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Ver:ferne ef Herr KELLGREN . ' Kongl. Mcy :t.s Hand-
Secreterare. 

Mujiquen af Herr NAUMAN Hrt" .. ' °-1 .. Capellmäflare vid 
Chur - Saclifzfka HoJvet. 

Balletter'lle ef Herr GALLODIER. 

. ... 

0 M något Tluaterjlycke , betraktadt i affeende på ämnets 

vigt, planens drijlighet, perfonernes .värde, händeljernes evigt 

Jäflade minne, och utgångens verkan på et helt Rikes lycka, 

om i alla dejfa affeenden något Dramatijkt arbete fifrtjenar 

et utmärkt ock ypfterligt rum i Svenfla Snillets hiftoria; vå· 

gar jag påflå, at detta rum bö"r tilhö"ra Tragidien GusT AF 

WAsA. Upriktigheten oj' detta fritt yttrade omdiime }kal 

flydda mig fö"r alt mifitrmka of egit beröm, och fö"rvandla 

det til et ojfer af fayldig Janning. I fanning , at med full 

flyrka fatta vidden af den ..flora RikshväljniuFJ }om är ämnet 

Jö·r denna Drame, och at återkalla den på Scenen i all fin 

höghet, til et Skådejpel, värdigt at gifvas et fritt Folk; 

dertil kröjdes en dubbel jkyldjkap i börd ock Jnille med 

den Rjelten, hvars ärejlod derigenom nu oj famma hand 

å nyo refts. Men at genom fin fjät öpna en väg til 

Lyrijkt uttryck fö"r de flora kiinjlor fom fo'dde detta verk , 

härtil fordrades mindre at vara Skald , än en rätt.foojfans 
I 

Suenjk; och mit enda högmod är at fiirtjena denna heder. 

Nationer! viijen J veta, kvad rum jii1 ljenflen tildelar edra 

ännu lefvande Regenter, viijen J härutinnan jö·1 ekornma 

tfterverldens enda ofvikeliga dom; Jå gijven akt med hvad 
}:( 2 känfla 
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k · ·1 (j ~ f .r · • · • 
a 1.J·cL o Jo~ RJUsnmg ella afvur:d de anfe minnet qf Store 

lvlän bland fina foreträdare En e'a r.. r; .. ,,.fl .. ,n, · . . · . . {{, I'07:J.,e onJ'~ar ingen 

ting högre' än a( lw.zna utplåna ända ti[ namnet ef alla de 
/jif' 1f /, b,,r. . -
:;d.ar J07rt t;;utzt h'],ns thron · då de~'1not · l d d . 

J '"' en Vl S OCti )~ zg 
/(o;~ i;zg, .gmom vi>'rdnad oc!t ·iit . rö·r S'ore r .. r"d .. . 

. Jl " I O?/a ers ara: vz-
~{µ,r Jig vu:-.:cn at .fielf med dem jchnjiira.s. 

De å'ndringar i liändeljc:rnas fiamza .f(h l"hJ. fi t 
J l "r r, om, r; a U · 

ren af et Dramat~fkt arbete rordrat a"10 0 r fi - · /. t 
J 1 

, !J a ringa ve ry· 
~c!fe ' oc/t rå·ra en .få allmänt och, väl hiind tz'depunEl ' at 

ongcn Ji/rvit:elfe dcrnj JannJli.4t kan ujlo.1mna. Allenafl har 

man tro.dt håde. nyttigt ocli bdwgligt, at genom några j å 

hjf!.or?/ka amnärh.7.ingar uplyfz ellJJr pdmz'nna Lefarm om en 

de,, cif :!f Jåreko .wna;zde I'crJö.urs åde. -:<1.. 

J. B. Yr LLGR .E N . 

' . 

PERSO-

P E R S 0 N E R N E. 

GUSTAF ERICSSON WASA, Sverifk Herr STENBORG. 
R z.ddersman, utkorad tzl Rzkifiireftån
dare på R iksdagen z Wadjlena. 

CHRISTIERN Il. med tilnamnet Tyran, Herr KARSTEN. 
Konung i Danemark och Norige, vålds
kräktare aj Svenj/la Tlzronen. 

SEVRIN NOR RBY (a), Stor·Amiral i Her.r DE BROEN. 
Danemark. 

CHRISTINA GYLLENSTERNA (b), Fru MULLER. 
Rikf ö'reflåndaren Sten Stures Enka. 

CEClllli af E KA, Gujlaj Wqfas Mor. Fru MARCADET. 
MA ... GARETHA WASA, (c) Guflafs Sy · M:lle STADING. 

fler och Joachim Brahes Enka. 
A PlNA BIELKE (d\, Rzks - Rådet och Fru AUGUSTI. 

Ståthåltaren på Calmare Slott Johan 
JII ånsfon Natt oclz Dags Enka. 

LA RS SJGGf,SSON SPAl R EI Herr Branting. 
(e , Sveriges Råd och Riks .. 
lv1ar/k. 

STEN ER.ICSSOlv LEYON- Herr Lundberg. 
HU FV U D (j '. Svenfke 

G USTA F OLUFSSONSTEN- R iddare Herr Edberg~ 
BOCK (!{). >- af 

E RIC FL EMING. I Gujlafs Herr Bergman. 
A X EL PDSSE tit Hellekis. parti Herr Hultman. 
THOT~D BOJvDE th). Herr G . Holm. 
K NUTE RICSSON KUR K(i )., Herr Sporron. 
PE DER. OLOFSSON HÄRD Herr \iVennberg. 

(k.' . J 
SVANTE STURE rl ), Riksfo"re/låndaren Herr Sandvall. 

Sten Stures Son,, tt barn om 5 å'.· 
PEHR 

• 
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PEHR BRAHE (m) Joachim Brahes och 
Margareta vVefas Son , et ungt barn. 

ANDERS PEHRSSON (qJ. 
En Danjk Krigsherold. 

Herr Nyman. 

Herr Bonn. 
Herr Kellftröm. 

S Herr Wickbom. 
Tvänne Officerare af Chrijlje rns Armie,.. l Herr Grönftröm. 
En Norrbys Vapendragare. Herr KelHlröm. 
En Fång11aktare. Herr Schultz. -
En Danfk Soldat. Herr M. Bonn . 
.Sveriges SR.ydds-Angel. Herr Lalin. 
Eric Wefas (n) Skugga. Herr Folling. 
,Sten Stures (p) Skugga. Herr Fernftedt. 
Joachim Brahes Skugga. He rr Norde~. 

· R 'hb. ) Sk S M:lle Forffilms. Tvenne unga i ingars (o uggor. ~ M: le Lagerquift. 
Fä11gflade Enkor och Barn på Slottd i Stockholm. 
Rerrar och Fruer vid Chrijljerns /loj. 
Svenjke Riddersmän och Soldater. 
Chrijljerns Sol~ater. 
Genier i Odödlighetens Tempel. . . .. . 
De Sverifke Herrars Skuggor fam blifr;u mordad.e vid Uodba· 

det i ~t~ckholm. 
Glada och lyckliga Drömmar. 
Grymma ock obcklig a D1 ijmmar. 

Scenen är i Stockholm. 

Röfter 

• 

Röfter fom utgöra Choren. 

Chor ef Jängflade Enlr,or och Barn. 
M:lle Gemell. M:llo Ekenberg. 

~ eflberg. Årberg. 
F1ckert. Bartela. 
Malmquill. Linquift. 

Sand vall. 
Mellberg. 
Knölke. 

Herr Ebbe. 
Hallfledt; 
Djurberg. 
Nordgren. 

M:lle Vougt. 
Bl omber~. 
Franffen. 
Wahlberg. 

Barnen. 
Abcrg. 
Löfgren. 
Nyman. 

Chor ef Dan.fot Hojfolk. 
Hen; F&llNSTEDT. 

Herr J?alquift. 
· Oberg. 

Rahm. 
Wretliag. 

M:lle Ulr. Smedber1• 
· Kettncr. · 

SylveO:. 
" Rydberg. 

Chor ef Svenfle Ritldare oah Soldater. 

Herr Ronn. 
Wingroth. 
Bergman. 
Edberg. 
1."Qnd'berg. 
Stenman. 
Forfaberg. 

Herr Branting. 
G. Holm. 
Hultman. 
W enn herr• 
Sporron. 
Sa bin. 
M • .liona. 



Clw'Y af Genier i Odiidlighetens Tempel. 
H orr Ebbe. M:lle Vou 

Dalquifl: . Ulr. Smedberg. 
Hallfledt. Bl omber~. 
Öberii. Kettner. 
Di urberg. Fran!fon. 
Rahm. Sylveft. 
Nordgren. W ahlbergo 
W retling. Rydberg. 

Herr Brandlhöm. 
Tenftröm d. ä. 
Kingren. 
Elgllröm. 

Chor af Skuggor. 
Herr Hagftröm. 

TcnChöm d. y. 
Hjelmftedt. 
Löfgrcn. 

C!tor oj Danjke Anförare och Soldater. 

Herr W1cx..sov. 

Herr Savenius. 
Hellman. 
Lundin. 
Björkman d. y~ 
Engvall. 
Forfaman. 

Herr GRÖN STRÖM. 

Herr L1NDJLOM. 

Herr Sv ARTI.lNC.. 

Herr Björkman. 
Schultz. 
Holm. 
Sund man.· 
Berglund. 
Kryger. 

Cnor 4 Herrar och Fr!Uer fom Chrifljern hållit fängjlade._ 
Herr Ebbe. 

Dahlquift. 
HalHledt. 
Öbcrg. 
DJutberg. 
Rabm. 
Nordgren. 
W!o&ling. 

M:lle Gcmell. 
Eken berg. 
Weftberg. 
.Åberg. 
Ji'ickert. 
Bartels. 
Malmquill. 
Linquill. 

Bal-

Balletten. 

· FÖRSTA ACTEN .. 

D~nflt Hoffolk. 

Herr BOURNONVILLE, 
DIDELOT. 

Kipekc. 
Buccherr. 
Bemer. 
Öberg. 
Le vin. 
Svab. 
G Bergllröm. 
Spozzi. · '· 
Berg. 
Berg. 
Öfterlund. 
Rofenlund. 
Neiffander. 

Herr Ber«Y{höm. 
"' Bjurman. 

Spinharnmar. 
Åberg. 
Norberg. 
Granquillr 

Pager. 

M:lle B ASSI. 
SLOTT.BERG. 
Suf. W ettcrberg. 
Raimond. 
C. W etterberg. 
Lin rot. 
Witting. 
S·1ennerberg. 
Sundllröm. 
Sund mark. 
Spozzi . 
Hyphoff. 
Myrman. 
N euman, 

Herr Dalen. 
Hed man. 
Quilldal. . 
Kullen berg. 
Schantzberg. 
J<ernberg. 

ANDRA 
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ANDRA ACTEN~. 

, Behageliga Drömmar. 

Aran. 
M;lle BASS.I 

Segren-.· 
M;lle DuQUENGr. 

Palla.9. 
M:lle SLoTTBERe. 

ABERG. 

Rai1nond. 
Car. Wettctbergs 
A . S. Lind. 
Soeitz, 
Svenner berg,. 

Fijrräderiet. 
Herr M.ARC:\.DET. 

Samvets-agget. 

FojUga Drömmar, 

Herr \,al1.11.i..u UTTIN!', 

Herr' Spozzt 
N ei{fander. 
Rofenlund. 
G. Bergftröm~ . 
C Bergftrömo 
Åberg. 
Svab. 
Hedman. 

BRELI N . 

s·ur. w etterberg, 
Sund!lröm. 
Regina Hyphoffi 
W1tting. 
Myrman. 

llämden. 
Fru ALIX. 

Hatet. 
Fru UnINl\ 

'GUSTAF 

G UST1\ W ASA. 
-- - - -

FÖR STA ACT EN. 

FÖ RSTA SCE t: EN. 

Theatren fiir efläLler d hvalf under Slottet i Stockholm , 
de-r de fiirnä11ifle Srm!}ke Herrars f ruer, Enkor Ol h Barn 
af CH R rsT jE R N håLLus .fänt,sLzge. Detta underjordijka 
hva!f är enda/l uplyft oj en Lampa , /om j/>rider et 
fvagt och bed1 öjligt Jken. Vid Theatrens åpnande far 
man midt uti Jängelfet G us TAFS Mor CECILIA AF 

E KA , tillika m.edjin Dotter , Jo .'\CHIM BRAHE.S Enka, 
MAP GA R ETH A W A SA, j om håLler .fin Son den unga 
PEHR B!lAHE i fam 11en . ANNA BJELKE..fitter bredevid 
dem. Man fer de ifriga Sverifka Fruntimer, fittande 
på flenar här och der med fina Barn. Atla v7:Ja tecken 
af den ytterjla f org och, ./ifr tvijlan. 

CECILtA AF EKA. MARGARETHA WASA. A NNA 
BJELKE. D• ÖF-RIGE FÄNGSLAD E Q v1NNOR OCH B ARN. 

C HQ R. 

