er den Fremmede os hellig, Thorberg,
som egen Slcxgt, saa lceuge her han bliver;
er han i Md, maa vi forsvare ham.
Ej sandt, det er den gamle Skik?
Thorberg.
Saa er det.
H v o t v i v l e r derom? — M e n h v o r bliver Eystein
Ragnhild.
Han kommer strax, men ej alene, Thorberg —
thi vid, jeg tager dig paa Ordet nn.
En Gjcest er kommet i dit Fravcer hid,
en Gjcest, som jeg modtaget har, og sat
ved Eysteins Side. De er' Venner alt,
din SM og han, og findes altid sammen.
Det er vel ogsaa dersor, at ung Eystein
ej mcerket har din pludselige Ankomst.
Thorberg.
O g hvo er deuue Gjcest, af hvem v o r SM
er saa optaget, at han selv forglemmer
sin egen Fader? —
Ragnhild.
Tal ej saa — du veed,
dig elsker Drengen fremfor alle dog,
men glemmer heller ej, hvad han har lcert
om Gjcesteveuskabs Pligt, alt fra sin Barndom.
Thorberg.
Hans Navn da, denne Fremmede?
Ragnhild.
Han er
ej fremmed her paa Gaardeu, deuue Gjcest.
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IMdens Tid har han engang bevist
vort Hus en Tjeneste, som kroever Gjengjceld.
Th orberg.
En Tjeneste? — Mig aner intet Godt. —
Hvad mener du?
Ragn hild.
Du veed, for to Aar siden,
mens du, som jo scedvanlig, var hos Kougeu,
blev her vor yngste Datter Thora fFdt.
Barnet var svagt, man troede ej, det kunde
den nceste Dag opleve. Derfor Msked
jeg at faa Glutten kristnet, fFr hun dvde,
da vel jeg vidste, at saa var din Vilje.
Men som du husker, var da ingen Prcrst
paa Aen her, ej heller i dens Noerhed.
Da traf det sig, at just et islandsk Skib
her lagde til ved Aen samme Dag.
Vi hvrte, at der var en Prcest om Bord
og lod ham strax indbyde hid. Men Prcesten,
som end var ung og ikke stcerk i Lcerdom,
undslog sig for at komme op paa Gaardeu,
hvis ikke Skibets Ejer selv ham fulgte
med Raad og Daad. —
Th^orb erg.
Ha, Ragnhild! hvilken Tanke
MjSrk, som en Uvejrssky, nu griber mig? —
Den Skibets Ejer — du har eugaug sagt
mig Navnet — ha, det var jo, —
Ragnhild.
H^r mig ud.
Det var en oedel, hMdingssvdt Jslcending,
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ung, prcegtig, gavmild, just paa Rejsen da
til Olafs Hof. Han fulgte Prcesteu hid
med Venlighed, han holdt vor lille Datter
selv over Daaben, — kaldte hende Thora
og gav som Fadderskjcenk en Prcegtig Guldring. —
Saa drog han bort, og vilde dengang ej
modtage mindste Gjengjceld. Jeg tilsagde
ham da mit Venskab og min Hjcelp, saa snart
han maatte den tiltroenge. Og nu, Husbond,
er Tiden kommen!
(Hun aalmer Dx>ren til Sidekammeret.)
Kom Eystein Orre! sFr nu frem din Gjcest,
din Fader venter.

