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Förgåfves hundraFolk, vid fegerfanans fyn,

J Konungar! för er en hotad hjefla båja;
Förgåfves refer fig er åreftod til fkyn,

Och edra örlogsfkepp de tämda hafven plöja:
Om inga hjertan hyllat er,

Sd herrfken J blott ötver trälar;

Och edra fpiror råcka ner

Til deras hufvun blott, men ej til deras fjålar.

Forgåfves ftraffets fvård, i Lagens marmorhand

Förfkråckande ert folk, befåfter eder vilja,

Om eder roll ej lårt på kånflan lågga band,
Er blick, ät kärleken och flafvars vördnad fkilja.

Med himmelik magt, Valtalighet!

Du in i menlkjors hjertan flyter;

Du välden ger dcn fåkerhet,
Som fåfter lyckans klot, fom tidens lia bryter.



Forundrad verlden ler din fegerftolta Uroin

Ån dåmpa hatets brand, och fångfla vilda hjertan;

An med en fagtad våg utgiuta, mild och 6m,

Hopp i den Ivagas fjål, hugfvalelfe ät fmårtan.

Ån hojer du den dygdige
Tll ärans iön i minncts tciupelj

An ftortar du den brottnige,

Och tecknar laftens barm med oefans djupa ftåmpeL

Hvad lägor i vdr fjål, du Yfverbornas folk!

Uptåndas af de ljud, fom fylla våra Salar,

Då, Svenfka lagars vårn och Svenfka dygders tolk,

Vår Kung til hjertat mer ån dl vårt ora talarl

Hvad kraft! Se et odödligt bröft.

Hvad ömhet! Ack! nej le en like.

Ja Svea! kån i denna röft.

Den forfte medborgsman uti et lagftyrdt rike.



Den röft, fom fkingrande de fordna dimmors flor,

Befaller fanningen uplyfa Nordens föncr;
Som lockar dygden fram ur fkuggan dår hon bor
At vandra hjeltars våg, och hennes fteg belöner:

For hvilken agg och trolöshet,

I rnorkref? kulor fangilarl, fkålfver;

Som tolkad för en menighet

Millioner menfkjors vål och rikens oden hvålfver.

Den röft, fom dl vårt hågn mot afgrunds fofter ftridt,

Dä lagen fuckade i egennytrans bojor;

Då fplic, da brödrahat fin töckenvilla fpridt

I årans boningsrum, i ufelhetens kojor;

Hän taite; trollets grymma dolk

Föil magtlös ur defs håpna hånder.

Hän taite; och et föndradt folk

Uprefte fåmjans mur kring grånfen af Hans lånder.
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Sd hördes Demofien, blott våpnad med fin röft,

Til frihetens förfvar emot Philippus ljunga;

Hän tånde Hjeltars mod i Grekens veka bröft,

Och Ghidars åfka bar uppä en dödlig tunga.

Sä, Cicero! ditt fofterland

Från Cflriliro du for] n(Taf;

Forgåfves våpnar hän fin hand,

Rom kroflar låtc hans fvård, fen duhans djerfhet krofiat.

Skryt ej, o Amphion! at under lyrans tvång

Sett födas fram en ftad ur vilda bergens branter.

Forgåfves tigrarne bevektes af din fång,

Du Thraciens fkald! du rof för rafende Bacchanter!
Vi hört en roll:, ej vilda djur,

Men vilda menfkjo hjertan böja,

Kring Lagens borg en mågtig mur,

At Aran altaren, åt Sanning tempel höja.



Fly fordom, villor flyn! uti den d}npa graf,

Dår förfta morkrets magt naturens lif forbannar;

Långt bakom verldens ftrand, dår uti rymdens haf
Det trötta ljufets våg föryillar fig och ftannar.

Ja, Nattens döttrars fvarta hår!

Fly blicken utaf Hjeltens öga;

Det tåcket redan liitit år,

Som fkilde jordens Son från ljufet och det hoga.

Hän flet det, Svea folk! Hän fom det Ivårdet brot,
Du mot ditt egit bröft i villans yrfla vande;

Hän, fom fin egen fjål i vara fjålar got,

Hän hatets fackla flåckt, Hän Snillets fackla tånde.