Himmel ! hör vårt rop uti nöden ! 
A r du ej me r de olyckligas far? 
Sänd ofs hämd e l ler fkä nk o!s döden , 
Bryt våra band eller !1 1t v~na dar. · 

A CECI LT A.. 
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CECILIA. 
Min fon ! du, forn med blygd fkal bära 
Blott tyngden af et vördadt namn: 
Jag dör - men ej uti din famn; 
Du lefver - men förutan ära. 

Min bror!. 
MARGARETHA .. 

CECILIA •. 
Min fon !. 

BÅDA. 

Men ack !, vår· röft: 
I deffa grafvars djup förf vinner· · 
Vår klagan hinner ej dit broil!.' 

CH.OR •. 

Vår klagan ej til himlen hinner· 
Nej, dö.den är vår enda tröft.. ' 

MARGARETHA., Jom· omfamnar. fin: Som. 
O · du! forn föddes för at lida 
Min fon !. hvad fkal dit öde bli ?· 

TlLSAMMA.NS mt.d de öjriga Fruarrz•, 
Jom al la med iimhet trycka,, 
fina Barn i famnen. 

]
1

, kära· barn! forn vid' vår· fi.da. 
Fören en fpäda klagofk ri :. J 

Er lefnad al i tårar fkrida 
I brifr, förakt uc.h. flafveri. ,. 
H vad edra1 mödrars .fijcrtan lvida

1 

At fe er födde för at lida 
At offer eller trälar bli !. ' 

CE:ClLIA. ·' 

-

( 3 ) 

CE CI LIAl- ,, • 

Men hvad? flal bojans tyngd <>ckfå vår fjäl förtrycka? 
ch känna vi ej mer vårt blod? 

Jo, GuO:af är min fon - han lefver - och hans mod 
Skal ofs ännu ur träldomsdjupet rycka. 

MARGARETHA. 

Hvad ·vil en enfkildt Ädlings dygd 
Emot Tyrannens rnagt och lycka? -
Nej, han {kal flörta tig med blygd -

Alt fkal förgås - han fjelf, hans namn och foO:erbygd. 
C'ECI LI A. 

Men, hatet ·hos et folk forn lärt at frihet dyrka ! 
Men, ropet af en almän nöd! ..• 

MARGARETHA. 

Des hat ·är utan våld., des rop förutan fiyrka: 
Och Sverge är ej ·me.r, från fina Sturars död. 

CECILIA. 

Man fagt, at Sturens fon uti fin moders a.rmar 
. Af våra bergsbor hyllad är; 
.At hämd, allena hämd är detta folks begär. 

ANNA. 

Kan hända Himlen fig förbarmar, 
Och vår befrielfe är när. · 

CECILIA OCH ANNA. 

Ja glädoms ! - Himlen ej utur Tyrannens fnaror 
Hans lif förgäfves räddat har-. 

ALLA TRE. 

Må, fpäda barn! dit namn , din ungdom , dina faror 
Med ömhet yrka dit förfvar ! 

A 2 CHOa. . 



( 4 } 

C H 0 R. 

Du enda hopp hos de förtryckta~ 
At njuta hämd mot fin tyran; 

• · den glada flråle flyckta, 
Som väg. til våra hjertan fann ! 

ANDRA SCENEN. 

FÅNGVAKTAREN. EN SOLDAT. STURENS 
UNGA SON. DE FÖRRE. 

CEClLI·A. 

Ti l deifa grafvars djup man gallren öpnas hör. 
H vem är äet u11a rof man hit ur daaen fri ? 

SOLDATJi.\l, öfwrlemnanao et Barn åt Fång
vaktaren. 

Uti din fäkra1 vård en dyrbar fånge lemnas: 
Dig fnart Ikal kunnigt b.li hvad öde _ honom ämnas. 

CEGI LI/\'. 

E.t barn! Men h vad o Gud·! den unga St uren! - Fort !' 
~ort, fkyndom ofs at dö - Min Son! min Son är !lagen! 

M \RG '• RETHA. 

Ad~ ! borde !a vår nämd af himlen bli bedragen. 

(D f fiirnäm.fle Fruarne omp.-ijva Ba•·net och 
trycka det i fina armar; de ojrzge jlräcka 
firre hander mot himmelen. ~ch omfamna 
fina Ba1n ) ' . 

CHOR . 

( 5 ) 

CHOR. 

O Gud! Du våra bittra öden 
Til filla rågan upfylt har. 
() Gud ! fa vägra då ej dö<len: 

::ao At !luta våra ufla dar ! 

TREDJE SCENEN. 
EN OFFICER. DE FÖRRE. 

OFFICEREN. 

OI'yckeliae! qväfven neder 
En brottflig klaga~! - Fort! til Chrifljern följen mig,. 
At höra eder dom , det firaff han er bereder. 

CHOR. 

År det til döden du ofs leder? 
Välan! vi glad~ följa dig. 

MARGARETHA, i det hon omfamnar fin- Sorv. 
Min Son! en mordifk glafven 

Skal fkära. af dit lif i början af fit lopp! 

CECILIA OCH ANNA, i det de omfamnaung11r
Sturen och Per .Braho •. 

Ac:k ömkans-värda barn! at följa er i grafven,. 
Det är vårt enda hopp,. 

ALLA TRE. 
Är det til döden du ofs leder;: 
Så vet, det är vårt enda hopp . 

. OFFICEREN. 
Gån, dröjen icke mer; er Konung väntar eder; 

CHOR. 

Ja döden• döden är vårt hopp. (De gå alla bort')' 

A 3 FJER-
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F JERDE SCEc EN. 

Theatren /ifrändras , och foref/äller ji)rnärnfla Salen på Slot· 
tet i Stocklwlm , tzLredd fiir en hogtid. /\'åfi efter Jit HoJ, 
omgifven af Vakt, anländer CH R 1 s T JE R N och intager Jin 
th1 on. En myckenhet folk har famlat jig til hogtzden. · 

CHRISTJERN. FOLKET. 
CHR ISTJF:RN. 

Sen mer än fexlon år förf vunnit 
I krigets faror och befvär, 

Jag af en rättvis hämd om!ider målet hunnit; 
Och Sverge under oket är. 

Det ädla blod , lom från <les hjerta flut it, 
Uti mit fäkra våld för evigt lemnat har 
En fvag och fårad kropp, .forn lydigt kedjan drar 
Sen mot min dolda :lift ,han all fin fiyrka brutit. 
Den fiol.ta Göthens dygd, hans ofödkräck ta mod, 

Hans hat för utländfkt Kungablod, 
Hans nit för Iegrens lön, hans trotts mot dödens fara ; 
Alt vikit för min hand, forn mera vist Jörftod 
At poli.tikens nät med krigets vapen ·para, 
Och mina bödlars jern med mina härars magt. 
Sten Sture är ej mer; och bojorne förvara 
Hans Maka och hans Son til m~l for mit förakt. 

J, Danamänners käcka fkara, 
Som med mit väldes vidd förökt er äras glans! 

. Gån, at med lekar, fång och dans 
Er fällhet och mit lof. på denna dag förklara. 

Må mit berötn de flagnas bly'gd, 
Er glädje deras qval föröka! 
Må nödens barn et fåfängt fkygd 
För fina tyfla tårar föka ! 

Må 

( 7 ) 

Må flafven häpen och förfkräckt .. 
B.land fina fäders bål Ie frögdeeldar fvafva, 

Och , nedbögd uti Hoftet , bäf va . .. , 
At lågan med han~ blod på nytt .. ikal blifva flackt. 

Det fkal en vålluft for m1t _ora 
En vällufl för mit hj·~rtai bh, 
At edra glada. fånger höra . 
Bland mina. tr.älar-s, klagofkn. 

CHOR AF FOLKET. 

. Förkunnom högt vår hjeltes ärar 
Må hundra folk af r~ktets Gu~ ,. 
Hans Horverk med· förundra? lara .: 
Må agget , vid vår. gläd)es ljud 
Förtvii1adt, fina_ bojor tara ! 
Må lydnad~ honom offer bära , 
Och. I ~lfsvåld. darra. vid hans. bud! 

· (Baltet.) 
. E'N FR. u NTIM'E RS - RÖST. 

Genom visdom, mod och fiyrka1 
Du en trottfig ovän fält. 
Måtte nu i fegrens tält 
Friden: dina. nöjen yrka:, .. . 
Och dit folk, förnögdt och falt 
Den Monarkens dygder dyrka. 
Som. des heder. återftält ! 

EN. KARL. RÖST. 

Du· trygg· på. ftridens bana· . 
Gick härarne emot :. 
Din röft ofs hördes mana,, 
Du log åt faran~ hot : 
De flydde för ~m fana . 
Och follo för dm fot ... 

CH O R. 

• 
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CHOR. 

Förkunnom högt vår hjeltes ära &c. 

FEMTE SCENEN. 

SE VERIN NORRBY, DE FÖRRE. 

NORRilY, Jam med hojlif,het R.ommer in 
på Theatren. 

Et grufligt vapengny man hör från alla kanter, · 
Och ren en fhidbar tropp med flygande baner , 
F~ån alla !kogars !köt och alla klippors branter 
L1kfom en vred1Yad !lröm på fältet rufar ner. 
!vlan Guflaf \.Vafu främfl lör dem i f p tfen fer, 
Som äggar deras mod och tyglar deras ifver, 
Och deras fpridda lopp <;n fladgad ordning gifver, 

Min Konung, dröjom icke mer · 
At på forfigtig vakt mot deras anfall vara. 

C H .0 R A F F 0 LJ< E T. 

0 himmel ! fe vår nö9: o himmel! ofs forf\'ara. 

CHRJST JERN 
Förfagda folk , forn utan mod och" Ijä l 

Den heder 'ej fortjent at lyda mit bef ä l ; 
Jag 1efver -- (Stig er opp j r5.n fin th1 on ) 

Och J vågen frukta ! 
Hvad ! !kulle ej min hand uti n ögnablick • 

En hop formätc a bofrar tukta, 
~ örenta utan val och flyr a utan {kick -? -

J, tappre 

I 
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J, tappre Höfvidsmän, forn vid er ' Konungs fida 
I Jl:örre faror feger nått ,. . . 

Gån, af en· utfökt här at ny förflärknmg fpnda 
Krin murar alJar, torn och flott: 

Må detta uprorsband til näfl:a morgo.n hl~tt 
Uppå fin död, fin flykt och fina boJor bida! 

(Til en aj fina D_ffice:are ,_/om han qvarhåltit.) 
Gå, lät de fångar föras hit , 
.Som under flottets hvalf förvaras. 

SJETTE SCENEN. 

CJIRISTJERN. NORRBY. 

NORRBY. . 
Min flotta väntar dem. Mit vakna Jrohetsnit 
Forfäkrat deras vård, och råder at -de fparas 

Til borgen för din fäkerhet , 
Ren fiaden vakla fes uti fin hörfamhet, 
Och nya farors .hot omkring din .hjeffa f väfva. 

CHRISTJERN • 
H vad ? talar du til mig? - Vet , Jvage Höfding, vet , 
Det hör ej Chrifijern til at .för .en Guilaf bäfva. 

·NORRBY. 

Jag vet, hvad .du, .min Prins , m~d rätta .vänta bör 
Ut~f dig fjelf, din .här, och fram.fo~. alt ~~n lycka; 
Men lyckan ofta :högU en ,Kung t1l aran for, 
At honom djupaft ned uti (en af grund rycka. 
T,ro, at det g1fs en magt ,, forn mera gälla plär 
,An ödets löfa nåd och krigarns köpta här, 

B Som 
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Som öfver menfklig krets den fvagas dygder höjer,.. 
Som vapen~öfa barn på hjeltar legra lär, ~ 
Och forn., JU mer hon qväfs, des flörre utbrott röjer -

Det kårleken för Frihet är. 
Förakta ej et folk, forn eldadt af des låga ,. 

Och förelyU af Gufiafs mod, 
At hämnas. !it förtryck och fina Herrars blod , 
Med en fanatifk frögd et hatadt lif {kal väga·. 
Törhända . tror du äz: i Gullaf finna- qvar . 
Den yngling utan dnft och fiadga och förmåga ., 
Som fordom i d it våld til gifian lemnad var:. 

Men nej, deri du dig bedrar. 
I motgång och befvär· han fi_na dygder öfvat, 
Och våra härar ren med blygd och undran pröfvat 
Vid Köping, Veflerås, och fill: vid Salas ftrand , 

H vad man bör frugta af hans hand. 

CHR ISTJERN: 
Du känner· den regeringslära, 

At hvilken all min' tid jag företrädet_ gaf; 
At mer med flraffets bål., än genom {lridens glåf~ 
Ej endall: folKets mod · men ock des dygd' förfära; 
Ty ägde ilafven hopp al! kn nna dö med ära, 

Min vän , han Jefde · cke ijaf -. 
Du fjelf ,. mit h .. gmod , krigets 'åda,. 

Alt hörs mig äfven nu til fa mma medel råda :1 

O ch ej i dag åt lyckans nåd förtro 
Den krona jag få dyrt betalat med min ro. 

I 
(.Fåttg,arne· anlä~da . J 

------· 
SJUNDE 

-( 1 r ) 

• SJUNDE SCENEN. 
.. 

CECILIA. MARGARETHA. ANNA. UNGA STUREN. 

