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Wea Barn/ som lyck-
ligt lcfive

! Under GUDS och
Vnstom nu war Dyra
' Greftve

Lycka pa den Finsta
Bygd:

Farden Edar trogna Böner/
Up til alla Kungars DROTT/

För de tappra Manhems Söner/
Som i Kriget klada Skott.

Weten



Weten det war plickt siitt kräswcr
Der ej et förblindat Mod/

Uii Bröst och Hierta qwafwer
Hwar en nitist droppa Blod;

Mm,siik tancka/ til at hysa
Är förmaten; ty jag tror

Dygden, som plar Swear lysa,
Hn i wara Adror bor.

Ha wi gamla Swears wana
Til at Kiampa kiackt och bra,

Til at kunna Rysiar mana
Med bestied nar wi gasta:

Ha wi ock den Lhristna sedcn
Til at dämpa bswermod:

Det wor skam til fierde Leden/
Om ej alla det förftod.

änssiönt wi likna Biörnar/
Nar wi hasta oh i Fält,

Ingen GUD sa högt förtörnar,
Da han stiger ur sitt Talt/

A2 Och



Och förliter pa sin Klinga
Mera an pa Himlens Md;

Utan der Han tacks bisprinqa
Sig i bade Rad och Dad.

Laten otz derför kullkasta
Neder för Hans Majestät/

Och med Bon och Förbön hasta/
At Han styddar wara Fiat;

At Han hagnar wara Bröder,
Starcker deras Kraft och Mod/

Fralstr dem ftan alla nöder/
Och bewarar deras Blod.

?anckm.' det wi roligt soswa "

Under wara nögda tak/
Fa wär frihet sakert lofwa

Utan buller / utan brak:
De der mvt i Slast och Dunderv

Hetta/ Kiöld och Rime-Frost/
wistaS och inunder

Blm Skyar sta pa Post.
la/



la/ nar wara ögon siulma.
Ha i Frid wi dem tillyckt.-

Det mä braka/ Ma/ dundra/
Si/ sä hwila wi dock trygtz

De af Trummors dön och buller
Minsta blund i ögat fa./

Sta pä Wackt och gä ullckr
Sa Gefyrsch sen ga pa.'

Ingen Sten uppa osi siungar
Fast wi Blixt i Luften fi:

Go -- Far kiör sa Elden liungar^
Men Han aker ofi förbis

Dock at fwalcka wara Mroppar/
Som af tynas ner,

Faller Han sma Wattu-Droppar,
Stundom Hagcl/ men ej mer.

Dock i Falt der Kulor fiyga
Skotte- fti man Man stär,

Hel och half dryga
Bracka sönder Arm och Lar/

A3 Kroffa



Krosia bäde Ben och Tänder/
Springer ater Minän af/

Tusendtals man scr i sander
Uti Luften fa sin Graf.

Tyckes tiden-wara länger,
Kunna lvi uppä en lackt

Rundt King MAarn fiere ganger
Niuta ro med största prackt;

Ut wid Skog och gröna Dahlar/
Lemnas osi at nögde bo/

Skulle ingen med ost tala
Wil dock Lcno gie otz ro.

Om wi henne stulle fraga/
Hwad för ro wi böra ha?

Swarar hon det wi mä aga
Laf at den otz sielfwe, ta.-

Gifwe Himlen det wärr Nöje
Ej olaftig ofta wor!

Och at wi es med wart Löje
Rette den i Högden bor'

Men



Men , Falt? Hwad är för hwila?
, Hwad för ro man muta far?Ar man fri för Bohl och Bila/Man dock fahl för Kulan star:Tro mig ftitt det kostar strida/Skiönt En Swenster Octa ssarNtaf dem pa Rytzens fida/Hander dock han Bahne far.

Nyff ez langt frän Willmanstranden/Har man ögonstienligt prof/Huru Blodet rann i Sandm,
Da man Ryske Man begrof:

Flera Swenssa hade stulpit
Tror jag/ an som Nystar da,

D" GUDs Hand ei Swensten hulpit/At sa kmclt pa Bmen sta.

Nar En Swensser har läg Döder,
Fans han ligqand i en rinaUtaf Nie Rysta Bröder
Dem han ftildt litt mgen ting:

Mön-



Mangen innan han blef Särat,
j7wt i Tre/

Och med Warjan genombarat
Flere Rystar an som oe.

Otta Tusend Rystar föllo
Utaf Sexlon Tusend Man;

Mm da wi war rakning Hollo,
Knapt man Ottondelen fan

Wara bland de wara siagne/
Skiönt man dem ock lade til/

Som i Striden bleswo tagne:
Si/ ja gar dtt när GUO lvil.'

Stvensta Män fran Heden-Tima/
Warit Rasta Barda-Man/

Men det wil sig intet rima
Hwar En wägar sig mot Fem/

Och an mindre at han winncr
I slik ohörd Kiampa-Slag;

Men man bade hör och finner
Denna gangen tog det lag.

GUD/



GUD, som gierna sig förbarmar,
Ofwer alt hwad Anda har/Och de minsta ting omarmar
Sakert hos wär war

Och Hans Hop; ty Rysiar lago
Tiagtals rundt kring Willmanstrand,

Deräst man dem stupa sago
Lik som Gras i Skiördeand.

Här af se wi nar GUD tackes/
Kan Han hielpa en med fa;

Men om Handen Hans ej strackes
Op til stiarm / hwart wil man ga?