Förgåfves forr Gustafvers land

En gnifta af defs läga njutk,

Fordunklad utaf krigens brand.
Fordunklad af det fken från fegrens hiefiä flutit.
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Ja, verlden darrat nog for vara Carlars fvård,

Nog för Gustafvers magt en fkyddad hjefla bugat;

Odödlighetens lön, den Tredje Gustaf vård,

Af fria broft Hän fått, men ej af flafvar trugat.

Regent, Hän folkets vål ej fer

Pä flagens Mkbeftrodda banor;

Erofrare, Hän ålfkar mer

Et cnda hjertas vinft an hundra vundna fanor.

Ej mer, du 6mma mor! ej mer til fafans fålt

Erän vaggan och din fon i fömnens vilior dragen,

Du famlande biand rok och lik och toma tålt,

En maka ropa fkall och finna honom flagen.

Och du, Naturens ålfta fon!

Du plogens ledare! ej båfva
At, rof for krigarns vilda rån,

En rånnil for ditt blod med egna hånder gråfva.
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Ne) gä, du fofterbror at enfald och åt dygd,

Som dären ger föragt, men Tom den Vife vördar,

Gif jörden trygg (ie fro, och under Gustafs fkygd

Upfamia, åt dig fjelf, de rika ärens fkördar.

Och då fig hungren gnagande
På din förbrånda åker lågrar,
Du fer Hans fadershjerta ge

Åt nödens barn det brud, Tom dem naturen vagrar.

J Skalder! våpnen er med lyrans helga magt,

E) för at fofda qval i mödrars hjertan nåra,

E) vifa fegrens palin pä lugnets glada trakt;

Men för at Gustafs naran på fredens fänger båra.

Vår fållhet kråfver e) Hans mod;

En lager, ympad i oliven,

E) nård af tårar och af blod.
Af menfklighetens hand år åt Hans hjefla gifven.

\
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Men J! hvars egen dygd okt glanfen af det namn ?

Som ftore fåders verk til efterverlden båra;

Begräten ej en tid, fom flydd i iugnets
Förnekar er at do for fofterlandets åra.

Nu lagens råct, nu folkets vai

Begär at rä om edra öden;

Nu låren af er Konungs fjål

At lefva for ert land, ej trottfigt foka döden.

Ej mera, ftoftets barn! ej mera, blind och (vag,

Höj ett formåtit fvård at Himlens thron förfvara;

Den vife Tolkaren utaf Forfynens lag
Skaii nu med fredens röft defs bud for ofs forklara .

Nu Gudalärans helga arm

På Menfklighetens fkuldra hvila,

Och finna våg til bröders barm

Foratan vantrons bål och fanatifmens bila.



Knåfallen, verldens Folk! för alla verldars Far,

Gån, barn af (ämmä mor! at Tamma pllgter yrka.

Naturens fofterfkot med lika omhet bar

De folk fom dyrka Gud, de folk Tom Solcn dyrka.

Ja, fäften edert brödra band
Med fkänkerne maf er moder;

Förådlade af mödans hand

Pem våxlen med hvarann på handelns gyllne floder.

J Slögder! af er röft, af eder vishet lård,

Blef jordens nakna fon ur öknarne ledlägad,

Dår, darrande af kold och utaf hunger tård,

Hän lopp i rofdjurs Ipär, ån jagande, ån jagad.
O Idoghet! ditt helga namn,

Ån fkylen bindande, ban prifar;

Ån hyddan öpnande, hvars famn

Hän fökt, ur drifvan flydd, ur grottans hvålfda ifar.



Hvem bar uti fin hand en mågtig trolldoms ftaf,

Som haiven tvinga fes och bergens murar bryta?

1 Norden breda ut de fkatter öftern gaf,

Och fkogarne i fåd, och jårn i guld förbyta?
Det Handein år. Se, Gustafs hand

Förfämlat har dels fpridda föner
Med idogheten i värt land,

Som fölgd af konfterne, Befkyddarns hjetfä kröner.

J, ofverflödets barn! hvad kjusning flåpar mig

Frän höga föremål til edra låtta lekar?