FÄNGSLADE QVINNOR OCH BARN. DE FÖRRE. 
CHR IST J ERN, fom fallj iiijer ju tal til Norrby, 

vifande på f ångarne. 
Se der det falla värn, forn fkal .min thron förfvara ! 
Se der den f.äkra magt, hvarmed jag fegra fkal ! 

CECILIA , fom mtd ftolthet går fram mot 
Chrifijern . · 

Välan! hvi dröjer du? Barbar, fy Il up dit kall: 
Det höfves en Tyran, at ingen värnlös f(>ara. 

Med våldsrätt du mit fofl:erland 
I fiaf veri och nöd fördjupat : 
Min Son i dina ränkor ilupat, 
Min Maka för din bödels hand ; 
-Och du en qvinna fkulle glömma 
Som eldat ddTa hjeltars mod ? -
Nej gå, var fnar; lät bålet ftrömma 
Af dina fifia offers blod 1 
CECILIA, MARGARETHA ocH ANNA. 

Ja g-å, var fnar; lät bålet firömma 
Af dina fifia offers blod. 

CHOR. 

Ja gå , var fnar ; lät bålet ftrömma 
Af ~dina .fifta offers blod. 

CHRISTJERN. 
·Hvad? djerfva ! fkal jag längre lida 
Ert trotts och edra fmädefk·ri? 
Nej , fåfängt i fit raferi 
Skal Gu.ftaf för er räddning ftridao 

ll sa - CECILIA, 
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CECILIA, MARGARETHA e>cH ANNA. 

CECILIA. 

Min Son! du lefver än! du lefver och är fri 'l 
MARGARETHA. . 

Mi·n Bror! du lefver än ! du lef ver och är fri !J>- Tilfamman. 
ANNA. 

Hvad? Gufiaf 1efver än! han lefver och är fri! . 
ALLA TRE. 

Vår död från denna ftund !kal mindre fmärtfarn bli. 
CHRISTJERN: 

Er död? Förmätna hopp! - och v,ågen J väl tänka 
At jag min oförr~tt ej bättre hämnas vet? 
Nej bäfven ! ~ ChriH:jern går, at eder lifvet fkänka, 
Et lif, forn i förakt, och brift, och ufelhet ...• 

( Til Vakten ) 
Va~ t , gån och fören Sturens Enka 

Til deffa rum. 
NORRBY, med hiflörtning. 

Men hv~d~ 
CHRISTJERN, affides, til Norrby. 

Hon fjelf förnedras !kal 
At ftrida för min fak och hafia \iVafas fall! ,. 

Hon fjelf hans djerfhet !kal forfkräcka 
~ Med faran för en Moders dar ; 

Ja, om han än af fon har någon känila qvar, 
Skal han med !jelfmant nit fin hand i bojan räcka. 

Ej nog, jag med vapnens tvång 
Hans djerfva anhang !l:örtar neder; 
Ej nog, at Segrens Gud bereder 
Hans död och Sverges undergång: 

. · Nej, 

, 
'( ) 

Nej, jag !kal fegra på hans heder; 
Nej, jag befläcka Ornl hans dygd, 
Då jag hans f vaga bröfl förleder 
At trolö!l bryta fina eder 
Emot en äHkad fo{lerbygd. 
Alt hvad mit hjerta mäfl behagar, 
Min hämd, min vredes raferi, 
Alt lofvar, at bland . mina dagar 
Skal denna dagen fä.llafl. bli •. 

(Ttlt' unga· Sturen från Cecilia, Ofh låter 
do·~a honom, bland. Vakten.) 

OTIONDE'. SCENEN.. ' 

CHRISTINA GYLLENSTIERNA.. DE FÖRRE. 

CHRISTINA. 

Förfynen vare· lof ,. forn. aldrig. återvänder· 
At höra d~n förtrycktas. bön !. 

Förfkräcks, Tyran, förfkräcks !' ty redo är din lön; ·, 
, Den väntar dig i härnnarns händer •. 

Ja , fi.nnden ändtlig· kommen är, 
Som himlen udett har at Sver.ges bojor loila : I 
Se ut från · dina torn, kän Gufiaf och hans här, 
Och vet , at det är han , forn !kal din fpira kroffa. 

Bar bar ! forn aldrig än for flod 
At genom annan magt än fvek och illbragd råda, 

Vet , du en hjelte fnart får lkåda, 
Som endaft fegra lärt med dygd och mannarnod. 

' .. B3 QUATUOit •. 



QUATt)OR. 

CHRISTINA, CECILIA, MARGA~ETHA ocH ANNA~ 
Du vålnad af en vördad mak\! 
J, fkuggor af de hjeltars t;opp~ 
Som fordom varit Sverges ' hopp ! 
Ack lkynden, lkynden er tilbaka 
Gån , bjuden hela afgrunds här 
At i Tyrannens hjena ,ra:fa, 
Och ~r hans tankar och begär 
Beftändigt breda ut .den fafa, 
Som laftens j)ät förvilla plär ! 

·CHOR. 

Gån , bjuden hela afgrunds här 
At i Tyrannens hjerta r.afa , 
Och för hans tankar och begär 
Beiländigt breda ut den fafa. 
Som laftens fjä~ förvilla plär. 

CHRISTINA, CECILIA, MARGARETHA ocH AN.NA. 

Och J , forn förr åt fallna trälar 
Er tappra arm til räddning firäckt ! 
J , Sven{ke Riddersmanna I jälar. , 
Carl Knutfon ! Puke ! .Engelbre~ !· 
Gån, fväfven öfver Gullafs fana, 
Gån ! at hans mod i Hriden mana, 
M-å ert exempel, edra namn 
Den eld hos edra landsmän nära, 
Som lär dem, genom vapnens . ära 
Förlofias µr ·förtryckets famn ! 

CHOR . 

CHO.R. 

Cåh, fväfven öfver Guftafä fana-, 
Gån at hans mod i firiden mana! 
Må ert exempel , edra namn 
Den eld hes edra landsmän nära , 
Som lär dem , genom vapnens ärcr· 
Förlolfas ur. förtryckets famn. 

CHRIST JERN , til Chri.flinaw 
J~g blott. kan ömka och beklaga . 

Et utbrott af få fvagt och fruktlöft rafen, 
Och vil ej annan hämd uppå .din djerfhet taga,_. 

Än at du fj~lf lkaL utfedd. bli 
At främja mina värf och flörta dit parti. 

Gå , fk ynda dig til Gufiafs läger , 
Säg, at jag i mit våld hans moders dagar äger, 
V is honom . ut det" rum , <ler hon fit fängfel har ; 

Säg , at fig dolken redan höjer 
Som fönderflita fkal det lköt forn honom bar, 
Om. han til . nä fia dag för Stockholms murar dröj~r. 

CHRISTIN:A. 

Nej , ingen · plågohamn. fin grym~et 1ängre . firäckt ! ' 
Tyran ! och det är mig du v1l 1 omlorg g1fva 
Et värf, fom afgrund fjelf til fafa !kulle väckt '! 
Hvem , jag til Sverges fall et nefiigt ~edel blifva 
Utj en bödels hand, fom mördat all mm Ilägt? -
H . ?. vem., Jag .. , •••. 

CHRJSTJERN; 

En dyrbar pant lkal för din lydnad· fvara, 
Gå, öfverväga väl din fvaghet och min magt. . . 

- Chnftma , · 

I I 

~f 
I 



( 16 ) 

Chriftina, du är mor - I?Og af - du fer den fara 
Som ••. 

(Lyfter dolken öfver hennes Son , dm Norr hy 
hittits hållit dold för hennes åfyn .) 

CHRISTINA, med ytterjla förfträcke!fa. 
Grymme , hvad? min fon ! 

CHRIST JERN, med !ö'ld. 

. . pu kan des dagar f para : 
Lyd hvad Jag dig har törelagt. -

Du, Norrby, gå, var .fnar, förkunna deffa djerfva 
At högden af min hämd :!kal .likna deras brott; ' 
At döden väntar. dem ; at det är ångren blott, 
Som detta ögnabhck kan ,deras 1nåd ,forvärfva. 

{Han går.1 

NIONDE SCENEN. . , 
CHRISTINA. NORRBY. CECILIA. MARGARETHA. 

ANNA. UNGA STUREN. .FÄNGSLADE 

QvINNOR ; OCH BARN. 

CHRISTINA. 

.. Fr~n Thr_onen . uti bojor fänkt , 
Af bodclsb1lan fkild från maka , fiägt och vänner , 

. . Oc:h än med . deras blod bdl~nkt , 
Mit hJerta mtet ftöd och ingen tilflykt känner. 

Dl:! , enda hopp mig återllod , . "· 
Mm Soq,, min tröft i plågam~_.. ·dagar ! 
Hvad? Ager dygden några lagar 
Som fordra af min hand dit blod? -

• • ' 1 
Min 

( ,17 ) 

Min Son! Ckal då di.t fpäda bröft 
Af mig det fifla flynget lid.a T -. 
Nej , deifa plikter gå för v1~a : . 
Nej, jag är mor, och bör ~~ flnda 
Mot hje.rtats och .naturens rofl. 

(Til_ lforrby.} 

Ack! Herre , i min nöd 'jag trl er ~mkan flyr ? 

Jag lärt, uti den dygd f?m ~dert hJe_r~a ~yr 
At ·fienden fran hjelten fk.1\Ja . 

J (J' fett förtryckarns vän -ge den fortny~~ta fiöd. ' 
ao , Nej aldrig, aldrig -me

0

d er v_tlja, . .. . 
Den grymme Chriiljerns hand .fa grufligt offer bod. 

... 

Med tapperhet i ftridens våda 
Ni eder Kung förlvara vet; , 
IYlen ej at utan affky fk~da 
En vild Tyrans .omenfkhghet • 

NORRBY • 

Rörd af de grymma qval, forn ·eder fjäl förtrycka, 
Jag er beklaga bör , ?cl~ kan ej göra n,ier: 

Er dygd förtJent en bat
0

tre lycka; 
Men dygden blir et brott d~r envald lagar ger. · 
Kanfke i ·lyckans fkö~, bekro~~ med fe_~r~ns ~ager, 
Och i et lugn ~om_ ej hans flranghe; nod1g g1ort, . 
At Chrifljern af mm hand et mo_dland tola bo~dt .. 
Men då i dag på nytt et · moln hg famr:nan9rager , 
Som bota kan hans thron , forn hota kan hans dar, 
Jag intet annat råd än af h~ns fara tar, . 
Och tolk ·ar hämdens bud, Jag fafar - men Jag lyder. 

c CECILIA , 
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Gr
.. . CECILIA t 'l c . 
om ' gföm at d .. • z hrijlintr. 

At Sverge är det u~r h?1or; mins blott at du .. I a . 
Den röfi fi. . or den röfl fc . ar t af, 
Gå hed o~ ropar hä md utur d. ' om Himlen tyder 

' mm Son med fi . h _in makas graf. ~ 
S .. Det blod , fom h vag e~ e1 förnedra • 

ag, om jag fiupa !kal ~?om ~1fvet gaL 
Skal- dock mit fioft ~r mfma bötjlars glaf' 

g a hans Ieger hed F<fl-

CHRISTIN A. CECT QUINTETT1 .. 