Fjerde Scene.
E y s t e i n O r r e med S t e i n ved Haanden. D e F o r
Th orberg.
Ja, ved alle Helgne!
Stein SkaftesfM!
Stein.
God Aften, Thorberg.
Eystein.
Fader!
Her bringer jeg dig en navnkundig Gjcest,
og kjcer alt for din Eystein, som en Broder.
Thorberg.
Bort fra ham, SM! Han er en fredlFs Mand.
Eystein.
Just derfor er jeg hos ham.
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Thorberg.
Ragnhild, Ragnhild,
hvad har du gjort!
R a gnhild.
Kun Fvet Gjcestsrihed,
saaledes som vi nylig det aftalte.
Rcrk derfor Stein din Haand til Velkomst!
Th o r b er g.
Aldrig.
Her gjcelder ingen Gjcestsrihedens Lov,
Stein kommer ej med Fred og ej med LEre.
Stein.
Ha, Thorberg!
Eystein.
Fader, krcenk dog ej vor Gjcest
Han er en Mand i N^d, og Eysteins Ven.
Thorberg.
En dFdsd^mt Mand er og en Mand i NL<d,
men vil du derfor have ham til Veu?
Eystein.
Det vil jeg Fader, naar han er uskyldig.
Stein.
Ret var det svaret, Eystein ørneunge!
Thorberg.
D/slm ikke, Dreng, om hvad du ej forstaar.
Stein maa herfra, paa Stedet —
2*
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R a g n h i l d stil Stein og Eystein, der ville svare).
Stille begge. —
Sandt er det altsaa, Thorberg, hvad der siges,
du er ej fri mer i din egen Hal?
Thorberg.
Her er jeg Herre, og skal vise det.
Ragnhild.
Saa viis da, hvad du skylder Husets LEre —
antag dig Stem. BortsWd ej den forfulgte.
Husk, hvilken Tjeneste han har os viist.
Glem ej, din Hustru har ham lovet Venskab
og Hjcelp i N^d — indfri mit LMe nu.
Thorberg.
Du har jo opfyldt det kuu alt for godt,
saa vidt det stod til dig. Du har iudtaget
her i vort Hus eu Brand, som kunde scette
det hele Laud i Flamme, fik du raade.
Men heldigvis oplMer her din Magt
nu, jeg er kommen hjem. Viid, jeg har ogsaa
et helligt LMe, som jeg aldrig bryder.
Koug Olaf har jeg svoret Hjcelp og Troskab
i Vel og Ve, i Sejer og i D^d —
hans Fjende kan jeg derfor ikke huse.
Du ser det vel, mit LMe hcever dit.
Ragnhild.
Man hFrer, du er Kongens Tjener, Thorberg.
Vi her paa Landet har ej lcert at skjelne
saa fint imellem ny og gamle LMer.
Jeg anseer mig ej lM fra mit, saa loenge
du ej har rakt vor Gjcest din Haand til Velkomst.
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Th orberg.
Det gjor jeg forst, naar Stein har Kongens Fred.
Stein.
Men af sig selv han giver mig ej Fred,
og aldrig beder Stein om Kongens Naade.
Paa denne Bis du blev da aldrig lost
fra Liftet, Ragnhild. Men det er alt sket.
Thorberg har deri Ret. Du har optaget
den fredlose, saa vidt det stod til dig.
Du kau ej for, at ej din Husbond mer
tor rcekke Haaudeu til en crrlig Mand
af Frygt for Kongen.
Eystein.
Nej, Stein Skastesson,
her sejler du. Frygt kjeuder Thorberg ikke —
det veed jeg, Fader. O, jeg ser det vel,
vi har kun alle missorstaaet dig.
Ja, sig det Fader! Det var ej dit Alvor.
Du kan ej stode bort den Mand, din Hustru,
diu egeu Eysteiu kalder Gjcest og Veu!
Jeg har jo tilsagt ham Beskyttelse —
han er den ogsaa vcerd — jeg veed det, Fader! —
Det er jo for sin Frihed, han er fredlos —
Kong Olaf, ikke han, har Uret her.
Ragnhild.
Vel talt, ung Eystein.
Thorberg.
Son, min stakkels Son!
H v o h a r vel f y l d t d i n unge, rene S j c r l
med onde Ord om Kongen?
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Stein.
Det har jeg.
Jeg har ham sagt den hele Sandhed, Thorberg,
og just fordi hans Sind er friskt og ungt,
opfatter han med Varme, hvadIHosmcrud
af aarlang Trcellebliudhed ej kan se.
Han veed, og han begriber, at Kong Olaf
har holdt mig mod min Vilje ved sit Hof,
og vilde brugt mig som en Lokkefngl
for lumsk at bringe Island i sit Garn.
Ung Eysteiu er alt Mand nok til at fLle,
at jeg, en fri, en oedelfM Udlcending,
var i min Ret, ja, i min fulde Ret,
da jeg brFd Lcenken og fra Olaf flygted.
Thorberg.
Vel ogsaa, Stem, da frcekt du haaued Kougeu
midt i hans egen Hal? — vel ogsaa da
d n myrded Kongens A a r m a n d — H v a d ?
Stein.
Nu ja,
det var NFdvcerge.
Th orberg.
Nej, det er bevist,
paa Arvarthiug bevist ved Vidneførsel,
at Thorgeir, som du drcebte, tog imod dig
med Venlighed og bFd dig Nattely.
Men da du myndig strax forlangte Hest
til videre Befordring, fvared han,
som kjendte til din Adfcerd nys hos Kongen,
at ej han vidste, om Kong Olaf tillod
en saadan Flugt. Hvorpaa du kaldte ham
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en Kougetrcel, drog uformodet Svcerdet
og nedhug Thorgeir, uden Tid til Forsvar.
Var det ej saa? Du kan ej ncegte det.
Stein.
Det har jeg heller aldrig tceukt. Jeg roser
mig jnst af denne Daad. Den var nødvendig,
mig gavnlig, samt en ringe Gjengjceld for,
hvad jeg h a r l i d t hos O l a f .
Thorberg.
Nu, hvad er det
da saa til sidst, det store, du har lidt?
Din egen Fader sendte dig til Olaf
som Gidsel i en vigtig Sag. To Vintre
var du hos Kongen som en hcedret Gjcest,
nFd ikkun Godt, blev overM med Gaver,
men gav til Gjeugjceld Haau og Dreugetrods.
Kan nogen tale her om Overlast,
da er det Kongen, som med rolig Mildhed
saa lceuge taalte dine kaade Streger.
Hvad Ret, hvad SkjM vel havde du, en Dreng,
at dFmme om Kong Olafs hBje Planer,
fordi de krydsed lidt din egen Lyst?
Om det nu er vor Konges store Tanke
at samle alle Nordens delte Stammer
med Tiden sammen til eet mcegtigt Helt,
hvad gjcelder Enkeltmand vel derimod?
Saa meget burde Islands SM dog set,
at om det lykkes Olaf at forene
hans FcedreF, som OrknF, og som FoerF
med Norge atter — da er det som Brødre,
med lige Pligter, lige Rettigheder,
at Kongen vil, vi skulle leve sammen.

