
VIKINGABALK 
 

 

Bärsärk eller viking äro vi alla. 
B.V. är namnet, varmed vi oss kalla. 
Vad friborne kämpar verkligen heta, 
böra nyfikne trälar aldrig få veta.  
Viking är kämpen, så fort han blir man. 
Bärsärk han blir, när han vist vad han kan. 
En gång om år komma kämparna samman 
att Blotet fira i endräkt och gamman. 
Det skall hållas i månad den första av år. 
Ej utan giltiga skäl kämpe då svika får. 
Vid blotet kämparna välja en hövding, 
främst skall han stå uti kämparnas ring. 
Jarl skall han kallas och utan knot 
skall han lydas av kämpar till nästa blot. 
Men när ny jarl väljes, är gamle jarl med 
och kan dömas då efter kämpars sed. 
Bland bärsärkar Jarlen sin livvakt väljer, 
Hirdmän de kallas, så sagan förtäljer. 
Kämparna utse ur Hirdmännens skara 
ett antal att Jarlens Huskarlar vara. 
Deras plikt är att att värna on B.V.s väl, 
så att ingen kan smäda det, ej ens en träl, 
Vara visa som uven och vakna som falken. 
Nu hören, vad säges om dem uti balken: 

 
Märkesmannen  skall i Jarlens frånvaro vid tinget 

övertaga ledningen av kämparna. 
Hövitsmannen  leder kämparna på deras 

härnadståg och meddelar Jarlen, när någon viking 
genom sina bedrifter visat sig värdig förklaras 
bärsärk. 

Lagmannen  bör ofördröjligen meddela Jarlen, 
om någon brutit mot balk eller hävdvunnen rätt, 
och med visa råd bistå Jarlen, när denne skall 
fatta beslut. 

Offerprästen  slaktar galten, studerar noga 
järtecknen och sörjer för att nornorna städse är 
B.V. bevågna. 

Stallaren  sänder efter Jarlens önskan budkavel 
och kallar kämparna samman samt tillser, att vid 
Tinget så förfares, som Jarlen föreskrivit. 

Skattmästaren  tillser att skatter och böter gäldas 
vid föreskriven tid, och gör, såvitt tillgångarna 
medgiver, de utbetalningar, som Jarlen förordnar. 

Köksmästaren  sörjer för, att vid alla Ting 
förplägnad av god kvalité och i tillräcklig mängd 
finnes tillgänglig för kämparnas kroppsliga väl. 

Munskänken  skall kredensa Bragebägaren och 
lyfta stämningen i Jarlens sal. 

Skald och Hävdatecknaren med sin bardalek 
uppmjukar kämparnas hårda sinnen eller, när 
kamp förestår, uppeggar deras mod och för 
kommande släktens uppfostran upptecknar han 
noga kämparnas bedrifter och förtäljer dem vid 
lämpliga tillfällen. 

Harpolekaren  strängar sin lyra till Jarlens lov och 
kämparnas glädje och gamman. 

 
 

 
 
 

När kämpe är vred, och hans öga flammar, 
vem helst kan se, han från Asar stammar, 
men kämpe är icke alltid vild; 
stundom han är som ett lamm så mild. 
Att därför kämpe från träl åtskilja 
det städse skall vara Jarlens vilja, 
att kämpe ett särskilt märke skall bära, 
när han drager till Ting eller Jarl vill ära. 
Var kämpe skall bära på vikingasätt 
ett tecken, som minner om forntida ätt, 
och märket han får ifrån Jarlens hand 
är gyllene drakskepp på glågult band. 
Vikingens märke är skeppet allen, 
som, av konstfaren Jarl först ristats i sten, 
av tacksamma kämpar i ädel metall 
blivit drivet. Det dem påminna skall, 
hur väldige viking i fordoma tid 
drog ut ifrån Norden till härnad och strid. 
Sköldprydd var sidan, masten var låg, 
i aktern en åra som roder man såg, 
men när kämpen fram över havet drog, 
var det första man såg en draksmyckad bog. 
Sådant är märket, som vikingen bär. 
Med valspråk omgivet, en bärsärks det är. 
Det tydligt står skrivet med klaraste ord, 
att vikinga-vänskap än härskar på jord. 
Men färgen som givits åt kämparnas band, 
är som himmel och sol över Frejas land. 
Huskarlens tecken Balken ej nämner, 
när Jarlen så vill, han själv det bestämmer. 
Men jarlen som städse står främst uti allt, 
ifrån skuldra till midja kring sin ädla gestalt 
bär ett band, som är bredast av alla 
och visar, han kan över kämpar befalla. 
Hammaren Tors han håller i lån; 
Kämparna tystna vid hammarens dån. 
Om kämpe osmyckad vid Tinget möter, 
han sonar sitt brott med tunga böter, 
vad därom säges det lyder så: 
gälde Viking och Bäsärk en, men Hirdman två 
präglade slantar förutan allt bråk, 
‘shillings’ de kallas på trälars språk, 
Sen låter Jarlen, nåd gå för rätt, 
och pryder dem åter på sitt eget sätt. 
Jarlen allena kan frigöra träl 
och vikingen giva en bärsärks rätt. 
Han ställer dem prov, och bestå de dem väl, 
då glädjer sig Jarl utav Jarla ätt. 
Dock noga han tillser, att ingen må brista 
i konsten att skickligt runorna rista. 
Vittberömd kämpe av frejdad stam, 
Enhärjare kallad, är välsedd man. 
Tar han B.Vs. märke ur Jarlens händer, 
Det är B.V. blott, det till ära länder. 
 
Nu balken är uppläst, balken är slut. 
Vill den du ej följa, ur B.V. träd ut. 

 