MARGARETHA LIA. I " • ANNA. · 
~~~!ek .. för err foflerbygd ! ... . NORRBY' affides. 

kanfla • rena låga I Karlek för en fofi b 
Stöd S des S de . ,. 0 • .. . er yg<l f 

2 mit mod ocn ( .5 förmåga llur tlY.lgttg å-r din låga I 
At til fvaga· träla rs ~i'° d } Himmel! Ocal fa m . 
Detta grymma offe.r Yg L .. ycken plåga. 
Som du k ··.f ~aga ' oua en få ädel d d ra ver af crun dygd. . . . yg •. 

CHRISTINA · 
' tzl Norr:by ' ftdan lion • 
. famnat, fin S.on h 'med ta rar om,.. 

K C ·i· oc . temnat h, · ·om Norrb . w zas armLlr. onom i 

0 . y, lkyndorn 0fs . dit h. 
m JF!g förtjent en S" , k Jerta fna.rt JkaI foga·. ' , dl.res ärlek :;g . . a a. 

(.De gå alla bort. )j 

[ .' 1 

ANDRA 

('. ) t 9· 

ANDRA AC'f EN. 

FÖRSTA SCENEN. 
·""' ;~Theatren f o·refläller GusTAFS tält, de-r man far Tians 

Jäng, bäddad med en tjö'rnhud ., och lians -r:apen hän

gande öfver hufvudgäriden. Genom fonden af tältet , 
[om är -öpet, far man en del af G-usT A'FS läger, up
flagit på Munklägret. På ena fidon är en 1.1ik af 
hajvet och på den andra en det af fladen. I Jonden; 
aj Theatren feJ en del af Darifka td,gret, 1Jch länglf, 
fram CH R H> T JE R N s tält. , Fler.e Pefler .flå på vakt_. 

Båda lägren _äro åtjkilda genom Norr.flro'rn. 

GUSTAF. · · LARS SIGGESSON SPARRE. STEN 
ERICSSON LEIJONHUFVUD. GUSTAF OLOFSSOi. 

STENBOCK. ERIC FLEMMING.. DE öF it1c1. 

HuFvuoMÅN 1 ARMe.EN. 

'GUSTAF. 

J, Svenfke Riddersmän, uti hvars tappra mo~ 
Ert fo lterland et värn mot tyranniet funnit; 
J, forn med ätlel börd ·en ädel anda vunn1t , 
Och edra fäde-rs dygd med edra fäders blod '! 
Du, oförflräckte Sten! du Sparre0 namncts heder ., 

Förfarne Stenbock! ädle Thard ! 
Och du , forn fråh · dig fjel f din hela ära leder , 
Dtt Pe hrsfon! trogne vän., forn ,et .föd athgt mord 

c ~ lfrå• 

/ 
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Ifrån min hjelfa undanrögde; 

Och .J, forn aldrig än er rygg för oket' högde~ 
J , Dalakarlars ra!ka tropp ! 

J fett. hur en t~ran, en bödel reft fig opp 
lVlcrl illbragd pa den thron, hvars hägnad Sverge njutit 

! fekle_rs ä refulla lopp ; · 
Bur pa er frihets graf det ädla blodet flutit, 
Som mot förtryck och våld var fofterlandets hopp; 
Et blod, forn ropar hämd, et blod ännu ej hämnadt. 

Men fiendernas täta fall 
Omfider öppen väg för edra vapen lemnat; 
Fullkomnen då det värf, hvartiJ er himlen äinnat. 
.Et enda anfall än - och .Sverge räddas fka1. 

EN RIDDARE. 

Nej, Guflaf, din fkal hedern vara, 
At-: hafya freHl dit land från nöd och flafveri: 

Den för!te · uti ftridens fara 
Skal. du ock förfl i feg~rens, ära. bli. 

Med dig_ vi, all(L äro.- lika, 
I hat mot vår. tyran, i· nit för. Sverues väl, 
Men uti tapperhet och rådOag· och befäl 

För din förtjenfi vi. alla. vika ... 

Om man ej - än en Sven!k beträdt, 
At mot fin Höfding trohet brutit; 

, Om mången okänd fremlings rätt · 
Sit lk ydd af våra vapen njutit; 
0 Du, forn all vår kärlek har 
Vår Vän, vår Skyddsgud och vår Far! 

livad 

( 21 ) 

Hvad prof bör icke du begära 
Af Svears tapperhet och mod, 
Då vi för f nhet vapen bära, 
Då Sverges väl och Guftafs ära 
Skal blifva prifet för vårt blod? 

CHOR. 

() Du, forn all vår kärlek har &c. 

·. GUSTAF. 

Ädla fkuggor, vördade. fäder'.. 
1 Sverges Hjeltar och R1dde~~man . 

Om ännu · des fällhet er. glader, 
G1fven frih_eten li-f igen 
Skola · edra helgade graf var· ? 
Trampas- af tyranner och flafvar. 
Nej , må · t_räldomens blotta namn 
Edra vreda vålnader väcka , 
Och er arm fig hämnande llräckå 
Ur den evig~ . nattens famn! 

C:HQR; 

Ädla fkuagor, . vördade · fäder, 
"" R"dd .. 1 Sverges· Hjeltar'.· och 1 ·er~man. 

Om ännu des fäHhet er glader, 
Gifven friheten . lif. igen ! . 

• I 

(Mot flutet af denna , Chor .. hö~ man · 
ljudet af trompetter fom · 6a~a en 
Herolds ankom/i. Tvänne Riddare 
gå at taga .. honom emot.) 

C3 ANDRA 



( J 
ANDRA SCENEN. 

EN HEROLD .FRÅN DANSK~ LÄGRET. DE FÖRRE. 

(Man far en Krigsherold lomma från 
-Da11.fka Lagret med Norrby och Chri
.flina Gyllen/ljerna åifdlgde af några 
V-apendragare. Norrby och Chrzjlina 
jl a.dna utanför lä,,gret , oc!i Herolden 
irifdres i Gzylafi tält. 

HEROLDEN. 

:Bin Kung , o Guflaf! til dig fänder 
Den tapprafte bland lina hjeltars här; 

Den ädle Norrby fjelf, forn til dit läger länder, 
Et famtal fnart af dig begär: 

Han lemna vil en gifsian dig i händer 
Til prof utaf -den nåd~ forn Chrilljern för dig bär. 

Lät 

. GUS~A'F. 

Hvad? tror Tyrannen mig bedr~ga, 
Då på min här han icke fegra rår?-

(Ger fin hand/lu åt Heroldtn. ) 
Norrby denna pant utaf min trohet taga; 

Säg, ~t pan trygg mig nalkas få..r. 
( iierf!lden går bort.) (Til fina Riddare ) 

,Gån., tappre Krigsm än, g-ån, al a1t _ti'1 fiorm bereda; 
Jag Chri ltjerns budfkap här tur mellertid emot. 
K;rnfke han hof pas än mig genom !vek for leda, 

.Mea jag ej frukt.ar mer hans ränkor än hans hot. 

( Riddarne gå bort. ) 

TREDJE 

• • 

( 

TRE.D JE SCEN El(. 

GUSTAE'. · NORRBY CHRISTIN&.-

NORRB.Y. 

u 0 

min Konungs ord jag går at di~ bebåda 
ppa En fior, en . oförmodad nad: 

0 Af aktning Tör dit mod ha-~ öm~ar fö~ den vada , 
H vari dig flörtat har dit bli~da. ofv_erdad ; d 

0 

d 
Han heidre ' forn, en far., v1l_ dig t1l ly_?na ra a ,. 
Ä fl ffa et förfök forn väcker hans f'!rakt. 
E~ Ä~~ing' huru djedt ! det högmod vag_ar hyfa •' 

. At fi rida mot en Konungs magt 
H vars fiol ta hjeffa höljs af trenne Kron.?rs prakt ' 
Hvars Kronor dubbelt högt af lagrens ara lyfa. 

GUSTAF , med· flotthet • 

Jag trott, en värdig Ridders~atl' .. 
för · Riddersmanna dyg~- bordt mera. aktnmg bara •. 

Hvad? Sevrm Norr.by hoppas .~an 
At genom· hot en ädlings bröil förfara!· 

Mit fofl:er1and' i ffafve1i, .. 
I fattigdom·, förakt oc~ plagor ' . 

M·: h la flägt fö;ödd af bödlars Jern och lag?r ,. 
o~~ j~rdens klagorop' och himlens häm<l<~i' '.. :. -
Se här de grymm~ fkä_l forn ~mg. ~. vape~ .. g 

Gå mot mig uppa finde11s f~lt, 
Sök der ,. at mig til lydnad tvinga.~ 

. . t fpr5k forn hataJt och. forflalJt, Men nyttja eJ e . . • .. c · . 
.E.n hJelles h1\;-rta. bor .i.c.rr.mg~. 
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Gå fågo' at. under fjättr~r bög<i, 
. Och _da _m1t blod for bilan flyter, 
Jag e1 m1t ädla öde byter 
Med en Tyran på thr~nens högd. 
Och !kulle Sverge ej förloflas 
Ur fina bojor af min hand , 
Skal dock min ära bli, at .kroifas 
.I grufet af mit foClerland. 

'NORR BY. 

.Jag min förundran ej kan neka 
Åt detta fiol ta mod , {o~ dig i fallet for, 
Men, om en oväns råd dig mifstänkt vara :bör,, 

'Må dock dit hjerta fig beveka 
Utaf . en röll forn, mera kär, 

I hela folkets namn din hörfamhet begär - ' 
( Til 'Chrijlzna , .fom jladnat utan:fiir taltet.) 

Gån, träden ·hit, min :Fru, at eder plikt bevaka; 
Förkunnen för hvars hf hans lydnad anfvar bär. 

. (Hon träder /ram.) 

GUSTAF , Jo,,,, dd han i!Jenkänner Chrijlina, 
, fpringer tilkaka aj förfa.r 11clu!ft. 

Hvad fer jag? :_ ;Sturens egen . ~laka 
Tyrannens famråd ! 

CHRr'STIN .\: ,, 
Håll ! - jag blott hans .fånge är 

Dit egit hjerta fnart !kal dömma, 
Om jag mit land, min dygd, min hämd har kunnat glömma, 

.. Fafl: 

{ 25 j 

Fafl du tyrannens bud af . mina händer tar • 
Se här! 

"· (Hon ger . honom et hrej.) 

· GUSTAF, 1'li:ifar. 

"Än, Guflaf! än är dig -en tima Aqvar 
"At dit förnuft til fanfning återkalla. 

"Kom, at med ödmjukhet för · mina fötter falla, 
' "Så framt du frelfa vil en . älfkad :~moders dar: 

'·.Vet, hennes lif beror utaf dit {var; 
''Lyd, eller ,fe des .blod .från deffa .murar .fvalla." 

' (Med Jafa) 

H vad .har jag . fett? - Och detta val, ; barbar ! 
•Och detta val et prof utaf din mildhet var.! 

. (Med fiirt11.iflan) 

rOch d~. ! hvars g~ymma röfi til hämd mig hördes mana, 
Som vapnade mm hand, forn eldade mit mod 
Hvi foll jag ej med blygd vid .början .af.mm b~na-? 

(Med ·7oferi.) 

Förbannad bli min hämd, förbannad fegrens fan.a 
Den Hund hon färgas !kal ,utaf en moders blod ! 

CHRISTINA. 

Ja~ all din forg och din förtviflan delar : 
Jag bätvar för en föns' du for en moders <lod . 
Men om du fjelf i tro mot foflerlandet felar ' 
lJu fjelf, des fiil:a hopp , des frihets enda · HÖd, 

D Mån 
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~1ån dermed frelfas kan en~ älfkad .moders dagar.? 
Ack ! fäg mig , ädle Riddersman , 

Då · du ej kränka Fäds et helgadt löftes lagar, 
H vad trohet väntar du utaf en låg tyran? 

Om odets domar innebära · 
At med et dyrbart blod vår fr·het fofas bör'; 

Betag d å ej din mor en ära 
Som verldens 

0 

undr~n får'· och ~jeltars afvund göt. 
Vet , da <les ådla h1elfa dignar 
På b3let under bödlars hand, 
Hon nögd det grymma Ilag välfignar, 

Som !lutar hennes lif och Sverges träkloms band : 
1V1en räds,, då du din heder mifl:er, · 

Om hennes dagar mer än Sverges frihet mon :i 
Räds , at af forg des hjerta brifter 
Vid åfyn af en brottilig fo>n. 

H vad har jag 1agt? Mån jag· väl glömmer 
H vars död jag med mit råd i dag befeglat har? -

0 du min maka, och des far! 
Förlåt, at jag din fon fordömmer 

At offras för et folk , hvars fkydd du fordom var. 
Jag fag dit blod för Sverge gjutas• 
Din fon bör följa dma fpår ; 
Mit Iif fkal med hans dagar Ilutas 1 

Men jqg min plikt fullkomna får._ 

\ 

Duo. 

( r;i7 ') 

Duo. 
GUSTAF OCH CHRISTINA. 

Ädla dygder, dem vi dyrka, 
Gån, at våra hjertan flyrka ! 
Sverges väl på er bero,r. 

CHRISTINA. :GUSTAF. 

Men ·ack min Sou ! Men a.ck min Mor! 

BÅDA. 

Du, •hvars röft vår ömhet fårar, 
Du, forn ropar i vårt blod: 
Tag , natur, tag våra tårar, 
Men .förf vaga ej vårt mod ! 

ORRBY. 

Mit brofl ~vid edFa plågor blöder: 
Som fiende, jag dock er dygd beundra vet -
Er dygd! ... hvad fäger jag? - en grym omenfklighet, 

