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NTOKKHOLM,
Tryckt hos



Ä hör jag an en gang der jag t
Wallhall sitter/

Och bmarhwita Har och stryker
gränadt Skagg/

At Warm ochÄ-lig Blod i Swears
Ädror spritter/

Och Deras blancka Sward med hwqfier Udd
och 3 gg

De Gardarikes Man i stycken klyfwa qitter/
Och Giölhers snalle Skatt M af bad Ben och

Lägg.
Ratt sä Landslnanner brän pa Edre aamle ffader/
S.or sat i luet stryk/ M is tan Land och Städer.



lag sag nog tt siags Folk/som intet Wille fäckta/
-Och som (i tyschet sagt) smätt handia om Ert

Skmn/
Som laddes dana nar nän nämde Epiut ell' Ekakta

Men woro annars af et Liumstt och MorWt
Sinn;

Dock ratt at I ei lät flik TrWap Eder häkta
Och narra vppä konst i mörka Sacken in,

För had I kömmit der / jagwil Sm Eder giöra/
De hade ei forglömt genast knyta före.

Och da tör Iha fatt fuhl Främmande förnimma,
Som sen de wackert giordt Ert lilla Wisthusrent

Och Er för nasan grymt med Edra Möjor fiimma/
Och kiört Er patza up bad bittida och sent/

Sidst latet ErH se Ert Hus i Rök och Dimma,
Och EMM I sagt ord med härda Blabar stent,

Dä had' Maplig mer Ert Lyckos Ror fatt ansa /

Som Rysien spelat sa had' I fatt wackert oansa.
Men



Men Store lofur / som de dälde illstreck markte
Och intet tyckte om/ Han ryckteTackct af/

Da Konstnarn stod och stalf och i sm hiettä warkte;
Han tankte Herre bli men wardt rwärt om en

Slaf,
Den starka Hand som da De Swenste Hiertan

stärkte,
Hon stötte der och hwar en ned i egen Graf,

Och om war Swensta lord slikt ogras ännu
O lofur! at Ditt Sward det samma da affkuro.

Mm I tvälsinte Man/ I Redelige Giöfher
Och tappre Swear/ som bebo war Baldurs O^

Er jag med mycken tack ur wänlig Mun bemöter/
För det I lefwa wil/ som Folck ell ocksa dö /

För det I blincken ei när nagon stotsint höter;
Men fatten i och Folck förkratzen sasom Hö:

Fast an Er egen Blod kring Bröst och Armar linner/
Er tappra iftvers Eld dock likwal gnistrar/ brinner.



I han/ min sann/ wist prof i dche Weckor/ Dagar/
At I en dragen Plit ei fasen för at se/

At Cn han ci för Tolf/ fast an i trangsim/ bragar/
Men faller grufligt an sä lorden suck mä gie/

En stnderstyckiad Rytz bryr intet Edra Magar/
Och at Er egen Blod I uti grymhet le:

Fast an I aren fa och Benen stiutas undan/
Sa stan I dock pa Kna och fackten tils I blundm-

Man ur Cr Upsyn läs en grym förbittrad ifwer/
Och hwar en nmc afEr ar lik en Tordönsblits/

Den Ryster trader när i bloden sölad blifwer/
Och med en grof usqvcn I stiutcn snalt och wist/

Sä at sig tilbaka litet gifwer/
Men stäms för nog at han bad' Folk och Stycken

mist;
Och ftttar derför' stand/ men förr an dan är ute/
Sa str man tustntals mcd RyM ligga lute.

Hit



Hit I' som sagen at de Swanjke intet daga,
I rötagg/I förgift/ I ormars stygga sad.

Hr det ei mod, ei tro/ ei krafter och förmäga/
At sta ftan Tu til SiU/dar KMor rcgna ned/

Och fäckta En mot Tolf i Blixt/ ißökochLaga/
Och fast en hand stiuts af, vch kanfke armm

med?
Doch medbenwanstre fID tilman ei hänger samman,
Den derpa talar/ den - - - och Folket sage Amen.

Hit I/ som RyFens kraft til Mänen pla uphöja /

Och pä et stinkand as Ert gröna altid strön/
Ert Helgon star juhar i Pansar-Tröja/

Hwi ger han icke af sitt tappm kynnc rön?
Nar ätta Rytzar sig omkull som Oxar böja /

Sa mä han wara glad om en Swanjk smakar
dö'n,

Lät wara Swerges Man de halst sa mange warit/
Hur mange tro stull da tilbaka farit?

Dar,



Derföre stryten ej I Rytzar och Kallmucker/
I KHHakar/och hwad för pacl I mera an;

I Kältringar/ hwars Sward ei mot sinFiendhug-
ger/

Sa framt I M Faldt mcd Folk och Manstap
klan/

Wärt wreda LEION Er med jkarpa tander
Förn I wet ord utaf/ och krastar Edre ben:

Och lära de af Er/ som ligga qwar pa Pla en
Wal witna, at I el flur t Pipor uti Wasten.

I wärde Swenssar/ som ock uppa detta Stalle
Mast efter mänge mord Er tappra Sjal blas ut

Ert Lof stal mun och wige lappar siialle
I all Trakt klingspri med danand liud;

Och statten Er/ jagber/ tm I nu dwilen jalle,
Ty I Er <aldt ratt dyrt; och hielper Himlens

GUD,
Sa lara Edre nu förbittrade <"?rp'<:^r

hamna Edert blod som hurtige Soldater-
Dap



Darför Gref raste Swerges
Hielte,

Om hwilkens Trohet ei en enda twifwcl bär,
När Du tilfälle fär med Nysten jpanna Balte/

Och med Hans warma blod bestryka Ditt Gewar/
Och Dine BHar ä' til Slacktning alt upstalte/

Mark hwars ens Upsynda, jag wid mm ahra
swar/

At osta den som mast om Mod och Mandom striker,
Han osta först nar som det smäller, fiyr och wiker.

Jag siutar da mitt Tal/ och för Er walgang beder:
GUD gie Er goda Rad och drift dcm föra ut,

At jag mä höra hit til mig i Wallhall neder/
F)ur kiackt I Rytzen gen Padägg och duchtigt

Knut,
Och hur I äntlig sidst med winning och med Heder

Pa nMeqynta Krig arnan et ftedligt Slut.
GUD hielpe Swea Dig min gamla Mor och Amma,
Ac Du i Mod och Tro ar stads en och den sammal


