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Nore.

En okänd kämpe lik, som mot en sköldmö strider
med sluten hjelm, med blinda slag,

så, Nore, var vår strid.    Fäll hjelmen ner omsider
och känn din systers anletsdrag!
Drag stridens handske af!   Din hand är fast som hällen,
kom, räck mig den till trohet, öfver fjällen!

Ack! fordom lekte vi, ett tvillingpar, tillhopa,
en högväxt ätt uti All faders hus.
Som två valkyrior snart vi flögo kring Europa,
och Roma föll, en verld i grus.
Oemotståndlig var vår arm, som himlaflamman,
och Nordens sköldar klingade tillsamman.

Den unga kraft är vild, dess lekar heta döden.
Ett slagfält jorden för oss låg.
Dess byten togo vi och värjde oss för nöden,
likt örnens var vårt återtåg.
Omkring de rika fält vi strödde blod och lågor,
och gyllne drakar klöfvo mörkblå vågor.

       Men Valhall slöt sin port, det härliga, det höga;
dess minnen bleknade i Odens land.
Der kom en hvitklädd Gud, med tårar i  sitt  öga,
med fridens palmqvist i sin hand.
Vi löste pansart af.  Vi gjorde det med smärta —
och sågo fromt ner i vårt eget hjerta.

Hvar blef du broder,af? Du kände ej din syster.
Med sköld och svärd du mot mig stod.
Det blinda hatet kom, en svartalf lömsk och dyster,
och Göta drack de blindas blod.
Dock hviskade alltjämt en röst:  Din broder är det,
och fridens goda ängel grep om svärdet.

Ack! huru mången gång, se'n dagens stormar tego
och rörd jag såg, en stilla qväll,
hur evighetens ljus, de bleka stjernor, stego
som hvita andar från din fjäll,
jag tänkte: Fridens bud, I Nores helsning bringen!
Men fåfäng var min väntan; der kom ingen.

Så skildes våra bröst af fjällarna och svärden,
vår kraft blef spild, vår barm blef kall.
Med mina bragders dån en tid jag fylde verlden,
och sist — med dånet af mitt fall.
Till slut vi stodo der, i skygd af lundens grenar,
på Nordens graf förfallna bautastenar.

       Förgäfves än en gång steg Balder upp på jorden,
Karl August var hans nya namn.
Ett präktigt stjernfall lik, han glänste öfver  Norden
och återvände i sin faders famn.
Men — är hans ande ej i Norden fullt förkolnad,
kom, låt oss svärja tro inför hans vålnad!

Hvad?   Skulle Nordens folk och krafter, evigt skilda,
som dragna klingor nötas mot hvarann,
tills fädrens helga jord förtrampats af de vilda,
och Åsars ätt bland slafvarnas försvann,
och Odens Havamal, kring Ödens gamla säten,
en dag förstummat för barbarers läten?

    Vid Sveas kronor, nej! Nej vid S:t Olofs bila, vid
Vasas slagsvärd! Sa skall det ej bli.
Ej mer på Nordens jord en fiende skall hvila
men han skall hvila deruti.
Af dödens liljor binds en krans. Här gror ej annan;
den doftar kyligt kring den klufna pannan.



Du höga hjeltekraft, du bodde förr i Norden,
högbröstad, senfull, axelbred.
I ludna armar du tog himmelen och jorden,
nu tros du lagd i högen ned.
Välan, som Hervora vi dig ur högen kal la,
och Tirfing flammar, och barbarer falla.

Är Odens öga släckt, det gyllne, för oss?   Bullra
ej dina Askor, höge Thor?
Stå fjällarna ej qvar och svepa kring sin skullra
den blåa stjernemantelns flor?
Ge bergen icke jern?   Ge dalarna ej männer?
Och äro Nor och Svea icke vänner?

    Välkommen till mitt bröst, välkommen, höge Nore.
du Asarnas och styrkans son!
Der är din plats. Ve oss, om den förgäten vore,
du var för länge skild derfrån.
I Norden vara skall en kraft, en enig vilja;
livad Gud förenat må ej menskor skilja.

   Se ej med längtan mer utöfver hafvets yta,
vänd emot Södern ej din håg,
der Hertas blomsterö och hennes systrar flyta
med gröna hinder på den blanka våg.
Er skiljer hafvet åt, men Seveberget löder
ditt land vid mitt.    Hvad söker du i söder?

Förtroligt från i dag vi vilja sitta båda
och stödja hvar sin fjällrygg hop.
Mot öster vilja vi och emot vester skåda,
med hvar sin sköld mot hvar sin hop.
Som en förtrollad ö skall Norden stå.    På stranden
stålklädde männer gå, med svärd i handen.

Se, friden stiger ner!   Hur skön, med gyllne vingar,
han solar sig vid bäckens rand!
Sitt horn, med perlor fyldt, den rike Ägir bringar
och Frejas tårar glit tra på vår strand.
I hjelmen, aflagd nyss, de glada barn sig skyla
och qvällens vindar kämpens panna kyla.

Och Mimer visar oss sin länge glömda
källa (dess botten kallas evighet),
och manligt vett och kraft och rätt och sanning
välla ur ådran, som den vise vet.
Skarpt, kraftigt tvättar hon, för Manhems gamla ära,
kvar skamfläck bort af dagens vishetslära.

Och dikten träder fram, som dagens pläga söfver,
och andas värma midt i Nordens köld.
Sin blomsterduk hon bär och rullar ut den öfver
den höga forntids svarta sköld.
Hur yppig duken är!   Hur allvarsam är grunden,
som hafvet djup, och vid som himlarunden!

Så länge jorden gör ännu sin dans kring solen,
så länge Nordens klippor stå
och kyla, blottande, sitt marmorbröst mot polen,
så länge, Nore, vårt förbund bestå!
Hvad sjelf ej är ett helt, sig till det hela slute!
För hvarje halft är stunden hastigt ute.

Den dag skall gry en gång, som Nordens ära
kröner och enar Asars barn på Asars jord,
då Gefions ö med Juels, med Tordensköldars söner
som vaktskepp ankrar utför fjällstängd Nord,
Träng, viking, ej för när!   Hon hvilar lugnt i säfven,
men stridens röda hane gal i stäfven.

Och kommer någon sen vår sköldeborg att hota
och stjäla friden frän vår strand,
med dödens fogel då på skullran viftar Rota



blodröda vingar öfver haf och land.
Förgrymmad reser sig ur hvilan fjällens dotter
och slår med try par armar, som Starkotter.
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