Som blott Jig på fortviflan flöder -
Hvad . Gullaf! hoppas du, at för en moders mord 
Dig Himmelen til lön en feger fkal förära? 
Nej, frukta för hans hämd , och kom at nåd begära, 
Då Chrifljerns mildhet än • • . 

GUSTAF. 

Hans mildhet! - hvi1ket ord! -
Det är då .här jag bör des verkan läta, 

Befkri~en med det blod , fom nyligt flrömmat ner 
Från deffa murars högd, dem jag förfärad fer 

__ En faders fö,mgna lemmar bära ! -
0 Gud! - och det är du, forn rikens pden flyr! .. ; 

D .z NORR BY. 
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NORR BY. 

Ren tiden- fkyn~ar ~ dagen flyr; 
livad fvar fkal Jag ' din Konung gifva ? 

' GUSTAF, . Jedan han en jl.und, lutat!· 
mot et bord , med armen 
under' hufvudet , flått j ör
djupad .i fin forg, refar han 

fig ho:fiigt up, och f är,<r: 
Väl an! du om mit fvar fkal genaft kunnig blifva. 

(Han går ut ur tältet at ropa 
J:_am Ch'ef'erne· och de för· 
namfla S~ldater i Armeen.) 

J, forn med mandom.. tro1 och nit 
För toflerland och frihet vapen fören ; 

Gån, ä~le Stridsmän, fkynden hit: 
Er höfdrng r~par eder - hören ! 

FJERDE SCENEN. 

Ka1GSMÄN AF GusT AFS ARMeE, .fem l10mma haflz"gt in 
från alla fidor. DE FÖRRE. 

GUSTAF. 
· Gån, träden fram, och lyfsnen til mit tal -
Om någon utaf er, vid mifi.ning af en maka, 
En fyfter eller mor, blef yrkad at , förfaka 
Sit fofi.erlands befkydd; hvad blef väl edert val? 

EN SOLDAT. 

Du fett ofs barn och far och mo och maka lemna 
At under dit befäl ofs p~ tyrannen hämna. ' 

,QUATUOR. 

,· 

( 

~ ., , Qui~a T ''lf 
Om nigon enda 'i J .iri hn- J - ·~ ' ' 

Så dyra plikter 1kulle -k3rånka, 
Må firax han·s blod den jord bellä,p.kCJ 
Som et få edriot fo(l;er bäcl ' .' 1 

- '1 • J31 • ' J]lfC~ C 

, EN -ANNAN .. I l 'J h_ 
Må han fin· makas-- Clffky väcka! 

E!'ll A.NNA~. . ( 

å han fin fa9,el"-s : fy,!1 1 förQuäcka'.· ... 
EN · ANNAN. 

Må han förfkutna · armar flräcka 
Mot en förnedrad moders famnr! 

ALLA FYJ\A. 

Ja., må en :.Cv1g fram befläcka 
Ha~ död ~ hans minne ocn ha-n rnamn. 

cnoR. (P,e dtaga ut {zna ]värd och 
.. flå på jköUarne.) • _ 

Nej, Gufiaf, vet, vi ~n · för "' alla 
~Vi~ - wåra lköldar f värja wdet: 
Vi fkola fegra eller falla , 
Men aldrig f vika dinel fjäte 

GUSTAF. 

Väl, Norr by! du har hört, hvad du din Kung fkal f vara. 
l J NOR<R1BY. • '~·h1 • 

Jag går för Chr'ifljern åt förklara . 
H vad jag 19c.d .undr.m )lä och ett:. ~ t 

. (Han ger hanrlJ/u.n tiloaR.a.) 
r ·1 • 

D3 Il. r 1.~ 
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Se här den pant du af1 din trohet gett: 
Din mor är i mit våld - Du fnart fkal varfe blifva, 
Om Norrbys hjerta lärt at dygd~n aktning gifv.<\. 
Farväl! 

(Til Chriflina.) 
Och ni , min Fru , gån , at med ö8mjuk röft , 

Med tårar och med bön · er vreda Konung röra. 

~.i:.:_:.,;·.a.;· CHRISTINA. 
Ack ! på en tigers vilda bröft: 

H vad verkan vil min bön och mina tårar -göra? 
Men G.uftaf -

NORRBY. 
.'Dröjom ej. 

CHRISTINA. 

Väl an! vi fkiljas-böra
t morgon denna ~and 1 Stockholm vän ar dig. 

GUS'.f.AF. 

Ja, hämnad ell~.r död~ du <ler fkal fipna mig. 
(Norr hy och Chrijtina fiiras titha{a af tvänne 

• :. Svenfae Riddare ända tit förpojierne.) 

"t! . 
. FE~TE SCENEN. 

GUSTAF. SVENSKA RIDDARE OCH SOLDATER. 

GUSTAF. 

J Stridsmän !_ g~n, o~h <>ll!forg dtagen · 
At lägret t1dig.t hvda ma. 

' 

I morgon,, mina barn, i morgon är den ~agen, 
Då Sverge af vår hand 1k~l hämd och frihet få

Hör 

.· 

{ g-1 1 
Hör, Sparre ! näll: tiJ r mig lkaJ du befälet äga; 

7 • _ J Han ger honom et papper.) 
I denna: plan drr flagets ordning fer. .. · 
Var mon, at alt med noghet öfverväga -

Dig, Stenbock! jag .den · fan_a ger, 
Som i Sten Stures tid jag fjelf på krigets bana 

Så mången gång med heder bar ; 
(Han ger Mnom Sven.ft._a Baneret.) · 

Må i din hand hon blifva fegreris- fana -
Thord Bonde ! dig jag utfett har, 

At med din rafka här dig förfi i elden våga -
Och du, Sten Eri'csfon ! fkal vi-d min fida tåga 

Från rum til' rum , från tropp' til tropp , 
At ägga knektens mod och lifva firidens låga -
Må dagens forfia fkymt på deffa granars topp · 

tiignalen til vårt anfall blif va. 
- (De gt1 alla bort. Man hö'r ret.raiten 

bådas med pukor och trompetfrr , och 
Tältet ti!flutes åt Lägrets jida.) 

SJETTE SCENEN. 

GUSTAF, enfam. 
Omfider får jag då et obehindradt lopp 

At min_a qväfda tårar gifva. 

Grymma , forgfna klagofkri • 
Som på nytt 1 hjertat väckas , 
Ack ! hur grufligt ropen J : 
"li\ödel ! må din (jäl fodkräckas ! 
"Skal din hand, hvad raferi ! 
"Med en moders mord befläckas ? " 

Men 



~ J 
1\1'en' örgäfve ropen J. ' T 

Ingen hjelp kan henne räckas: 
Nej, des blod lkal ,<?ffradt .. bli. 

~H vad . mig glädt, at vapen .di:_aga 
För l!lit tryckta foflerland, · 
J det hopp, at lagren taga 
Af en älfkad moders hand ! -
Evad jag nu med fafa fk.ådar 

, Denna hjeltars ädla lott , 
Då des fkörd min ånger bådar, 
, Och min ära blir et brott! 

I " . ..__ 

lo Men hvilket ·<>Kändt rlugn i mina finnen gjutes! .- I 
Af {jeliva p1ågans tyngd fom p_å ~it hjerta ~år 
Jag mattad och förtryckt,. en rlmdng njuta far; 

Min känfla flyr I mrt: oga flutes. 
, (Han kaflar fig vårdslijl på fin 

fäng , med armen flödd mot 
bordet , på hvillet flår . en 
lampa fam uplyftr . Theatren.) 

. SJUNDE 

{ 33 ,, 

SJUNDE SCENEN. 

GUSTAF, jofuandei SVERIGES SKYDSÅNGEL, 
fom nedfliger på en Jlry, håitande i högra handen en 
diamants. jpira ·' och o. flodjqncf:e -den andra på hulvudet 
aj et l9on ' fmn luitter z jma ktor en hznimelsbtå e)ob 
rned Sveriges tre hronor. 

SKYDSÄNGELEN'. 

Slå , Guflaf! bort din forg; vis farorne förakt; 
Tag an den muntra dygd fom flora fjälar ägnar, 

Och kän i m ig den Gudanrngt, 
Som detta rikes välfärd hägnar. 

Strid ~, Hjelte, firid; och vet , at för dit f värd 
Skal en våld fly, och Sverges bojor fa lla: 
Ho~· ~eg~ens Gu~ dig til fi~ tempel kalla. 
Stnd, H1elte, flnd. och bhf en fp ira värd. 

Ja, tidehvarf från tidehvarf 
Din ätt fkal Sverges Krona bära: 

, Dit n(lmn fkal bli des Kungars ära;, 
Och dma dygder deras arf. 

Glada Drömmars lätta tropp! 
Gån, at Hjeltens oro mildra : 

. Gån , at för hans tankar fkildra 
Glanfen af hans ödens lopp ! 

E 
/ . 

lVlen 
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Men ] , forn fafans fkepnad fören ! 
Förfamlens i Tyrannens bröa; 

Fort, fkynden er. hans lugn för!lören, 
Med plågans hot och hämdens röa. 

(Sliyddsängeln fifrfvinner. Under en ijufiig mtiftque 
vifa jig 4,e behagelige Driimmarne uti /åtta foyar , 
danfa kring Gtiflaf och bejlrö honom med refor 
och vallmo. Vid en olika ljuflig och mera liflig 
mufique kommer en Dröm, jam förtfläller ÅRAN, 

at kröna Guflaf med lagrar, medan en anna11 
under SEG H EN s fkapnad lägger en tropMe for 
hans fätt,r. De formera alla en groupe ltring 
Gifflefs fäng. Under en jajlig mujique upjhga ur 
jorden de grymma och olyckliga Drömmarne 
lring Chrifljerns taft, /om vzjar jig i fonden nå
got öpet , och der denna Prins fes lzgga på fin 
Jang uti en orolig fomn. FÖRRÄDERil.T går 
at lemna honom en krona och en fkold med 
Sveriges vapn. SAMVETSAGGET omgijver 
honom med fina ormar. HATET jkakar en 

fackla åfver hans hufvud , under det at HÅ Mo EN 

lrojfar hans krona och ryc lur af honom Sven.fka 
flå/den , den han jkyndar at ltmna åt en lytke
lig Dröm, fam /orejläller P LLAS, hvilken 

- tillil<.a med S .cc REN gdr at uphänga faö1den åf
wr Giffiafi hufriud, då emr.dlertid de olycldige 
Driimmarne binda Chrijljer-n med k!djor , och 
de1pä /örfvinna un4er jorden - Theatren for
vandlas och vifar Gujlaf z drömmen en färejyn 
ef fin .flrid , fin fi& er och }in ära.. På ljufa 

flyar fore.flallas oraknelige harar i fitfverharnejk , 
hvars farftildte divifioner manas .. och anför~s oj 
Rykten på vingade häjlar. Anda ned ifrån 
Gzytajs läger flzga de hotre och högre, cjver:fl 

up 

l . 
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up åfver Stockholms murar , jom tyckas gränfa til 
himmelen. Der , i fpetfen /är heta denna arm;e 
och åtfdlgd af fina Generaler, far man Guflaf 
tdg_a fram på Zodiaquen , f älla fin fot på 
I<. räftans te!n , och reja jit Standar ofvan 
uppå }Ojlningen Detta Jam man jer , utmar•er 
tiden, då Stoch!iolm intogs. - Ater forandras 
Theatern och v1far, tvärt igenotl!: en Sol, Odöd
lighetens Tempel. med GuJlafi A re.flod i Jonden. 
Den omgifaei af Genier , fom fjunga en Chor; 
ÄRAN tillilia med Sr.GREN och PALLAsfolt,de af 
de lycklige Drdmmarne , gå at kro·na den med. 
blommor, 

. . 

OTTONDE SCENEN. 

GUSTAF, Jefvande. LYCKLIGA DRöMAR. GENIER. 

CHOR AF GENI.li.RNI. 

Dig, Gufiaf, forn dit folk ur nöd och träldom ledde, 
Vi refa denna ärefiod : 

Den frihet, forn din dygd åt Svea folk beredde, 
Är ännu vårdad af dit blod. 

E2 

( Odödli'gluttns Tempel fö"rfvinne'Y' 
och Theatren foreflätler åter 
Gujlafs T alt , ti!Jlutit dt Lä
v ets fida) 

NIONDE 
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NI01 DE SCENEN. 

GUSTAF enfam, fom upvaknar. 
Hvad ljuflig dröm! hvad bild af fälla tider! 

Hur lyckli gt är min fjäl af denna f yn förbytt! 
De grymma fo:gers moln för hoppets flrålar flytt, 
E n bog och h1mme_lfk kraft Ger i mit väfen fprider 
!\ten da~cn bryte r m , oc h for Clen fifla gång 

Dcs ljus til mina ögon· hinner,. 
Om Sverge ej i dag utur et neiligt tvång

Utaf min hand fin räddnina vinner. 

(Han går ut ur Tältet.) 

r 

TREDJE 
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TREDJE 

} 

ACTEN. 

Theatren fiirefläller det inre ef C H R 1 s T J E R N s Tält. 

Man far denna Prins ligga helt beväpnad på fin Jäng. 
En dunkel lampa uplyfir Theatren. 

FÖRSTA SCENEN. 

CHRISTJERN enjam, foni vaknar up med 
. . jör.faräciulft. 

