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Blåtand Kommer inrusande, följd av sina hopkedjade trälar.  Har fackla och svärd i högsta 

                          hugg, skrävlar och skriker: Jag är den store vikingahövdingen Torold Blåtand, 

 jag gör vad som faller mig in! Min är hämnden. Nu sätter jag eld på  

 Björn Rakryggs ställe. Tänder lägerbålet med fackla. 

 

Patruller Bidrar med sina sketcher. Kanske vikingatema (viking line, silja line, stena line) 

                          Kallas av Blåtand eller av trälarna som han då lämnat med uppmaningen: 

                          Se till att det blir litet roligt här! 

 

Trälarna           Sjunger 

 

Rakrygg Upptäcker sitt brinnande hus. Skriker åt Blåtand, som också kommit in. 

                           Mitt hus! Mitt hus! Bränner du upp mitt hus? 

 

Rakrygg Slåss och skriker. Rakrygg blir liggande skadad. Blåtand går segerstolt därifrån. 

 

Frideborg Närmar sig försiktigt Rakrygg. Orolig, tveksam. Samtalar med honom, hjälplös: 

 Alla dessa strider…och du är skadad…måste ni kämpa för er heder?... 

Rakrygg Livet är hårt här på Heden, jag har kämpat i envig med Blåtand. En viking måste slåss  

för sin heder. Mitt svärd är min styrka. Svärdet har talat och bitit. Min hjälm har räddat 

mig. Men min sköld har inte skyddad mig. Jag är skadad.  Blåtand är också skadad, så 

jag gick ur striden med äran i behåll.  

 

 Paus. Titta där kommer nån. Är det inte den där Ansgar. 

 

Ansgar Syns en bit bort 

 

Frideborg        Berättar för publiken om Ansgar:   

 

Ansgar kommer fram till Frideborg. Hälsar hjärtligt 

 

Frideborg Är det verkligen ni Ansgar. Välkommen. Vi behöver er här. Vi har saknat er. 

                           Här växte ju fram en grupp kristna som ville tro på ”Vite Krist”. Sen blev det 

                           svårare tider…hot och förföljelse…många avföll…man talar och hotar med  

                           Tor och Oden…Folk bär Tors hammare vid halsen som ett skydd…Nu är det 

                            bara en liten skara kristna kvar. 

 

Ansgar Upptäcker Rakrygg Frågar honom om striden, hans skador osv. Plåstrar om honom. 

                           Royal Rangers behövs även för Ansgar. 



 

 

Blåtand Kommer skrävlande och skränande: Hånar Ansgar som hjälper skadade, svaga, gamla. 

                          Vekling som bryr sig om såna där ömkliga varelser…gamla kärringar…sjuklingar.. 

                          Kasta dem alla ut för berget, ut för ättestupan i stället! 

                          Vad är DU för en? 

 

Ansgar Jag kallas Nordens apostel. Jag vill bringa er goda nyheter om fred och frihet 

                 genom Jesus Kristus. Han är Fredskonungen över alla bygder, även den   

                          här. Det är Han och Hans Fader som har skapat även denna bygd. Mitt budskap är  

                          att följa Jesus mitt mellan vänner och fiender, mitt mellan träl och fri, mitt  

   mellan ung och gammal och börja älska varandra.  

 

Blåtand Detta är inget för mig. En riktig viking reder sig själv, blir rik och stark. Sen vinner han   

                           sina segrar själv. Sen vänder han sig mot Frideborg, Tveskägg…: Kom med här nu…!! 

 

Alla Vi stannar här. Vill höra mera. 

 

Blåtand Till trälarna: Kom med här.!! De ryggar tillbaka och säger: Neej! 

                           Stanna ni med. Ni är i alla fall värdelösa era trälar… Dåliga på att arbeta. 

                           Går gruffande därifrån. 

 

 

Rakrygg  Mot Ansgar. Ja, Ansgar, jag har sett att du är en god man. Du har hjälpt mig utan att      

                          begära något och du har visat kärlek och mod. Jag tror faktiskt att ditt budskap om            

                          fred och kärlek är något viktigt. Ditt ord och Din Herre tycks ha en annan styrka, som    

                          inte våra svärd och våra gudar har. Du får ta min Tors-hammare och kasta den i elden. 