33

34

A. Munch:

Han har jo nu alt givet Islands Mceud
i Norge samme Ret, som Landets BFrn.
Stein.
Vi trcenge ej paa Island til den Frihed,
din Konge giver, Thorberg. Den er knn
et andet Navn for Skjceudsel og for Trceldom.
Tro ej, det lykkes ham at daare Island!
De lege kun med ham, de kloge Gamle
deroppe — de vil ikkun vinde Tid —
han kommer ingen Vej med dem, se til!
Hvad mig angaar, jeg har knn ej formaaet
at bcere Dcrkket lcenger — maatte bryde
fFrst med Kong Olaf, gjaldt det end mit Liv.
Se, derfor er jeg fredlys.
Thorberg.
Og med Rette.
Nej, lM mig, Ragnhild, hvr mig, kjcere Eystein,
du vil dog tro din Fader mer og bedre
end denne Fremmede? Jeg siger dig
jeg kan ej ynse Stein, var han min Broder.
Dn fatter ej, hvad dunkel Skcebne hcenger
ved dette øjeblik. Stein er en Drabsmand,
har dybt forncermet Kongen, er af denne
paa lovligt Thing lyst ntlcrg, saa enhver,
der ham optager, bliver Kongens Uven.
Kong Olafs Uven! — VeedIvel, hvad det
h a r a t betyde?
Ragnhild.
Nu, er det saa farligt?
Vil Olaf dig til Livs, saa har du jo
u t l c e g , fredlss.
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min Fader, dine Brødre, vel til sammen
fast mere moegtige, end Kongen selv.
Thorberg.
Det er just, hvad jeg frygter. Ej for mig —
stod kun min egen Skcebne her paa Spil,
hvad tror du vel jeg brvd mig derom? Nej!
Men det er Kristentroens, Fædrelandets,
Kong Olafs store Sag, som her det gjcelder.
Kun faa af Norges Høvdinger forstaa
det hFje Maal, hvortil Koug Olaf ftrceber.
Din Fader, Ragnhild, og min Broder Kåls,
selv Einar Thambefkjcelver, Thore Hund,
Harek af Thjotta, og hvad veed jeg alle —
se kun i Olaf en for mcegtig Nabo
og gribe gjcrrne hver en Lejlighed
til at forene sig med Norges Fjender
mod Kougeu. Nu er jeg og Finn, min Broder,
af Landets Hvvdinger de sidste fast,
som Olaf veed, at han kan stole paa.
Faldt vi nu ogsaa fra — hvad vilde ske,
om jeg antog mig Stein, Kong Olafs Fjende,
og maatte slutte mig til diue Frcender —,
da brast den sidste Sten i Olafs Krone,
og Landet var da aabent for Kong Knut.
Men det skal aldrig ske! Ved Himlen — aldrig!
For lcenge alt har Thorbergs Tag beskyttet
den, som har haauet Olaf. Ja, jeg burde —
som Kougeus Leudermaud det var min Pligt
nu, jeg har sundet denne Fredlyse,
at gribe ham og sende ham til Olaf —
E y f t e i n (vil ile Stein til Hjcelp).
Det vil du ej, min Fader!
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Ragnhild.
Nu, det mangled
kun i din Skjcendsel, Thorberg!
S t e i n (drager sit Svcrrd).