Hvar är 1ag? - Himmel hjelp ! -· hvad grymma prngo
härar, 

Som fv.~ fva, för min fyn, forn rafa i mit bröfl ! --
Ar d å en Gud? - en Gud, hvars röfl 

Med hotet af fin hämd den brotflige förfärar? -
Ack famvet ! famvet håll! - förmildra q,ina flag ! -
Men h v.ilken blygd ! hvad f vaghet! - Ar det jag -

Ar det väl Chrifljern, forn förfl<:räc!'\es 
För ddfa torna fkuggors tropp , 

Som af en grumlad blod til hjernan ledas opp 
Då tankans ljus af fömnen fläckes? ~ 

Nej, fly.:kan är min Gud - Då jag <les biflånd har, 
Ar himlen fjelf uppå min fida : 

Föro-äfves mot min arm den f vage våaar !lrida .t 
0 

D<l jag af flyrkan har forfvar. 
0 

Förmätne Gu[laf, frukta! 
Min hand förutan nåd 
På denna dag fkal tukta 
Dit galna öfverdåd. 

E 3 

# ·- · · '.!l 

Dit 
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Dit foflerland fkal falla , 
1 trotts af alt d1.t mod , 
Och fifla droppan i valla 
Af Svergcs fna blod. 
Ja! ryktets Gud fkal bära 
Til efterverldens famn, 
Med glanien af min ära , 
l'öraktet af dit namn. 

-----
ANDRA SCENEN. 

CHRIST JERN. NORRBY. 

NORRBY. 

Jag upfylt har de bud dem du mig förefkr.~fvit : 
Chriflinas hand på ny.tt de tunga fJettrar bar, 

Och Wafas Mor på flottan vår~ad ~r :-
Mit öga och min fjäl , forn noga aktnmg g1fv1t 

På Gufiaf och hans tappra här, . . 
I deras vilda blick med häpnad varfe b1tfv1t 
Det djerfva frihets ~it, det ~ämnand~ .. begär .. 
Som mer än menfkhgt .mod 1 deras fJalar .. na.~ -
At längre hot och tvång mot detta folk f orfoka, 
Skal blott des raferi ti.l dubbelt utbrot.t oka. 
Jag läft i Guflafs fjäl - Stolt,. men eJ .. otackfam, 

Om du i dag .hans mor t1lbaka fander, 
Skal af din mildhet rörd . • . 

CHRISTJERN. 

. H vad ? - i förrädarns händer 
Jag fjelf? . • . Gå , lät det fkepp til firanden föras fr~~; 

/ 
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Der h n , på däcke! högd, i band och jern må flutas ; 
Och m~, då rni;rffa fkymt til anfall vi far fig, 

Des--b.kfcf i fönens åfyn gjutas ! ... 

NORRBY. 

Nej, Chrifljern , denna plikt är icke gjord för mig -
Jag är foldat ; och kan ej bödel vara -
Jag lyda lärt; men lyda utan blygd. 

Befall - Jag fkyndar glad i tufen dödars fara: 
Mit gods, m1t lif, mit blod , du ingen ting må fpara: 
Alt hör min Konung til - Mig tilhör blott min dyg~ ! 

DUO. 

CHRISTJERN . 

Hvad ! du ej räds din hörfamhet neka? 

NORRBY. 

Ack! lät min bön ert hjerta bevek~! 

CH RIST J ERN. 

Nedrige, frukta! Jag ren i din fjäl 
All des faHkket, des trol9she~ fkådar ! 

NORRBY. : 

Mi!')dre jag fruktar den hämd du mig bådar_, 
A n de faror ·fom hota dit väl. 

BÅD.\. • 
0 Himmel ! fkal midt uti nöden I 0 himmel! hvad gruffiga öden! 

Mit Folk icke mer fiS mig bi? Hvart för dig et blindt raferi? 

Men jag fvär det. vid hämden I Men jag fvär at i plågor och 
och döden , döden 

Dina fvek fkola froktlöfa bli. Mot dig fjelf din förivarare bli. 

CH.Rl-
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CHRiSTJER1 T. 

Ja, jag din affigt rögt: du fokt mit folk behana 
At trolö{l böja dig uppå din Ko ungs fall. 

0 

' 

NORRBY. 

Jag _endafl fokt dig undandraga 
Det hat , 1om mnan kort dit välde fiorta {kal. 

CHRISTJERN. 

Du hotar mig - men vet, jag !kal din d'erfhet fiyra ·-
Vakt ! f jättren honCM-n _ 1 

(Vakten , (om kommit in , di ·ar ji.g tif • 
. baka rned Jörfarälkelfe ) 

Hvad ! -· J bäfven vid hans blick?-

NORRBY, .finn fjelfvilligt går fram ae låta J ä11gjl11 jg. 

(Til . Vakten.) (Til Chrijljern. ) 

Gån, lyden .. e~_er Kung - Mån i få ncfligt fkick 
D~n hand .. forf~nkas bordt .•. Men nej -. din blmda yra 
Ej reta bo.r mm h~ri:i - hon. blo~t mm ömkan gör -
01!1 du m1t trogn~ mt _och. hlma tjenfier glömmer, 
Mm heder och mm plikt Jag dock ej glömma bör. 

CHRIST J ERN .. 

Soldater , fort ! 
I.> 

'NORRBY. 

1'~arväl ! l -- . 
(Han föres bort. J 

I • 

CHRI-

'.fil 
Jag 
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CHRiSTJER1 , til VakLm. 

Jag edra hufvun dömme:r 
a r för 1ans vård - Valan! af hämdens bud 
fjelf fkal blifva tolk - - - -

( Et ijockt mörker öjvfr!iöljer Theatren. 
I det Jarmna Chrj/fjern nalkas åpnzn
gen af tältet, upjhga ur jorden de -bå~ 
da mordade Ribbingarnes fauggor, och 

flänga honom vågen. De äro unga barn· 
klädde i hvita Jvepningar , och blodige 
orn ha!fin , med håret ut.flagit och hel. 
fan de livarann om lijvet, 

T REDJE CENEN. 
HRIST.JE N. FLER E SKu G G o R , (om efter h-t:arannan jj

nas ocl1, fiJrfoinna. 
C HRISTJERN 

Men hvi1ken f yn, 0 Gud! --

DE· TVÄ UNGA RIBBI TG ARNES SKUGGOR. 

DUO. 

Ur den mörka grafvcns boning 
Refa vi o fs up td hä md . 
Grymme ! hoppas ej forfkoni ng,; 
St rc.iffcts tima är bellämd 
Ungdom , ollu1 , tårar, b··ner , 
Alt hvad menikors ömkan röner, 
Mot dit hat ej mägti p;t var: 
Men födkr.äcks ! - En Gud och Far 
Skal vårt .b lod tilbaka kräfva. 

Ba bar! 
Fl ' och b~fra ! 



( 4~ ' STEN STUR ES S11.uccA, under jvepningen klädd i harnrfo 
och en mantel af purpur; huj. 
vudä bart och fidan b1odig. 

0 Du! h vars tyranni ct ohördt medel fann, 
At öfver döde 1s gräns din vilda grymhet fl:räcka , 

Kän fkuggan af en Riddersman, 
H vars kalla floft du fökt at fk y mfa och befläcka. 

(De Svenfae Herra• s Skuggor fom blif
vit mordade få Chnjlierm bifall. 
ning vi·d blodba.det i Stockholm refa 
fi,g up ur jordrn.) 

CHOR AF SKUGGORNE. 

Du !kal ej flrafflöfl längre rafa, 
I blygd och trotts af Himlens magt: 
Du var et mål for jordens fafa ; 
Blif nu et mål för des förakt ! 

&TEN STURES S.K. UGGA. 

Du mot det fall fkal fåfängt nräfva 
Som hämdens Gud t ranner ~par· 

CHOR. 

Dig Gullars hand i dag fkal hä fva 
Ifrån den tluon du folat har~ 

41- Barbar! 
Fly och båfva ! 

JOACHIM BRAHES SKUGGA. 

D11 gått at fluta mina dar, 
Men du mit hat ej kunnat qväfva; 
Min hämd i döden lefver qvar. 

CHOR. 

( 43 ) 

CHQR. 

Barbar! 

Fly och bäf va! 

ERIC WASAS SKUGGA. 

Min !kugga fkal i flriden fväfva, 
At vaka för min Sons förfvar. 

C H 0 R. 

Barbar! 
Fly och bä f va ! 

( Chrijljern har hela tide7!: vijl den yt • 
ter fia j örjkräclulfe. An vef var han 
l<appan för anfigtet , än tycks han 
med fina åtbörder anropa Skuggor
nes medlidande.) 

CHRIST J ERN. 

Ack grymma här ! håll opp! - ~åll .op~ at mig för~?lja; -
I hv1lken afgrund· fly? -1 hv1lket djup mig dolJa. -

(Han kojlar fig baklänges på fin f äng, 
· itiflrac.ker armarne, och. LJcks r:ied 

de häftiga/le röre!far vilja drif va 
dem tilbaka.) 

CHOR AF SKUGGORNE. 

Tyran ! forn fluti-t har dit. br~ft 
Mot den förtryck tas rop I noden; 
Hör nu förbannelfen och döden 
Uti dit egit hjertas röft ! 

F 2 Du 



Du !kal 
At våra 

( 44 . } 

fir iden fo ofs fväfva, 
föner ge förfvar. _ 

Barbar ! 
Fly o ·h bäfva ! 

(De Jjunha ned i jorden. I deifåmma 
hv r man en moefqucttc 1 i falva , 
rcli pi långt håll Lrompetter Jam 
b!aja a:'.mn. ) 

CHOR, bakom 1/uatren. 

Sk vndom, ~<. yndom i gevär~ 
Sky ndom , fienden ~ r här. 

FJERDE SC"""'_NEN. 
CHRL_;TJERN. EN OFFICER, fam med lwfh'g zet ho11:mer 

in pa Theatern 
OFFICEP EN. 

Ack He rre ! vet , at på vårt lä~er 
Den djer f ~c Cu:laf _1_-e1 ct Gruflig,t anfoi1 g'ort: 

.!\Jan blott ann · mot Hadens port 
En väg til 6cldni ng öpen tii; r. 

ClRlSTJE . :J, ä,1mi förvillad af finjjn. 

l d:. ! fknggor, fj.öken , t.roJl ! nåd, n~d ! - forb armen er! 
~_ ;It b~oL af onna r tån.it, rnit bloJ och mina t~rar, 
Ar det CJ; no:r ? -

o' 
( !( ommer jig 1; åt;ot fO're. ) 
Men hvad? Mån än en dröm mig dårar? 

f Elit· 1 ar je Oj/frerc . ) 
I V"d l d '.) rf 1 I S" t -~ u v1 u ! - a a. , ag ...•• 

OFFICEREN 

Ack dröjom icke mer! ..• 
-.:se--.-. • FEMTE 

, 

45 ) 

FEI\1TE SCENEN. 

DE FÖRRE. ·EN ANN AN OFFICER, med lika haflighet. 

DEN SENARE OFFICEREN. 

Fly, Konung! eller r~ds i G~fiafs _händer_ falla: 
Fly ! - om ct ögm:ibhck är icke tid dert1l. 
Vårt läger är forflördt, vårt folk til rygga drifvit, 
Och Norrby, genom våld af egna landsmäns hand 
Ur vaktens armar ryckt och löfi från fina band, 

Med hall til flottan Gg begifvit -
Lans kärlek bos fit fom , hans välde och hans harm, 
Alt hotar dig - men mäfl den tappre Guilafs arm, 

for hv ilken ait f s ilupa och forfvinna. 

CH RI ST JERN. 

Jag r,år - om d tta fvärd ej honom fiörta kan, 
Skal han åtm inflo ne en yrl·öp t feger vinna. 

( Ttl j orjl c O.fficeren.) 

T il flottan genaa far. Tyd Sevrin Norrby an, 
At jag ännu hans brott förlåter , 

Blott at han {hax för bilan Urömma låter 
Det blod !ag dömt at offras opp. 

(Td elen andra.) 

G å, fly_g, , ·ar fnar - Och du, t il flottet haila: 
Befall Chrd inas vakt, at högfl från tornets topp 

Den fångna hufvudflupa kalla -
Vid Hyn af <les blod och {önderilitna kropp 
Förrädarn darra fkal , och hämmas i fit lopp. 

F 3· SJETTE 
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SJE1'TE SCENENo 

Theatren fiirvandlas och fiirefläller StockholmJ Jäflning , 
.flanquerad ef torn. Mot fonden far man Slottet , Tornet 
Tre Kronor , ock JPirorne oJ St. Nicolai och Rzddar

holms K_yrkorne. Hefvet är i fonden, der man finner 

en del aj Danjka flottan ligga Jiir ankar. 

GUSTAF OCH HANS FOLK. 

GUSTAF. 

Vänner, fkynden er in i flriden ! 
Himlens Gud våra vapen fiyr: 
Vänner, fk ynden er ; nu är tiden ; 
Segren kallar er , Chrifljern flyr. 

CHOR AF SVENSKARNE. 

Fort til fiorms, alla tillika ! 
Följom Guftaf och fegren åt! 
Hvilken Svenfk vågar at {vika 
På des modige fäders ftråt? 

(Man refer .florm.flegar ; Danjkarne 
kojla gra11ater på de belägrande; 
dejfa bttäcla fig m·td fina faöldar , 
flegarne kulllw/las , en del af jol· 
daterne nerljfortas , och an/ allet 
drzf ves #!baka.) 

,,. 
CHOREN . 

.. 

( ) 

CHOREN fortfar. 

Hvad? fkulle Göthers ättlingar vika? 
Vika för Haf vars darrande llål? 
Nej , tallom. an alla tillika! 