J Konfter! iftän er kring Norden fprider fig

En mildhet och en eld, dem ofs värt luftftreck nekar.
Ja, lockade af eder röft,

För ådle at af den förfragas,
Skall Hjeltens och den Yifas bröft

Kring edcr fegervagn med blomfterkedjor dragas.



Men, fvage flygtingar! hur driften J en hamn

Hos fordne fiender vid Göthens ftrand begåra?

O Svea! år det da, hvars fegerkrönta namn

Af deras dyrkan tar en forr föraktad åra?

Af Sångmör ledd i fredens drågt,

Kan dn den grymma Sköldmön vara,

Sorti fordom Gylfes föner våckt

At törftande til blod kring hafvens ftrånder fara?

Ja! men i Gustafs dar en kånfla merablid,

Utaf Hans blickar våckt, fkall i ditt hjerta brinna.

Hän fåg de Gudabarn, fom i Augufters tid

Du dyrkade, o Rom! o verldens herrfkarinna!
Na templen fly, föraktade

Af guldets och af vantrons flafvar,

Och fdfångt föka, gråtande,

Fårftörda låmningar af fina foners grafvar.
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Hän lag dem; och hän gick, e) af Barbarer fölgd

At ftörta Kejfare och deras fkatter plundra;
Men för at konftens pragt, af krigets aika hölgd,
Ibland ruinerne af Latiens inagt beundra.

Hän gick at, leende, fin arm

Åt Snilletc glÅ«i<3a <lottrar flråckäk
Och kjufa deräs forgsna barm

Med detta Ipråk, fom forr dem kunnat blott förfkracka.

Utgjuten lif och kraft i Svears tungomål,

J vife Vårdare af Ipräkets helga kalla!

Befrien Hjeltars röft från qvinnors lånta prål;

Gån, at er Konungs Tai för er dl mönfter ftälla.

Ej riktade af Gallens (katt,

Gen Ikalden eld och talarn flyrka;

Men arfven utur ålderns natt

Af Gothens uttryck hjelp, at Göthens dygder yrka.



O Fofterland! ditt Ipråk for verlden vittna fkall,
At ingen Segrare din gamla frihet krånkte;

At ingen thron blef reft uppä din åras fall.

Men J! Europas Folk, dem Rom i fjåttrar fånktc,
Ej nog, hon ok dt fkuldran gaf;

Hon fjålens fria uttryck böjde 7

Och dä ni bojan fkuddat af,

Et blandadt tungomäl er fordna tråldom röjde.

Hvad fvaghet forde dig, du yngre fkalders tropp!
Då du ditt oHers eld för Lariens Gudar *) tånde?

Hvad? Odens åttlingar ej blygts at refa opp

De glömda akaren, fom deras fåder brånde!

Nej, horen Afars Guda ått

I digternc er roft begära;:

Sen fanning njutit ali fin rått

At hoja eder fang dl Wafa Stammcns åra..

Someifke MyUrologien, lange nyttjad af vara Poetsr.
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Hvad fer jag? hvilken tropp af kåmpar, lik en fiod

Kring Brage ftrömmande, i Vallhals gyllne falar?

Jag hör dig, ftolta Thor! beftånkt med refars blod;

For Afar, lyftnande, du om din flyrka talar.

Men mins: af Mimers kalla *) vis 1

Oöfvßrvinnerlig l ftriden !

At du förlorat fegrens pris

I din förmåtna kamp med elden, tankan, tiden**).

Du Nonia! fom en dam for tidens båljor fatt,
Soin kallar med en vink' tilbaka flydd-a öden!

En af den fyftra flock ***), fom med en evig natt

Betåcker grånforne af lifvet och af doden!

Som, döf för dödeligas knot,

Af Afars far år faftad vorden

Vid denna afk, hvars delta rot

Pä himlen ftöder fig, på afgrunden och jorden!
En Kalla, hvars vatten ikånkte vishet, efter gamla digterne.

D etta har affeende på en beratteife i Eddan.
coif) Nornorne fvarade hos väre Forfåder emot Parquerne. De tie for-

nåinlla voro Urdi, Verandi och Skulcla, af hvilka den forfta be-
falte öfver det forflutna, den andra ofvgr det närvarande, och den
tredje ofver det tilkommande.