Lad ham kun,
om han formaar! — Dyrt scrlger jeg mit Liv.
Thorberg.
Kun rolig alle her! Jslcending, husk,
Forhallen hist er fuld af mine Mcrnd,
og jeg behøver kun et Vink, saa er dn
omringet, bundet, fFr du veed deraf.
Du er min Fange, Stein, og ej min Gjcest,
thi Kongens Fiender er ogsaa mine.
Men, da min Hustru ubetænksom har
modtaget dig — min SM dig rakt sin Haand
saa vil jeg her ej Fve Fjendens Ret,
vil selv ej overgive dig til Kongen.
Fra Giske Gaard du drage bort med Fred!
En Baad med nogle Mcend skal scette dig
fra Aen over til det faste Land —
der saar du sFrge for dig selv, Jslcending.
Eystein.
Men Fader! veed du og, at hele Egnen
igjennemstMes af Koug Olafs Mcend?
De ville gribe ham —
Thorberg.
Det bliver hans Sag.
Ved Himlen, jeg kan ikke gjSre mere.
Skaf Baaden fcerdig, Eystein. —
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Eystein.
Ha, min Fader! —
Betcruk dig, fM du driver os til Handling —
din Eystein beder dig — betceuk dig vel!
Stein.
Bed ham ej mer. Stein SkaftesfM ej trygler
en Konges Trcel om Husly og om Fred.
Farvel da, Thorberg ArnessM — og Tak
for god Modtagelse! Jeg lover dig,
at kommer jeg engang til Island hjem,
da skal jeg bringe Hilsen og Fortcelling
om eders Fcerd til vore Sagamcend,
saa det i Skrift kan vorde opbevaret,
hvorledes gammel Gjcxsteret og Frihed
udøves nu i Norge. .
Thorberg.
Som dn vil.
Jeg venter ingen bedre Lov af Saga,
end at hun engang vil om Thorberg sige:
Han var sit Fcedreland, siu Konge tro.
Nu Gud befalet!
R a g n h i l d (trceder i Vejen for Stein).
Stein — Du venter her.
Jeg har endnu et Ord i denne Sag
Th orb erg.
Hvortil fler Ord?
Ragnhild.
Det er det sidste, Thorberg,
thi du maa vide — Ha, hvo kommer der?
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Femte Scene.
(En gammel, krumbpjet Mand, indhyllet i en sid, graa Kappe,
med en Hcette over Hovedet, trceder ind ad Hovedindgangen.)
Den Fremmede.

De Forrige.

Den Fremmede.
Guds Fred i Huset!
Thorberg.
Tak, det kan behxlves.
Den Gamle, som med saadan Hilsen troeder
i Thorbergs Hal, er en velkommen Gjcest.
H v o er d u , og hvad sFger d u ?
D e n F r e m m e de .
Kun Husly.
Jeg hedder Gunnar, er en fattig Bonde
fra Sognefjord, som vceret har med Korn
i Nidaros, og vendte nu tilbage
i liden Baad, med nogle andre Folk.
Vi kom just under Aen her i Kvceld —
Mærket faldt paa, og det ser ud til Uvejr.
Da saae vi deuue store Gaard at lyse
saa venligt i Mulmet, som den vilde
indbyde os til Nattely. Vi kom da,
og blev i Folkestuen godt modtagne.
Der er mit FFlge nu. Kun jeg, den celdste,
blev sendt herind, at hilse Husets Herre.
Ragnhild.
Det kunde du dig spart. Gaa ud igjeu
i Stuen, der er serget vel for Gjcester
af din Slags, Bonde.
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Thorberg.
Ragnhild, ikke saa?
Det er nok du, ej Thorberg, som her glemmer
den rette Gjcrstfrihed. Kom, scet dig Bonde,
i H^jscrdet — den Gamle bFr man hcedre.
(Han forer

den Fremmede hen til sit
ham selv.)

eget Scrde og opvarter

D e n F r e m m e d e (idet han scetter sig).
M e n Herre dog!
Ragnhild.
Du vil da, at en Fremmed
skal se vor Ufred?
Thorberg.
Hvad her soregaar,
maa hele Norge se. Tag for dig, Gamle.
Her staar endnn min Nadver nrM. Der,
tFm dette Boeger med mig. Voer velkommen
hos Thorberg ArnessM paa Giske!
Den Fremmede.
Tak,
min oedle Herre! Altid har jeg vel
hFrt vidt beramme Giske Gjoestfrihed,
men dette overgaar dog Rygtet langt.
Ragnhild.
HFr, hvor han Priser dig! Det passer godt,
naar du den fyrste, bedste Stodder scetter
her i dit HMoede, men Dder ud
i Nattens M^rke og i Fjendevold
en oedel Gjcest, din SMs, din Hustrus Ven.
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Thorberg.
Stein endnu her? Ulykkelige, bort!
Det gjcrlder Livet.
Stein.
Ogsaa dit. Vi trceffes
vel engang, naar dit Hus ej dcekker dig.
Farvel, Fru Ragnhild!
(Vil ile ud.)