0 

Hamd och frihet är fegrens mal. 
{De föra fram kanoner , Jom göra 

briche på muren; och rifa åter: up 
· jtormjlegarne. Danflarne börya ge 

vika. Gujlaf fattar Jjelj Svenj.ka 
baneret , jör det . med ena handen, 
håller fa ölden ö/u~r hu{_vudet_ nu~ 
den andra, och jlzger Ja up tzl bre: 
chen , åifölgd af fine fol~ater. Da 
han hunnit högst up pa muren• 
refer han der bantret. Dariflcar
ne öfverg,ifva br f.chen _och mu
rarne och rnedan d parti Svenjkar 
tränge~ fig in genom iipningm, tåg_a 
de andra. , f ol15 de aj Cavalerut : z:i 
öfver vmdbron, /om för dtm blijvit 

J 11 e1j äLd.) • 
GUSTAF , i det· lian fattar jlandaret. 

Vä nner följen er Höfdings öden! 
, Än et ~nfall, och iegren är vår. 

CHOR AF SOLDATERNE 'fomföija honom 
til jlorms. 

Ja, vi följa vår Höfdings öd
0
en: 

Då du bjuder , är fe gren var. 

CHOR AF SVENSKAR OCH DANSKAR under flormen. 

SVENSK.ARNE. ·1 DANS&J\RNE. .. 

Flykten , fiender ! hämden och Guftaf kommer ; och ~amden 
döden och doden 

Följa modige Svears fpår. Rufa tätt uti hjeltens fpår. 
GUSTAF, 
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GUST Av', i del. !tan nj' · fi rrndaret på 
muren. 

Segren är vår! fegren är år !. 
0 •• 

CHOR AF DADA HAR.ARNc. 

. Svi::!'JSKARNE . l OANsK.11 111 r. . 

Väljen fnart mellan flyk en och Flycktom, ilyc\tom ! O nc Ciga 
döden ! . \ ·· er1 ! 

Segren, fegren, fegren är vår. An nan räddning rj åter Hår. 

SJUNDE SCENEI> . 
Tkeatren fö.rändraJ , oc!i före/l.äUer det inre åt F äflning,, .. 

porten af Stockholms yttre murar. lt1anfir CHRIST JERN 

med en tropp rädda .fig undan de fagrandes vapen. Stri
den fortfar med de fiJla Danjl;a troppar ock GusTAFS 

fo"rtroppar. CHRIST J E:R N s folk blifver tilbaka drifvit och 

~tla_ GusTAFS här med kanoner och full mefzque tågar 
in zgenonz porten. Datkarlarne }luta marchen. 

OTTON-

'( 49 ) 

OTTONDE SCENEN. 

Theatren förändras , och få'refläller Hamnen vid Stockholm. 
På ena .fidan far man Slottet med Tornet Tre Kronor: 
på den andra St. Nicolai Kyrka. I fonden vifar jg 
Ha/vet, och en det a:f CHRISTJF.RNS flotta, färdig at 
lyfta ankar. Ftere flupar tycka.i vänta at fö.ra Dan-
jkarne om bord. 

CHR ISTJERN , åtfölgd af fin Lifaakt. 

Hvarhän? Hvarthän , förfagde hopar? 
St~n eder Konung bi! - Men nej ; jag fåfängt ropar. 

De fly; - 0 harm: - 0 raferi ! -
(.Under fiiregående recitatif hör 

man på afjtånd hullret af pukor, 
trum1nor och rnoufquetter. Detta 
huller få väl forn Svenjkarnts fager· 
rop nalkas fin~nmg01n Man far 

· Danjkarne fpnnga åfver Theatren 
och .fly åt hamnen. Ojficer;arne 
famla dem och jO'rri dem tilbaka i 
jlriden. Andre kafla fig i jlupar, 
lJch jk;mda til .flottan. ) 

CHOR AF SVENSKARNE' fom ännu ej fynas. 

Triumph! Triumph! feger och ära! 
(Man Jer öfver Stadsmurarne en häf

tig rå're!fe af pikar och moujquetter. 
Fltre Danjkar flin tas ned / rån mu
rarne , odi bommen ti!flutes. Qvin· 
rzor , Jå vät jom R.arlar utan h;dm 
trt.nga hårdt på Danfla Garni-
fanen .) 

G CHRISTJERN. 
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€HRIST.JERN •. 

Välan! lag än om Slottet rår:· 
Des. fafta. värn ännu en friilad ikal förära. 

(.I' dttfamma ltan nalkas Slottsporten;, 
/rörts· innanför et_fagerrop. Danjka· 
jl_andaret på Tornet Tre Kronor 
fälles ned , och det Svenfla uprefas. 
Chrijlina GyJkrifljerna träder /rara.. 
p.å en balcon öf ver porten.) 

CH o R , innanjö'r Slotteto 
Lefve Guftaf! · Segren är. vår. 

NIONDE SCENEN. 

CHRISTINA .. GYLLENSTIERNA. DE FÖRRE. 
CHRfSTINA. 

Tyran, vik bort! . - Alt hopp är dig Betagit· - 
Yet., . denna. b0rg; forn du :förfvara tänkt:, 
Ar mer ej ?in :-- Det fol .k , forn .di-n(ll fTättrar dragjt · ~ , 

Med vald 1 dag fig f1elfva frihet fkänkt -
Jag hatar dig för högt, at ej' din död Befara·:-· 
.Fly derför hän! · - Var mon, at· undan fVär.det. fpara · 
E t li f forn ., i förakt ., i brifl och plågor· fänkt, 

för, dig. en grym och långfåm . död- ik.al vara . . 

( Hön gåf tilbaka in i Sloitet ; Chriftjern; 
fom af hennes tal blijvit jlagen fom , 
a:f rn l7u11gtld ; vaknar åter u.r fin. ' 
dvala vid. Svenflarn's fagerrot,) , 

CHOR ... 

) 

C1IOR AF SVENSXAR t balom Theatren. 

Lefve frihe~ och Fofterbygd .! _ 

CHRIST JERN, med yttefjla förtvijlatJ. 

Hvad öde nödgas jag, o himmel, at förfara 1 -
.Fly - och ej hämnas få! - 0 raferi ooh blygd! 

{Hatt, ftyndar til ·hamnen med några frJ. 
aj fina Riddare och Soldater , at 

·lmfvuij!,upa ·begifva fig ti/ Flottan. 
De , Jcmi ej kunna f öija honom , larr::. 
ga ned fina vapen 1:1id Segennnn°a.. 
rens ankomjl.) 

TION.DE SCENENo 

GUSTAF. SVENSK.'\ RIDDARE OCH SOLDATER. DAN-SKA. 

SOLDATER. SToc·KHO.LMS INVÅNARE. 

( G'lfflaf fiiger fram med v~rjan i han-
den , å!fölsd af fit folk. Dan-

flarne kajla fi,g fil jorden och /u[iI, 
Tlzeatren upfjltes aj Soldater 1 jom 

}lalla fi.6 up på båda fidor. J 

GUSTAF. 

Soldater! hören opp, at låta blodet rinna·! -
H ~ad .man. med heder v~nn , med mildhet nyttjas ·b3r. 
Ma mma fiender och mma landsmän finna , 

At det är jag, forn här befälet för. 
( Han fåtter in värjan, ger flöldm 

ifrJ,n }il o,h, ta_gtr af jig h;elmen.) 

G 2 ·C.W01'>. 
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CHOR. 

Triumph! Triumph! feger och ära! 

GUSTAF. 

Vi fegrat - Himlen vare ära, 
Som ur Tyrannens hand en blodig fpira ryckt! 

Ja, Sverge fkal ej mera bära 
Det jern -ok forn des fkutdror tryckt -

-:~ek! - denna fälla dag,, iom ljus och glädje gjuter, 
Ar endaft mörk för mig - Jag nalkas denna borg 
Helt bäfvande - 0 Gud! kanike han innelluter 

E.t evigt ämne för min forg ! 

Min Mor! juft nu kan<ke du lämnas 
Til offer under mordets lag, 
Och i dit blod Tyrannen hämnas 
Min feger och fit nederlag. 

"1 

' 

(Vid flutet af denna Aria for man 
en Vapendragare och et Frimtimer 
anlända til firanden , och nalkas 
Gu.Jlaf. I detfamma g,år hela 
Danjka Flottan til feg els.) 

ELLOFTE 

, 

( 53 )/ 

ELLOFTE SCENEN. 

~ GUSTAF. CECILIA AF EKA. EN NORRBYS' 
VAPENDRAGARE. RIDDARE. SOLDATER. 

SVENSKA FOLKET. 

Duo~ 
L • I 

GUS"fAF. . 

Men himmel! fer jag rätt? hvad oförmodad lycka? r) ' 
Min Mor! ••. 

CECILIA. 

Miq Son! 

GUSTAF. 

Du lefver ! ..• 
t r, CECILIA. 

D .. h"' ' u ar ar .•.• 

BÅDA. 

Jag får då än en gång i mina ~rmar · trycka 
GUSTAF. SHvad näft mit foflerland· i verlden käraft är. 

CECILIA. ( En äHkad Son, forn mig och Sverge värdig är. 

GUSTAF. 

Jag mix;ta plikter · lydnad gifvit, 
Som redlig Svenfk och' Riddersman: 

Men ack ! min ömma Mor ! om du ej räddad: blifvit , 
Jag fegren och mig { jelf med fafa . ikadat . an. . ' 

c 3: BÅDA •. 
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BÅDA. 

Men fedan farans hot förfvunnit, 
Må glädjen råda i vår fjäl ! 
Natur och frihet feger vunnit-: 
Vårt lif är frelft, med Sverges väl. 

GUSTAF. 

Men ack! .•. uti min famn ... ur .dina bödlars händer ..• 
Säg ••• af hvad underverk är du väl återförd? .... 

NORRBYS VAPENDRAGARE, [om härtils hållit 
jig af }ides. 

Vid åfyn af er forg och edra dygder rörd , 
Den ädle Nprrby fjelf er mor tilbaka fänder -

GUSTAF. 

Hvem, han? - hvad hor jag? - kan det vara P 
0 himmel! på hvad fatt min tackfamhet förklara? -

(Tit fit folk.) 
Gån , löfen alla fångars band , 

Och lemnen dem til pris i Sevrin Norrbys hand. 

(Vapendragaren går bort.) 

TOLFTE 

r ss · r 
TOLFTE. SCENEN: 

GlJSTAF· WASA.. CE·CILI~ AF EKA. CHRISTINA\ 
GYLLENSTIERNA. SVENSKA. HERRAR ocH, 

ERU.ER.! RIDDARE. SOLDATER. FOLKET. 

CHRIST.INA, fom fliger ur Slottet, åtfölgd 
aj de fö"rnämfle Svenjke 
Herra'. oth Fruntimer, fom 
Chriflyr'}f, derjtädes hålti' / 

fängslige. . 

Kom·, Guffäf, k'om ! den lon är färdig . 
Som du med , egpa dygder· vann, 
I ly.dfan · jemn, i nöden härdig, . 
Du bä.fl_ et folk regera kan ; 
Qch hvem är mer en krona värdig , 
An- den fom fi.ortat. en . tyran? 

CHOR.'. 

Kemi, Guflaf·,- kom ! den lön är färdig ', , 
Som du med egna dygder vann; 
l lyckan · jemn, i nöden härdig, . 
Du bä{l et' folk regera kcrn. 
~vem · är väl mer -- en krona värdig., . 
/'in den forn flörtat en ty ran ·?" 

ALLMAN · CHOR. 

I:ef ve den-- Hie lte ·, . forn Sverg:e förloffat ! · 
L<>fve vår Konung~ lef,~e vår Far ! 
s,·earnes Ön:or han mod if t for k roffat' 
Svearnes kärlek- {k ydde hans dar·! 

:· 

....... . •. 

, Måtte-



l · 

( I 

Måtte hans namn genom feclerne räcka 
Vå

0

rdadt och Jofvadt i frihetens fång! ' 
Matte hans dygd hos nationerne väcka 
f~ia och. hämd mot tyranner och tvång ! 
NJ':lte, t~l Folkets och Konungens heder~ 
Spiran bt välde och lagen fin rätt ! 

Pryde hans ätt, 
Til tufende leder, 

Den Thron han beklädt ! 

(U~de~ denna Chor gå de Åtta Riddare Jotn 
aif.olgdt Gvjlaf och foni ojvanjdre ära up· 
raknade at ho;a honom .på fina IUtlar. De 
uplyfta honom på en faold foni är lagd p!J, 
jlanda~er , ?ch tdwad med Svenfea vapnet. 
Man igmkdnner dejfa Herrar af vapnen på 
deras fk öldar , [om ·,J.e håtla med ena handen 
under det d~ bära V:P C:u:ftaf m!d den andra: 
Sed~~ han Jaled~s blifvtt f iird kring Theatren, 
upho;es han pa en Thron af tropheer der 
han emottag~r Kronan, och dtr de Jornä· 
ma /amt folket gifva honom betygelfer af en 
11,nderfåtelig 'Vördnad.) · 

Hifiori!ka 

\ 
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Hiitoriika Uplyfningaro 

{•) SavRIN NoRllBY, -Dane111arks Rikes RM och Amiral, en af de fiörfte KTlgS-: 
' män i <!etta Tidehvarf. Han tjente Chriftjern med en frimodi~ tilgifvenhet {1 
länge des grymheter ej hade 1kildt honom frln 'fhronen; inen då Norrby ej I.ag 
något hopp öfrigt för lin Herre at återvinna de Throner, från hvilka hans t)'Tan• 
ni en !!;ång hade flörtat h0nom, upeldad'es Norrbys ärelyl\:nad. Han bibehöll fig 
