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' Pfwerborna Man,
> Soin bran pa Sigurd Swan
Och flika rassa larlar;
Som hystn Hjelta-Mod,
Samt wägen lif och blod

Ltkt forna kjacka Karlar:
I gen Er ei til frids;
Men hasten nu til strids,

De Ryssa ornar placka,
Som sig sa talritt ssacka.

Med Kulor', Spjnt och Lod,
Uttömmcn deras blod,

Sa detpa marken rinner:
Mcd ssarpa Stycke-stott,
Nedbarcn deras Slott,

la, alt hwad halst man ssnner,
Liit frisst til ssiöstings ga,
Til desi wiz Seger fa,

Och de begynna tiga,
Samt cj mer töras kriga.

Med



Med Swärdet i Er hand,
Förfäckten SweaLand,

At Holmgards Folk ma ssada,
Det Klanliemz Hjeltars dygd,
Än finnes i war Vygd

Och wll Er Seger dada.
la, med Ert Wapuabrak
Nedbrtiten Hus och Tak.Lät Edra Barda-lckar

Kullkasta ttörsta Ekar.

Lat ljudet här utafBejpränga Hjeltars Ms,
Sa deras affaröras

Och at et genljud ma,
Fran dcfia grifter gä

Och rundt kring luftenhöras;
Det ser sa tcippert ut,
NarTrummor, Lod och Krut

Sit ljud incd bärgen para
Och bedja deln sig swara.

Om GZtsse Käinpar ha
I stnden facktat bra

Da de tilbado 06en;
Wist maste lika mod
Bo uti deras blod,

Sen de förglomt dcn Stoden,
Och sist sit adla hopp
Fast ganssa högre opp

Dl GUD, »o,n ar thcn Störste
Och alla Kungars Förste.

Ty



Ty hamnen pa alt sätt
Den wald och osörratt

Som dc pa Sinclair gorde.
Och lcm de mensklig lag
Ha bruttt tils i dag,

Det dc ei göra borde;
Sa warcn wlfie pa,
At Himlen larer sta

Pa Swca Nlkes sida
Och hielpa og at strida.

Näst GUD har
Swea Land

Uti dcn gylne ftiden;
Nast GUD larHan mcd rad,
Mcd wlHhct, mactt och dad

Osi ssydda utl striden.
Fast aldren Honom tryckt
Har Tlden doch cj rykt

Den Hjclten fran war sida,
Ty lat os tappcrt strida.

Tron denna Tappra Kung
Pä nytt lar synas ung

Om wi ofi trogna wisa:
Han sielf, somaldng är
Har lust mcd Swenster Här

Wär Ficnde at risa;
Tn fackten dcrför' sa,
At denna Drotten mä,

War lycka se, i striden
Sa wal, som utt ftiden. Skönt



Skönt somnat af
Och hwilar i sin grnf,

Gör Honom doch den ahran>
Och kämpen tappert sii,

At hwar en kan förM
I warlt utt laran

Hos denna dyra Drott,
Som med en Wärja blott

Och sammanknuten nafwa
Sa mangen brackt at baswa.

Ia! fast man icke str
DetHcin mer följer Er;

Lat doch Hans mod Er följa,
Alt motstand och förtret
I mcd Hans tappcrhet

Snart tunnen undanssöljn.
Det liknar sig sa wal,
At se hwar Swensscr SjA

Vrä pa de stora c:^^^^
Och Mleborna lARLAR.

Ho bor i Swea Vygd,
Vör hysa Swears dygd

Da han ur Lägrct trnder.
I Barna- Varnns blob
Vör lysa Fndrens mod,

Fast Telmngen ar späder.
D) Ährans Lager-Krants
Ej htttas utt dants,

Ell' ktöpes med Ducater»
Men fas str Hjelta-dater.

De



De sagrar Fädren fatt,
Da de i strtden gatt,

Ej pryda Sönrens balte;
Ty ma n af egen dvgd
I flik owätdlg Bygd,

Bör krönas til en Hjelte.
Ho detta ratt förstar
Han ej ur wagen Zar,

Da han sin owän möter,
Men honom genomstoter.

At alssa neflig Fred,
Förffammerhwarje lev

I frissa Harris Kroppar;
Men lvma Lejon-ltk,
Af rof sig göra rik,

Det hör nl Swensta Troppnr.
Dra Wärjan tappert ut,
Gapa med Lod och Krut,

At knnpt man ser til Solen;
Hör HMlw til pa lolen.

Banc:t ar för swag,
At blott en enda dag

Förstvarn Rysiens walde,
At stönt nedbögder han
Och barfot utom Stan

Sig mjuk för honom stalde
Är Seqren tikwist war
Om GUD wart osser fsr,

Och wara böner stign
Til Honom, da wi kriga.

Mt



Det fattas intet mer,
Än at man troget ber

Och Himlen sa upl^scr,
Sä har KliaB gordt.
Far det om ofi bli spordt

At högmod ickegaser,
Mcn at Gudsftucktan far
Lcdsaga wara spar,

Är hlvarken nöd ell' fara;
Ty GllD wll og sörswara.

Alt detta spar ei jag
Af egit klärt dehag,

Som Skalder bland roeter.
Men soin jag under tnld
Fatt lof at sittja mcd,

I Kama, bland Prophctcr;
Tan derför'GUD til stöd,
Sä har det ingen nöd,

Han ensam kan uträtta
Langt mera; än som detta!