Glommen derför ej at prisa
Honom för sm stora Nad;

Större gunst lar Han osi wisa/
Om hos Honom sökes Rad.

la/ om wara Böner fara/
Up til Honom Natt och Dag/

Lar wär KrigsmM Han fölswaraOch et större Nederlag,
B Lata



Ma stie i Rysiens Lager,
När de har nast börjar stä^;

Minnens noaa hwad jag fäger
GUD bör wara da med otz.'

Marck när Moses ber pa Berget/
Segrar afwen Israel;

Nar wi bedia ock för Swerget
Gär i Kriget all ting wal:

Mr en Gideon GUD beder
Kommer straxt Emanuel/

Och för honom Segren bredcr.
Och Hans owan sias ihial.

likaledes
Med fin tappra Swensta Tropp

Segrar < der GUD är tilstades/
Qch far blifwa Swears Hopp:

Enda medel til at bringa
HTRren til at hielpa otz,

Hr mcd Bön Hans Hierta twinqa/
Nar war Hahr Ml ut och siast.

Täncker



Täncker losua at bräcka
Murarne i lericho/

Och sm Owäns walde stacka/
Hwad wal brukar han man tro?

Jo/ med Böner och Trompetter
Haller han et wördsamt Liud/

Som sig Wag til Himlen leter
Och beweker HERren GUD;

At de stolta Murar alla
Sönderbrytas fasom Glas:

Petersburg och Wioorg- falla/
Uppä dylikt satt i kras,

Om i Bönen wi a' trägne:
Har pa star det alt ihop;

Waren dcrför angelagne
Med et kraftigt Himla-Rop.

Kulan har mer fortz an Stenen;
Likwist ser man Stenen gar

Genom Panna, Mara och Benen;
Mr hon kraft af Bönen sar:

B 2 David



David detta nogsamt wiste/
Da han gick mot Philisteen/

Hwadan ock han icke miste
Segren/ stiönt han for allen.

Samma wärckan jag ock tycker
Wara Kulor hafwa bör/

Nar wi rickta wära Stycken
Och emot wär Fiend för:Kommen derför all ihopa/
Som et Fader Wär har lärbt;

Lat GUD om hielpen ropa /

Sadant ar wist mödan wärdt.

Mm här fdrdras Davids sinne/
Om war Bon stal winna kraft/

Om GUD otz stal ha i minne/
Som Han fordom David haft:

Laten derför Högmod fara -

David sielfwer straffad
Nar han räkna wil fin flara

Och ej efter HENren sir.
Flera



Flera prof jag kunde tälja;
Mcn jag har der til cj fog

Dem fran andra Riken walja/
Egna a' otz sakra nog:

la/ jag laste har om dagen
Huru det wid Narven gick/

Rysien blef der grufiigt siagen:
Swerige harlig Segu fick-

Men der til jag icke llndrar
Ty i Striden hette sä:

Fast det brakar och det dundrar/
GUD med Ost/ alt nog gä pa:

Ingen fara kan otz hända
GUD med Otz/ si, det är nog,

Cy tog Striden sädan anda:
En Swenst Otta Rytzar siog.

Men hm gick det wid et Bender?
. Jo/ wärt Rike kom pa fall:

An uti de Nordste Lander/
Da man lag för Friedrichshall.-

BZ Him-



Himmel/ hielp war Dyra Furste
Dog för Sweriges öfwermod;som war dock dm Störste,
Lat der tappa ut fitt Blod.

la/ Kung den Stora Hieltm
Hwilken lordens stuldror krökt/

Och i Christ-och Hedna Feldten/
Fafängt up fin Like sökt:

Han.» ja Hän.» Den Stora Drotte»
Der pa platsen för o>' blef/

GUD wet sielf hwars Krut dref Skotten/
lag wet hwem/ som Kulan klöf.

Swea du lar det ock weta/
Halst det war dm Hulda Far/

Hwilkens Make at upleta/
Sielfwa Tiden, fafängt har;

Ty lar han flikl lata blsswa:
Dock min Pmna wändt igen,

Du bör ej förmatigt strifwa:
West du wal hwad GUO giör än?

Hwad



Hwad Han tar sa kan Han gifwa.;
Hwad Han gier sa kan Han ta i

Derför bör du saleds strifwa:
GUDi lof/ wi ha.»

Hwad wär war i striden/
War Mng «ti Frid/

kan ock nu för tiden
Blifwa maklös uti strid.

Lyft up Swea dina Hander
Up til Himlen för din Kung!

Bcd för alla Rikfens Stander/
Bed för Gammal/ bed för Ung:

Tag dig äfwen wäl til wara/
At ej gä pa syndsens stig;

Da stal GUD i Högden swara:
lag har redan bönhördt dig.

Nar du bad jag genast hörde
Alt hwad halst du önstte fa -

Dina suckar Hiertat rörde
Uppa mig; ty flal alt ga.

Som



Som du önskar/ til min äm/
Til din nytta och ditt wals

Wil du Swea mer begiara?
Utaf din Emanuel!

Tanck da HERre pä Dm Smorda/
Pä Kung och pä ost'

Lat Din Löften bli fullborda/
Mr war Ms:

Wisa det Du med otz strider/
Pä det all ting Lyckas wal:

Ty wärt Hopp ar alla tider
Uppa Dig Emanuel'''










