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war Himmel blänker,
M.W ännu lefwer Swerjes GUD:
MxM med sin gamla nad han tanker

pä wärt nya Wapneliud.
Swenffa Hiärta, Fäders ifwer,
som min säng enfaldigt drifwer,

kufwa ned alt ffryt och pock:
Härars GUD til ewig ähra
ffall du endast offret bära

Af en siagen Fiendz siock.
Ur den mörksta wrä pä lorden

Kom et stakte nylig fram,
som en öfwermakt i norden

sökt med högmod och med ffani;
Folk, som än i dwalan pustat,
om ey Swerie det updustat

eller ftälst fran egna M:
Sen det lärt af Swerje strida.
harMan sedt detz konst sig wrida

mot sin mästarinnas lif.
Slatvisst



Slawistt under stolta seder;
Men dock dierft af lagars brott/

upbläst af dm nya heder,
fom det genom Swerje fädt/

kom det nyh at platt utrota
Swears namn och norden hota:

du kan witnat, Wilmanstrand:
Fem mot en sig segren ämna;
men mast halfwa makten lämna^

mot en liten wäpnad hand.

WmnZel, du war fiend
wahn wid härda lekars larm:

som mot bärg mot dig han stöttt/
himlen stärkte här din arm.

Tank, om i.aBciffe förflagen
ey haft denna hinderdagen.

GUD wethtvartde swafwat hän:
Ml när Rytzars hop fick finna
hwem han tankt at öfwerwinna/

wändes modet hem igen.
I,



3/ som denna dag beffrifwit
med sa mycken tapper blod,

dygden har pa faltet gifwit
hwar och en sin chrestod:

hwar en Swenst Ehrt lof förkunnar/
lnart Ehr död han Ehr mitzunnar

och sig önffar samma lott.
Sälla Folk/ i mänga leder
han I Swerjes forna heder

med Ehr egen oka fadt.
Skryt man Rytzland / wärä döda

prisas af dit frögde-rop:
Du fick folk med heder öda /

fast än mot sä liten hop.
Men ftst Sorgen Swerje sarar.
will det dock ey sinä tarar

byta bort mot all din frögd:
hwar och en deh suck sig blandar
med detz tapra bröders andar

Och fär mod af himlens högd.
X 3 Raia



Rasa dä/ du werldens pläga,
och ur munnar af metall

spruta ut din afgrundz-läga/
eld och swclfwel, kras och knall;

du / som land och Oronor stakar
drif ihop Schlavonffe drakar /

famla swätmen af dit hot:
Slikt en rättwis sak ey dämpar;
nar den Högsta med oh kämpar /

mä all werlden gä oh mot.

Hysom nu et Enigt Sinne
Alle Swenffe Män som en /

och med wara barn i minne
wbrdom wara fäders ben:

forna Swerie oh upmanar
til den häg / som wägen banar

för war efterwerld at ga:
Afgrundzfostret bland oh sielswa
lät oh bort ät Ryhland hwälfwa,

at förkroha bada twa.
Bort



Bort at enffylt heder dyrka /

nsr pä spel en almän stär:
Cnighetengierdenstyrka,

som ey landzens kraft förmär:
dälärden,som wiakalla/
jämka straffet likt för alla

eller allom hugnad gie.
Detär teknet/ som betyder
lyckligt Krig, at siutet pryder

sadan början / som wi se.
Ma Fred, frän tysta fiallen,

der du til wär saknad bor /

jer du elden, hör du smallen
och wär ffilnad längsam tror;

men du ser ock bimlen wärka
i de swaga och dem stärka,

som nu dig at winna ga:
än en gana , när bullren wika,
lärwärrkLVl^icoch^^^ic^

dig med frögd omfamna fä.
Starke



Starke GUD/ som har i händer
menffiors hiärtan, godz och grund,

ödenwsnder,
tusend ähr pä liten stund:

Om ey du otz segren ffiänker,
fast war glaf än modigt blänker,

gar wär glans dock snart förbi:
Du kan blott war fiend trycka:
Wid dm Mra bind wär lycka,

at hon god och fast mä bli.