länge forn Herre öfver Gottland , och hade biifvit en farli~ fiende för Guftaf I. 
om Chri!\ina Gyllenfrierna fom han hade Fangen velat ingå med honom i får· 
bund. Hans omforg at frelfa de fl.efre af Sven!ka Adelen ur Chriftjerns händer, 
bad~ gjort honom många vänner i men ändteligen måH:e han öfvergifva Gottland, 
tvungen af Sven!ka och Dan!ka Konungarne. Han lefc:te (edan i landsflykt hos 
Chriftjern, i Kej. Carl Vii Hof, ooh blef fiagen i de ltalien!ka kri&en under 

KeJfa1ens fanor. ~) Cttkn"".A G~~-..r<u 110<"'"• R1k~- .l<l!der~~1s ~ris{fan Gyllenftiern11s och Fru 
Sigrid Elk1lsdotter Baners Dotter. Har vant en af cle roäft förqente mot 
lit Fädernesland. Hennes iUndakti~het i motgllng, hennes mod, henne• til&if
venhct för Riket bör göra hennes namn äfven lå vördadt forn ftort . Vid ·19 års 
Udcr Enka efter RiksFörefråndaren Sten Sture den Yngre, och Moder för tvännc 
Barn, Nils or;:h Svante Sture, var hon Jen e'Tid;a , forn i den allmänna förvir. 
nnien ej ~lömde Riket. Hon födvarade Stockholm mot Chrifljern IJ:. i 7 mi• 
nacler' och fa{l hon flg ftg ofvergifven af de förnämlta henne• Mans väRner' 
nekade hon ännu at böja hufvudet under ctkct, til des Bor&er!kapet och fJelfva 
belättningen Eå Slottet tvungo henne at ingå förlikning; och d1t ötver\emnade 
hon dock ej Slottet, förr ~n. hon 1åtit i fredspardon intiga alla de Herrar fora 
ännu ej underkafht fig Chnft1erns välde: Och fedan deffa heli'a löften af Tyran• 
nen bletvo brutne, emottog Chrifrina lit öde med en hjeltemodig lUndaktighf't, 
lom kofht henne lifvet, om t:i Sevrin Norrbys förböner förmått frelfa henne. 
förd af denne Amiral i fångenlkap til Gottland, emot!lod hon ock med farorna 
frimodi~het alla de anbud, {om hans ärelyflnad gjorde henne, och fom 'kunnat 
~terföra henne pä den Thron , fom hon med Sturen förut bcfutit ; men k1i.1 leken 
för Fäde'rncdandet öfvervan bl de ärelyfrnaden och des ömhet för lina Barn, hvil· 
ka genom Gu!laf I:s uphöjelfe !lgos för a1tid fkilde från den värdighet fa väl de· 
ras Fader lom Farfader beklädt. Frigifvm efter Chrifrjerns o'ycka, och åter
kommen til fit Fädernesland, 'forn blilvit befriadt af Gufraf E1 ic;fons h jeltemod, 
blef hon en af Hans tror,nafre unde1 fåtare; och fed-.n hon vid' t 9 års :.l<ln vi. 

• flt den ftör!la fJäl och mandom, vilade hon nu, 10 h dereftn de mä!l frill,& 
och fromma dygder ( <'t lällfamt exempd ! ), ·och \efdc i ro, fedan hon in~ålt et 
fenare gifte med Riks Rådet ]ohm Thureslon Roos, en Son af den 01 olige och 
uorori!ke RiksMar!ken Thure Jöranslon Roos ; m.:d honom hade hon en Son , 
Gu!laf Johansfon Roos, forn vid Konung Eric XIV:5 Kdnine. tillika med Svante 
Sture , hennes enda Son af förfra giftet, blrf til Gr• fvelig ,·ärdi het uph611,d. 
Chrillina ilöt lin ärelulla lefnijd 15 'i9, tvänne månader fter d"es förlnljares 
Chri!lJern ll:s död, och et lir före dcs Vän och fofterlon Guliaf I., lom hedrade 

l\enne mtd in ömmA iak.nad, (c) Mu• 
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(c) MARGA\\itTUA WAsA, den enda af Guflafl:s Syllrar, fomöfrerlefdet\nBrodc~a 

uphöjelfe. Genom ftt fört:l:a giflc med RiksR~de~ och Riddaren Joachim Brahe, 
är hon StamModu för Brahefka Ätten. Hon gifte fig andra gången med Grcf 
Johan af Hoija, Ty{k RiksGrcfve och en af de Utlänningar fom med ftor otack• 

ramhet bemötte Gulbf I :' välgerningar. 
(d) ANNA THunsooTTI!.& BJELK.R förfvarade Calmare Slott pl famma tid, lom 

Chrillina Cyllenfticrna innehade Stockholm, och var den enda, med Riks· 
Föremndarens Enka, fom mot!lod Chrifijern. Hon emottog Guftaf Wafa i 
Calmar, då han flyktig ur Chri!l1ems fängclfe, ltcrkom til Sverge, at frelfa det 
ur Tyrannens händer. Hon öfvcrlcmnade ej Calmar genom n~gon dagtingan, 
utan blef förd Ungen til G'1ttland , dl Slottet genom llorm blef af Norrby 

· (e) Lus S1ccusoN Sru.u, Svea Rikes RM och RiksMar{k, alla 11uvarandc intagit. 

Sparrats Stamfader, var en af de 6 Herrar lom jemte Guftaf Wala gäfvos 
Chrift.jern til gi5fian 1518, d1 denne {kulle hafva fammanträde i Stockholm med 
R\ko'Fl>rcftåndaren Sten 5tu1e Jo:;n V'a'6'"'". ~al.. hvilka Chrilljern mot all folks
rätt fom fångu til Danemark bortförde. Han var Son ~t 1:<.1KsRåuc• s•ss• Lan• 
lon Sparre til Skoteby och Fru Chriftina M1nsdotter Natt och Dag. Han var 
Gull.af l:s trognafte- Vän, oth blef af honom vid des död 1559 ömt faknad. 

(j) STEN F.ucssoN LBIJONHUrvun, Drott~_ing Margaretha Le!jon.h~fvud1 ~rod.er, 
St-;imfar ti\ alla nu lefvande Grefvar Le11onhufvud. Hans atOulhge belk1cknm• 
gar til Frankrike, En&land, Hcffen CJch Danematk, Konung Gufhfs förtroende , 
e>ch Konung Eric X~V:s. mifstroende , alt detta har .gjort hona~ äfv~nfl ?.amn· 
kunnig i Svcn{ka. H1ftone~, forn den del han ~og t alla de mnkcltga handel
fer lom timade i detta T1dehvarf. Han blel ul döds fårad den 29 Sept. 1568 
vid Konung Eric XIV:s affättande, och dog tvänne dagar dcrefter. Uphögd i 
Grefv-eligt Stllnd efter des död 1 vid des Syfte1fon Johan lll:s Kröning. 

tg) G'llSTAF 0LOFSSON STENBOCK.' Sverige: Rikes Råd o~~ Mar{k' .stam~ader ror 
alla nu lefvande Stenbockar, en af de forlta Svcnlka Fnherrar,. vid Ene XIV:~ 
:Kröning. Var Dtottning Catharina .Stenbocks Fa.der, o~h Drottning ~-argar~tha 
Leijonhufvuds Svåger gmom lit gifte med Bnta. LetJOnhufv.u.d, fol1akt.chge~ 
Konung Gull.af l:s både Svåger och Svärfader. 

{Il) TttaRD BoND&, alla nu lefvande Bondar~ Stamf:i~er-. . . 
\i) KNUT ER1ccssoN Ku.cK, fä väl fom Ene Flemmmg, Axel Paffe t1l Hellek1S< 

cch Thord Boode , alla fyra Rikfens Råd, undertl"knade Sueng.näs Valafi 1f.>2 3, 
genom l1vilkcn Gufi:af I. blcf til Svea Konung uphögd. Ene Fleming förde 

Sven{ka Flottan med heder och lycka 
k) PuH.ll Oi.onsoK Hh u til Häringe, Svea Rikes Rå~ , och a~ Konu~g .Guftaf J. 

fatt til Ståthållare på Stockholms Slott, då han de.t e1ofrade han Chn!herns folk · 

elen u Junii 1523- . (l') SvANTB. ST.tiU, Sverige! Rikes Råd· och RiksMar{k, Grefve til Stegeholm 
e>ch We!ler.vik ,_ var vid Stockholms bef1ielle ej mer än ~ år gamma~. Hans 
födtlnd och fnille lkal ej varit fvanmde mot hans goda hjerta och mt for fit 
Fädernesland. Hans trohet mot Gullaf I. blef fatt på många prof, men var al
drig tvifvelaktig, fallän kärleken och ärt'lyll.naden tycktes bilda förena ~gat göra 
honom til Guftafs ovln; ty det var icke nog fi5r honom a~ ~e Gull.af rnneha~va 
G.cl äJc!\ällc , fom fyntes, genom hans faders oth farfaden fortJenfier, honom fJ::lf vai:a 

I 59 ' •an lmnadt. Brinnande aF kllrlck för Margaretha IAijonltuMic! , och reiali ae• 
henne fdrlofv~d , måfte har dock lem~a henne lit Guftaf til GemU, och nöja 
!ig med at bhfva dens Svåger, hvars Allkare han varit. Han vä&rade ofta med 
fr_imodighet Syen{ka Kronan , Il v_äl då Lybecle tvånne gånger erböd honom fit 
b~flånd, fom 1 fynnerhet, och ännu med mera förakt, då den uprori{ke Dacken 
vi.lie utropa ~?nem för Kon1;1ng. Sedan h~~ vid ~ års ålder und!luppit Chri· 
fiJerns blodgmghet och Sevnn Norrbys pohttk, mafte han i en hög llder af 
60 år ?ch ~å han bekläd~e den höglla. ~kets värdighet, fe fig med de fina et 
offer for Ene XIVcs rafen, och blef ttlhka med fin fon, Nils Sture mördad 
af Konungens egen hand, på Upfala Slott d, 4 Maji 1567. 

1 

(m) P&Ha. BaAHll, Konung Guftaf l:s Syflerfon, var endafl tre lir gammal vid 
Srockholms eröfring. Hans Fader, Joachim Brahc 1 mifte lifvet vid blodbadet 
d. 4 November 1520. Modren, Margaretha Wafa, lemnade vid fit [enare gifte 
a.ldel~s fin Son u~ Guflaf Ericfons värd. Af denne Konung blef han uphögd 
til Ri~sRSds värdigheten och af Konung Eric XIV. til Grefve af Vifingsborg 
och R1ksDrots. Han var Stamfaj er för Grefvarne Brahe, en Urd man myc· 
kel brukad i Rikets .varf och k<ind i den }jrda verlden af des hifto:ia om 
Konung Guftafs regering. 

(11) ERtC JoHANSSON WAsA til Rydboholm, Sverges Rikes Räd Konung Guftaf' 
d~n..J. Fader, var d~n för!le af de ve~ld~ige Herrar, fom mlifte böja fit 0{kyl
cltga fuUvud under bodelsyxan, dl Chnftjern upoffrade de förnämfta af Sverges 
Adel och !'dedborgare, den 4 November 1520. 

(o) .Af alla de g~ymheter, forn Chrilljern utöfvade under des korta men blodiga regc• 
r!ng, var de bagge unga R~BBtNGARS .mord den tn~ft omen{kliga och minfl tjenande 
':1 hans afligter .• Delfe bägge o{kyld1ga Tyrannens offer voro Lindorm Ribbings 
foner 

1 
den ena il:tta, den andra fem lr. När den yngre brodren flg den äldres 

bl~, fade h~.n ttl b~deln: kära fl!cka ~cke f1 mina kl5dcr , jag fär bannor af 
mm mor. Bodeln rord kallade fvardct ifrån fig, men Chrifljern lät ftrax kalla 
f~am en annan , fom förft halshög~ barnet och fedan den medlidande. 

(J) SnN S:ru_u DllN YNc".~ unfick et dödeligt lkott i !Sret vid llag~ fom ftod 
emot C~nftJerns troppar vid B.oge~und ; fördes til Strengnäs, det han afled d. 
Februa.m 1520 och begr~des J: R1ddarholms Kyrkan. Nägra dagar efter blol 
badet 1 Stockholm och mo· m1nader C'fter RiksFöreftåndarens död l"at Chr ·n. · -r d d"d k h d ' i111er11 upgra va es o a 10pp, ~c enfamma flycka at ikring Riket upfättas på Regel. 

(~)ANDERS PaHRSION, ~n nk Bergsman p4 Rankhyttani Dalame, fom varit känd 
af Konung Gullat I. 1 hans . ungdom, och dl han villades vid Academien i 
Upfala, var den för{_le hos hv1lken Konung Guflaf tog tjenfl vid lin ankomfi tii 
Dalame, och a~ hvtlken han d~ niöt bifl::lnd och trohet. Han lät [edan födeda 
fig at deltaga uu det bekanta Daluproret 1531, i anledning af klockornes ut .. 
lefvererande. 

<r) _ .Dd~a är blett en. Dramatilk dikt. CECILIA Ar EKA, Guflafs Moder, bort• 
ford. i flngcnlkap 111 Danemark, ändade cl.er med tv inne des Döttr.n finil da• 
gar i Tyrannens. bojor, H\:nnes. dödsår lir obekant, 
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