R a g n h i l d (griber hans Hacmd).
S t e i n , v i fFlges a d !
Stein.
Hvorledes?
E y s tein.
Jeg forstaar dig, Moder!
Thorberg.
Ragnhild,
hvad er din Agt?
Ragnhild.
Jeg anseer mig ej lFst
fra Liftet og fra Gæstfrihedens Pligt
imod en Mand i Md, ved Olafs Bud.
Da du ej vil mig bistaa i den Sag,
saa faar jeg handle ene. Jeg forlader
et Hus, hvor ingen LEre mer kan bo.
Vi maa adskilles, Thorberg. Af hvad jeg
hidbragte, tager jeg kun med et Skib,
som alt med det nødvendige er ladet
og venter fuldt bemandet. Thi jeg tcenkte
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mig dette Sagens Udfald. Med min Gjcest
jeg farer nu til Sole, til min Fader, —
der, veed jeg, findes gammel Gjcestfrihed.
Stein.
H a ! det var t a l t som E r l i n g S k j a l g f M s D a t t e r
T h o r b e r g (med undertrykt Bevcegelse).
N u Ragnhild — som d u v i l . D r a g b o r t . D o g
jeg tror, at suart du kommer hid igjen —
thi her har du dog mest at sige.
Ragnhild.
Ja,
jeg ncegter ej, det gaar mig haardt til Hjcerte
at maatte vandre bort fra Giske Gaard.
Saa mangen blid og venlig Stund har jeg
dog hast i disse Stuer! Her har jeg
fvdt miue BFru, tilbragt mit halve Liv
hvor gjcxrue blev jeg her til Livets Ende!
Men saa det kan ej ske. En tredje raader
paa Giske nu, ej Ragnhild Erlingsdatter.
Thi maa hun bort og kommer ej tilbage,
fFr du har opsagt denne tredje, Thorberg —
har brudt med Kongen!
Thorberg.
Aldrig sker det da.
Saa gaa da Ragnhild, hvis du virkelig
for denne Fredlyse forlade kan
din Mand og dine Smaa.
R agnhild.
Jeg — mine Smaa?
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Jeg skulde efterlade mine DKre? —
Tro kun ej det. De Mge deres Moder.
Thorberg.
Du har ej Ret til dem alene.
Ragnhild.
Jo,
en Moders Ret til hendes spcede DKre.
H v o skulde pleje dem, uaar jeg er borte?
Nej, de maa med.
Thorberg.
O, miue sFde Smaa!
Ragnhild.
End er det Tid. Du kan jo vcelge, Thorberg,
imellem os og Olaf. Sig et Ord —
rcek Stein din Haand — og se! — vi blive alle.
Thorberg.
Ha Olaf! Olaf! Proven bliver haard!
Stein.
Thorberg! Du ser, der er ej andet for.
Rcek mig din Haand. Jeg har fast ondt af dig —
din Straf begynder alt.
Thorberg.
Det gaar for vidt.
Bort — bort fra mine Djne! Tag kun med,
hvad jeg har kjcert — min Hustru — mine DKre —
mit halve Gods. — Dog tre Klenodier
har jeg endnu, som du mig ej kan rMe —
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de bedste — dem, hvorfor jeg ofrer alt,
mit Fcedreland, min Konge — og min SM!
Ja Eystein! — Du er nu min eneste —
kom hid! — Vi to maa holde sammen nu.
Ragnhild.
Dn bliver ene, Thorberg, hvis jeg kjender
ung Eystein ret. Jeg har ham gjort ansvarlig
for Stein, vor Gjcest — thi maa han Mge os.
Eystein.
Ja, Fader! Ogsaa mig du stader bort
med Steiu og med min Moder.
Th orberg.
Ogsaa du! —
Min Eystein! — Ogsaa du!
Ey steiu.
Ja, jeg har lovet
Stein min Beskyttelse — det maa jeg holde.
Hvis ikke deri du vil hjcelpe mig,
du bliver ene her tilbage, Fader!
Stein.
Tak Eystein! Du var vcerd at vcere fFdt
paa Jslaud selv. Det glemmer jeg dig aldrig.
R aguhild.
Jeg vidste det. Jeg tog ej Fejl as dig,
min bolde SM! Du er en vcerdig LEtling
af Erling SkjalgsM.
Eystein.
Og af Finnvid Fundne.
Jeg flyver ud af Arnereden nu,
da den skal bindes!
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Thorberg.
Dreng! Hvad vover du?
End er du i din Faders Hus. Tcem Tungen!
Du er ej voxet ret fra Tugten endnu.
Du bliver her. Dig kan jeg tvinge dog.
Eystein.
Det kan du ej, min Fader. Ej mer nu.
Din Eystein er ej mer et Barn. Jeg tceller
nu fjorten Aar, er altsaa to Aar celdre,
end Olaf var, da han alt drog i Viking.
Du har ej Ret at holde mig tilbage,
jeg fordrer nu min Frihed og et Skib,
og drager saa til Sole, til min Morfaer.
Til Vaaren gaar jeg ud med Stein Paa Tog —
da skal du hFre fra mig.
Thorberg.
Eystein! Dreng!
Eystein.
Vel sandt — i Morges var jeg halvt en Dreng
i Sind endnu — saa flygtig, ubetceuksom,
saa glad i Leg, saa vild som Fugl i Skove!
Men denne Aften med dens mFrke Alvor
og tunge Strid har modnet mig til Mand.
Nu veed jeg, hvad jeg kan, og hvad jeg bM —
og jeg skal vise det.
Thorb erg.
Var du en Mand,
saa satted du den svare Kamp, jeg sFrer
nu mod mig selv, for Kongen og for Landet,
og bistod mig i den, som SM og Ven.
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Eyst ein.
Jeg kcemper ogsaa mod mig selv, min Fader!
Tror du, det falder mig saa let, at skilles
fra dig, min Fader, du, som var min Stolthed?
Jeg vidste ej, hvor HM jeg elskte dig,
svr nu, da vi maa skilles.
Thorberg.
O, min SM!
Saa bliv hos mig! Du finder ingensteds
en Kjcerlighed, et Hjem, som hos din Fader.
Dn kan ej fatte ret, hvor kjcer du er mig —
det kan en Fader kun. Du var mit Liv,
hvor skulde jeg vel leve dig foruden?
Jeg saae min Ungdom i dit kjcekke Blik,
min Sjcel drak Livshaab af din friske Stemme.
T r o ej, jeg glemte dig ved O l a f s H o f !
Du var min Tanke der, ved Dag, ved Nat.
For dig jeg kcemped kun, for dig arbejded
jeg med min Konge paa at bygge Landet,
at der du skulde finde alt beredt,
og ej alene arve Giske Gods,
men og din Faders Plads ved Kongens Side.
Saa var mit Haab. Nu var just Tiden kommen,
at jeg dig vilde fM til Hove, Eystein!
Kun derfor kom jeg hjem. Og nu, til LM,
jeg skulde se dig saa forspilde alt,
forlade mig, gaa med en fredlys Mand
til Olafs vcxrste Fjende — ja! til ham,
som vil omstyrte, hvad vi have gruudlagt,
som er en Kcemper for de gamle Jcrtter
mod Lysets Rige, dette Olafs Haab! —
Nej — det kan aldrig ske — umuligt! —