                          Tar av sig hammaren och ger den till Ansgar 

 

Ansgar Jag kastar med glädje denna hammare i elden, ty den är endast en sporre att göra  

  människor illa. Kastar hammaren i elden. I stället vill jag ge dig ett kors som är ett     

                          fredstecken mellan ont och gott. En fred som du väljer, även när det är risk för att bli   

                          sårad. Det är att följa Jesus.  

                          Hänger ett kors om Rakryggs hals. 

                          Jesus valde freden och fick offra sitt liv på ett kors för freden. Därför är korset ett 

                          fredstecken.  

 

 Ansgar Vänder sig mot Tveskägg. Och du Nils Tveskägg, du som redan hört det här budskapet                       

                          på Heden, när jag var här sist… 

                          Men!  Vad är det för konstigt du bär om halsen?  

 

Tveskägg  Jooo… jag tyckte din Jesus lät rätt så bra, för svaga och sjuka och sådär… Men ibland 

  händer det häftiga och skrämmande saker här i Norden. Då behöver jag hammaren 

  och Tor. Den här grejen är mycket klurig: Har jag den så här, håller jag mig till                    

                          korset. Visar. Men vänder jag på den, håller jag mig till hammaren. Visar med nöjd   

                          min. Kombikorset!!   Dubbelt så starkt, va?? 

 



Ansgar  Du Tveskägg, du kan i detta land råka utför allehanda hemskheter, t.o.m. bli  

                          halshuggen. Du tycks hela tiden vara fylld av rädsla.  Men min Jesus han kan ge dig   

                          hjälp i din rädsla. Ty Jesus har lovat att vara med oss, mellan oss och det farliga. Det är 

                          mer än dubbelt så starkt. 

 

Tveskägg  En halshuggning är mycket allvarlig, man kan ju inte bli det flera gånger. Antingen 

  lever man eller är man halshuggen. Antingen är man fri från halshuggning, ja frihalsad 

 ja frälst kan man också säga, eller är man det inte. Så antingen är det Jesus eller inte. 

  Ja, jag tror jag vill vara frälst och lita på Jesus på fredsidan, även när det 

  händer hemska saker. Jag vill vara på Jesu fredsida i hela livet.  Byter kombikorset 

                           mot korset med hjälp av Ansgar. Kombikorset kastas i elden. 

 

Ansgar  Vänder mot trälarna. Och till er trälar vill jag i detta fredens år från Herren Jesus ge  

                          trälarna frihet. Ty mellan träl och fri är Jesus i alla och i allt. Kol. 3:11. Löser kedjorna. 

 

Trälar  Ropar och hoppar av glädje och sjunger. 

 

Avslutning: Sång: I min Gud har jag funnit styrka.  

Inbjudan till avgörelse.  

 

 

Bibelanknytning 

I Ef. 6: 10 ”Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft”. Texten fortsätter 

Ta på er Gud rustning…Vad är allt detta? Texten svarar med sanningens bälte, trons sköld, 

villighetens skor, frälsningens hjälm, rättfärdighetens pansar, andens svärd, budskap om fred och 

kärlek v23. Tittar vi på Jesus på korset finns fred och kärlek mellan Jesus och förövarna, mellan gott 

och ont, mellan vänner och fiender, mellan fred och våld, mellan helt och trasigt, mellan förlåtelse 

och skuld, mellan glädje och sorg, mellan liv och död. Att vara kristen är att gå in i detta mellanrum 

och följa Jesus. Jesus har lovat att vara med oss. Det är fredens och kärlekens styrka. Men vi är 

sårbara, precis som Jesus gjorde sig sårbar Korset är tecknet på vår sårbarhet, årsmärkets trasiga 

sköld, men bakom skölden lyser kärlekens och fredens sol. Korset är ett fredstecken. Jesus dödade 

fiendskapen på korset. Jesus kommer med budskapet om fred. Jesus är vår fred. Ef 2: 16, 17, 14 

OBS.  Våra medel är fred och kärlek och motståndet står för striden. I Guds rike finns inga soldater 

eller krigförare.   
 

 

 

 

Teologisk reflektion är hämtad från: Försoning behövs kap 4:156-159 ,  

Sofia Camnerin & Arne Fritzon, 2012 Verbum 

                      


