








Kämpe.Vifa
öfver

Segren Vid Hogland
Den 17 Julii 1788.

af

CARL MICHAEL BELLMAN.

SBl

STOC KHOLM,
Tryckt hos And. Jac. Nordström, 1788.





Melodie : Akira Karatta min, jag kan Eder aldrig forglooima.

Så har nu vid Hogland, god’ vånner, fii fkedt*
At Neptun, hvem kan det fördölja.

Med Lagrar på Gaffeln, fom Gadar ej fedt.
Hän hålfar Prins CARL på fin bölja ,

Sen Prinfen tilbakas fin hålfsning beredt,
Så lått Hän fin eld med vågen aldd Fienden följa-

Och viljen J hera, få mårken nn blott
Hur Pi infen vet vindarna fiyrar

Knapt Solen ur moinen vid morgonea gåte
Förrn köhien bröt vägornas yra.

Ren Fåftet det mulnar af Ikott uppå Ikott
Och dä högt i fky Apollo tog och ftåmde fin Lyra*

Nu veten J alla Prins CARL hvem Hän år,
Utruftad med mandom och ära;

På högden af Hogland hän Segren befrår;
Den lagrade Gaffeln frambåra.

Neptun uppå dåcket kan ftälde Jig där.
Och Prinfen framför och Segren Hjdtarna nårau-

Så började fiormarna tjuta och gny,
Och Fartygen gunga på vågen;

Med blixtrande dunder cch röken i fky
Sågs mafterna glimma i lågen,

Och FJaggorna biåfie och elden blef ny
Och Neptun hän log, och kulorna de hyinte i tågem



Nu taite de Två ti! hvaran uppå dåck,
En Stridsman vi ofs nog påminna,

Den Greigh, fora ali verlden ån aktar fä käck
Ej nionde gången må vinna.

Nej Fienden tuckta til ryfning och fkråck;
H nsblodigakolfkallfkiutasner ochfjunka ochbrinna.

Ur hvirflar af röken vid blixtret ibland,
Sä fyntes, inen nu intet mera,

I blodiger fkjorta med värjan i hand,
Wachtmeistrar och Hornar och flera.

Prins CARLy fäll nu tårar, och grät Kung och land,
Blif Sverge, beftört,men glom ej defsaMån ingendefa.

Ur brinnande mörkret af Neptun i Lur,
En Julie i linien framkallas

Anföraren trofade död och natur,
Af Aran at endaft befallas.

Nå Ekholm, dit namn under kulornas fkur,
I ftäfven på Julin, där (kali ditt namn inriftas afPallas.

Apollo, höj Lyran och låffången fjung:
Tånk Rygtet i dag näns ej Ijuga,

Prins CARL har fom Hjelte, och Bror af fin Kung
Den aran med Seyren fig buga.

Låfifjungen Defs kåmpar båd’ gammal och ung,
Frånßik och Förnåm tilTiggaren dår hän ler ifinftuga.