N. Munch:

Ragnhild
(som med Stein er bleven staaende i Baggrunden).

Eystein!
Vi vente dig!
Stein.
Glem ej dit LMe, Eystein!
Eystein.
Min Fader, h^rer du, de kalde mig?
Th orberg.
HFr ikke deres Ravneskrig! Bliv hos mig!
Herefter stal du vcrre med mig, Eystein,
hvorhen jeg gaar, ved Hove og i Leding.
Et eget Skib jeg giver dig, udstyret
som det sig simmer for den Odelsbaarne
til Giske Gods, -- du skal faa Heste, Vaaben,
og Silkeklæder — alt, dit uuge Hjcerte
kan Mske kun — men du maa Mge mig!
Jeg bringer dig til Nidaros, til Olaf,
han vil dig hcedre som sin egen SFn.
Ragnhild.
Han vil dig gjFre til sin Trcel, husk det!
Eystein.
Jeg vil ej vorde Kongens Mand, min Fader,
saa lceuge han kan bringe Mcend, som dig,
til at bortswde Gjcest i NFd. Vel fatter
jeg noget af, hvad du har sagt i Kvceld
om Olafs Storhed, om hans hFje Planer,
om Trofasthed mod Kongen og mod Landet —
men eet jeg fatter bedre dog, min Fader,
eet, som gaar foran alle andre Hensyn —
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og det er Trofasthed mod eget Hus,
mod gammel Gjcestfrihed, mod Ven i Md.
Det maa jeg fFlge, Fader. Jeg har lovet
Stein min Beskyttelse, den skal han have. —
Jeg maa ham fMe til et sikkert Fristed,
hvis ikke vorder Skib, og Gods, og Konge,
ja selv din Kjcerlighed mig tomme Ord!
Thorberg.
Saa gaa da — utaknemlige! — gaa bort —
til dine Froender — til Kong Olafs Fjender.
Du er ej mer min SM. — Hvad har jeg sagt?
E j nogen S M mer? — K a n jeg tcenke det?
Alene! Barnløs!
Eystein.
Fader! HM mig dog!
Du er bevceget! — StFd os ikke bort —
modtag vor Gjcest — jeg selv vil gaa til Olaf,
jeg vil fortcelle ham, at alt er min Skyld —
jeg tager alt paa mig.
Thorberg.
Se ikke paa mig! —
Dit Blik mig smcelter Hjcertet i mit Bryst,
og jeg maa vcrre fast, jeg maa det, ja!
(som for sig selv)