Sand, ftrånga Urdi! fand en blick dl Fyrisvall;

Låc flagna fkalders ftoft i dagen åtemndra,

Som föllo, fjungande, fom buro i fitt fall

I ena handen fvård och harpan i den andra.

Du ropar; jorden öpnas ren

För deras längfamt höjda fkara;

Jag deras Ijufa hamnars fken,

Kring notta ftenar Ipridt, fer runorne förklara.

Om Odens allmagt {jung, dii kåmpafkalders tropp?
Som bjudit hafvets väg ur Ymes ädror vålla,
Som bygde jord och berg af Jattens flagna kropp,
Som dommer Afarne vid Urdars helga kalla.

Om Wallhalls himla gåftbad qvåd,

Om hjekelekar, fegerfkrudar,
Och om Idunas (*) fhigcetråd,

Som ungdom äterger åc ålderftegna Gudar.

(*) Gemål til Brage, Ikaldernes Gud.
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Förtålj om Lokes ftraff, fom vid en bårad håll

Med ormar fåftades, fortård af gifc ooh plågor;
Om verldens tandande vid Ragnarokens (*) qvåll,

Af Surturs breda fvård, fom gniftrar uti lågor.

Om Balldur, blifven Hellas rof

Oagtadt jordens gråt och böner;

Om Afaåttens hjekeprof

Som ftupa fkall en dag for Mufspels morka Sdner.

Ån Brages barn! er fång, igenom molnens bädd

Sig våldfamt brytande, i dfra rymden fkallar;

Ån, jorden foljande, men aldrig läg och rådd,

Rörs i fin jåmna flygt af fordna Manheims tallar.

Så Svea Skald! i deras fjåt

Gå, lofla bildningskraftens törnmar;
Och djårf de opna fåken måe,

Lik Svenfka Lejonet, fom famnar trenne (Iroin mar.
C~) kallas den ytterfta dagen,. då Surtur, fom regerar i Mufspel-

heim ellei- afgrunden, fkall fegra ofver Afarne och brånna up verlden >

cnligt Eddan, då- defla digter aro laine.



Ja, fordom Ijudande til pris af Alars dygd,

Nu lyrorne er hand til Wafars lof begåra.

En radd, en fkyddad verld! en frålfäd fofterbygd!
Hvad rymder för er fång! hvad Ikördar utaf åra!

Ja ren, med eder tåflande,
Jag kånner lågan mäg bemanna;
Och Snillet, Gustaf fjungande.

Skall med en evig krants omge min (loka panna.

Men i min hand hur tung den helga lyran år!

Hvi lyder ftrången ej min oförmogna yra?

Jag fer mitt öfverdåd! jag3 vaklande, begar

At en förmåten flygt til Hjeltens bana ftyra!

Jag, fjårilns bror! kring blommans knopp
De Uroita örnars upflygt hårma;

Jag fvala! följa Solens lopp,,

Som minä vingar lyft ur boljan med fin varma.
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Nej ftadna, däldcns fon! i fkuggan dår du läg;
Och höge fkalder J! fom mägten lyran bara,

Hvad bätar eder lek den Vifas lugna håg?

Tron J med fångens ljud at (kånka Hjeken åra?

Nej, åran bor uti Hans broft,

Och dår den 16n, fom henne oker.

Hän icke flyr berömmarns roft,

Men bifali af fig fjelf år blott den ion hän foker.

Af makars morgonfång på mogna fkördars fåk,

Af fjömåns arbetsrop i handelns rika hamnar,

Af krigarns glådjeröft, fbm under fredens tålt

Af omhet grätande, en nyfsfödd Ibn omfamnar;
Af qvaraars dän, af flåggans fall,
Som grufvans fmålta fkatter fmider:

Bland er, o Svear! våckas fkall

En loffång, Gustaf värd och vårdig Wafars tider.
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Ja Folk! din tackfämhet, din kårleks fafta hopp
Den lågan enfamt når, fom i Hans hjerta brinner.
Når Svenfka jlkaldens röft, lik båckens tyfta lopp,.
Ej långt från källans fköt i ångarne forfvinner;

Gär folkets, lik en mågdg flod,
Til evighetens haf, at (kolja

Den klippan, dår Hans åreftod

Mot Himlen refer fig, ur tidens fånkta bölja.









W- >