Gav her jeg efter — vandt jeg mig min SM
ved at modtage Stein, da tabte jeg
mit Vcerk, mit Fcedreland, min Konges Venskab.
Til Olaf kom da Thorberg aldrig mer
undtagen vel som Fjende. Jeg — hans Fjende?
Kong Olafs Uven? — Ja, hvis her jeg hused,
sorsvared den, som Kongen har lyst utlceg,
jeg var jo selv en fredlys OprMsmand.
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Nej, her er intet Valg. Stein maa herfra,
lad Mge ham, hvo vil. — Og dog — det falder
saa haardt, at stride mod sit eget Blod,
imod Ens Kjcere, mod Naturen selv! —
Sligt er dog sket fM. Ja — om jeg husker —
Bisp Grimkel har mig ofte jo fortalt
om Patriarken hist i østerland,
som paa sin Herres Bud tro vilde ofre
sin SM, sin eneste. Forlanges dette
nn og af mig, for Konge og for Land?
Jeg Mer — ja! — Og kan jeg det?
Hvi dvcele
Iher endnu — saa gaa!
E y s t e i n (der er noer ved Udgangen, vender sig endnu en Gang
om med de Ord:)

Farvel, min Fader!
T h o r b e r g (med overstrømmende Folelse).
Nej bliv — jeg kan ej. — Eystein! —
(slutter ham i sine Arme.)
O, min SM!

Eystein.
Min Fader — du har kaldet mig? — Jeg ser det —
du vil optage Stein. —
T h o r b e r g (som opvaaguet as euDrsm, stoder ham atter frasig).
Hvad siger du?
Optage Stein! — Nej, aldrig! — Bort nu, Dreng.
Godt, at du vakte mig mod dette Navu,
paa ham du tcenkte kun, ej paa din Fader!
Nu har jeg tMlt den bitre Skaal til Bunds.
Saa drag da fra mig, du, som var min SM!
Far hen, min Alders Haab! — Tag Ofret, Olaf!
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Nu kan jeg bringe det. Min store Konge!
Ja, jeg var svag. Noer var det nys, jeg havde
forglemt dig for en vild, opscetsig Dreng!
Noer havde Thorberg i et øjeblik
af ussel Svaghed kastet bort, forraadt,
hvad vi i lange Aar af Kamp og Arbejd
for Norges Fremtid have sammenvirket!
Gud vcere lovet, det fik dog ej ske!
Nu har jeg fundet dog mig selv igjen. —
End er jeg din, Kong Olaf! Din og Norges!
Og eders bliver jeg, indtil min D/Sd,
saa har jeg endnu nok at leve for.
Forlad mig alle kun! — Tro ej, jeg staar
alene her igjen — jeg har jo Kongen
og Olafs Gud. — O! Han vil hjoelpe mig?
Ragnhild.
Farvel da, Thorberg. Alt er nu forbi.
Kom Stein og Eystein — nu om Bord paa Skibet —
og saa til Sole —
D e n F r e m m e d e (som under Ragnhilds Replik har rejst sig,
kaster Kappe og Hcette og staar der i kongelig Dragt, sigende:)

Bliver alle her!
T h o r b e r g (j den storste Overraskelse, halvt synkende i Knce).
Min Gud, Kong Olaf!
R a g n h i l d , S t e i n og E y s t e i n (paa een Gang).
Kongen!
Kong Olaf.
Ja, ham selv!
Kong Olaf takker for den gamle Gunnar
og beder om at soettes i hans Sted.
3
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Til LM gjeutager han den Gamles Hilsen:
„Guds Fred i Huset!" — Nej, min cedle Thorberg,
Kong Olaf trceder ikke mellem dig
og dine Ncermeste, til Splid og Sorg.
Dit Offer har du bragt, som Abraham —
Krist vcere takket, som har fM mig hid,
at give dig det uskadt her tilbage!
Modtag diu Gjcest — med ham din SM, din Hustru,
og vcer din Konges Ven, som hidindtil.
Thorberg.
Min Herre og min Konge!
Kan dn tilgive mig! Hvad har du set! —
Kong Olaf.
Din Strid, min Thorberg. Vel en Kamp, saa haard
som ikke mangen paa en blodig Val.
Her har du vuudet mig en Sejer, Thorberg,
langt mere herlig eud ved Vaabendaad —
den Drot jeg veed ej, som opviser Magen.
Tilgive dig? Det er din Konge, Thorberg,
som her maa ceske din Tilgivelse,
fordi han under fremmed Dragt har listet
sig i dit Hus, kun for at prMe dig.
Strax efter dn var rejst fra Nidaros,
fik jeg et Bud med vigtig Tidende,
som gjorde det nødvendigt, at jeg drog
med nogle Skibe sMder paa. Da vi
kom under Ven her, blev det fortalt,
at Stein, den fredlyse, var flygtet hid.
Jeg vidste vel, min Ven, at ikke du
godvillig kunde hnse Olafs Fjende,
men fik dog Lyst at se, hvor Sagen stod,
lod derfor mine Mcend i Forhallen
og kom herind forklcedt, som Gunnar Bonde.
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Stolt Ragnhild! — Nu du bliver dog paa Giske! —
Hin tredje vil du ikke frygte mer,
du ser, han vil kun godt. Ja, fast jeg vcedder,
herefter vil du u^le, fFr du viser
eu fattig Bonde fra din Hal. Det kan
jo hcende, at hans Kofte fkjnler Kronen.
Det kan og hcende, ser dn, at Kong Olaf
er ej en saadan Gæstfrihedens Hader,
som man har sagt.
R a gnhild.
Min hFje Herre!
jeg kunnet ane —

Havde

Kong Olaf.
Lad det vcere godt —
alt er nu glemt.
(Til System.)

Og du, min kjcekke Gut —
jeg burde vcrre vred paa dig - thi du,
du ene havde nccr fordunklet Olaf
hos Thorberg. Men jeg kan det ej. Jeg veed
jo selv, hvad Magt et udskjemt Barn kan have,
jeg selv har og en SM — min liden Magnus —
han gjx<r fast med sin Fader, hvad han vil.
Eystein, din Haand! Nu tror du ej faa let,
hvad ondt der siges om Kong Olaf?
Ey ftein.
Aldrig mer!
Kong Olaf.
Og du vil vcere Olafs Mand?
3*
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Eystein.
Til DFden!
Thorberg.
Min SM!

Min Konge!

K o n g O l a f (til Stein, der er bleven staaende i Vaggrunden).
Dig, Stein SkaftesfM,
jeg giver Fred. Du har mig haardt forncermet,
har siet udlagt min gode Hensigt med dig,
har drcebt min Aarmand, og har nu gjort dit
til at fravende mig min bedste Ven —
dog giver jeg dig Fred, for Thorbergs Skyld.
Drag frit, hvorhen du vil. Kun maa du love,
at ej du fFrer Vaaben mod Kong Olaf
og Norge.
Stein.
Vel, jeg lover det. Dog blot
saa lcenge du ej voldelig angriber
min Fcedre^. Thi, gjFr du det, Kong Olaf! —
da staar jeg mod dig, havde du eud ti Gang
mig skjcenket Livet.
Kong Olaf.
Voer kun rolig derfor.
Det aldrig var min Agt at gaa med Hcerfljold
mod Island; kun ved Mildhed og ved Klogskab
jeg vilde knytte denne gamle Stamme
til Fædrelandet. Ogsaa det maa nu
opgives for det fyrste. Jeg har nok,
ja, mer end nok at varetage her
i Norge selv, som brister under mig.
(tager Thorbergs Haand)

Ja, Thorberg, ja! — det mørknes mer og mer.
Alt hvad jeg strceber for at klarne Landet
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ved Lysets Magt, ved Kirke og ved Lov,
det nytter lidet mer. Den gamle Ufred
nu hcever atter frcek sit stygge Hoved
og vil bortskrcemme Duen, jeg har bragt.
Dit Hus, som jeg det fandt i Kvceld, min Thorberg,
er godt et Billed paa det hele Land:
Mand staar mod Hustru, Fader imod SM,
Ven imod Ven — for Olafs Skyld! — Og sjcelden
jeg har det i min Magt, saa let som her
at stifte Fred. Det er ej nok dermed —
ej blot af Landets indre Splid jeg trues —
og udenfra nu kommer Stadet til.
Vid, Thorberg! Budet, som mig kalder syd paa,
har meldt, at der til Viken nu er kommen
Udsendinge fra Knut i England, som
forlange Norges Rige af min Haand
for deres Herre. De skal vel faa Svar.
Ved Gud! Det skal dem siges, at, saa lcrnge
Kong Olaf endnu har sit Hoved oppe,
skal ingen Fremmed herske her i Norge.
Min Kamp vil blive haard. Dog, strides vil jeg
indtil det sidste, for min gode Sag.
Thorberg.
Og Kristus vil dig give Sejr, min Konge!
Kong Olaf.
Det tror jeg vist. Om ikke her i Livet
saa ved min D^d. Ja, det mig boeres for —
jeg har alt ofte feet det i Dramme,
at Herren eengang vil mig finde vcerdig
til, som en Martyrdrot, at ofre Livet
for Kristentroen, for mit elskte Folk.
Da skal min Gjerning leve for mit Land,

--
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da skal jeg sejre efter D^den, Thorberg!
Da vil der spire Roser af min Grav,
og Kvad og Psalmer vil mod Himlen stige
om Olafs Kjcerlighed til Norges Rige!
(Under de sidste Repliker har Ehstein Paa et Vink af Thor
berg aabnet Dpren til Forhallen. Olufs og Thorbergs
Mcend og Skjalde fylde sagte Baggrunden af Sceneu og
istemme efter Kongens Slutningsord følgende Kvad):
Hil dig, du hFje,
hugprude Konge!
Hil dig i Thorbergs
trofaste Hal!
Se, Sorg og Ufred
svandt for dit Aafyn,
Mildhed, den fagre,
fulgte dit Fjed.
Lad da kun Luren
lyde til D^dsstrid,
kalde til Kamp mod
MK'khedeus Magt! —
Krist giver Kraft dig
glad til at kcempe,
skjcenker dig Sejrens
salige Stund.
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