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it Gamle i Hedenhös ett
Hjelte,

Hur' har tu kunnat hört ned i M
dystra Land,

At Swenskett nyfi har syänt medßy-ssa Ornen dälte,
Som nog blodtorstig fiög alt tn til

lVllmanstrand,
Omringad med en flock af mer an mauga Ornar;
Men tappert motad blef af (*)

Tu stackars om thetta tu sa dundrar
Och kastar jlnäde ord, som ärbart Folk ej pU.

Tu <lr af ifwer full: hwar pa jag intet undrar;
Ty tu cj battre lärdt; Men Hall cj Folk för Fa:Nej: wtt, at GUD har ssapt sa wäl mcd Klor tbe Ornar,

Som han har Tander gett samt Namar at the Viörnar.A- All

Forutan thct at är et Djur af sadan ssyrka, at then samma Wal
tan tjcna til liknclse och afstildrande af flvra bednfter, sa har ock, delsr?ordss,ernan, ellcr then lilla Bjornen, som wär uplyser/ dels ttorr»Fmlanv, som i Wapcn fsrcr en s ända ssacnde Nl6vn, hallandes mc»hogrz framforen ec d«!t Swärv emeUan ttränne StscrnOr, un et til half--tcn Rodt ock bälftcn Silfwer Falt, qifwit anlcdning, at foresialla theSwcnskas, wld thctta tilfalle, bewtsie dräpeliaa Mandom och Hjeltc-Mo>
undrr Bjornc-Namn, afwcn som mau betjent sig af RM« Wavnet chrnen,at utmarta then ficntlige Haren.



All Swenffer Dygd och Mgd tu tycts ur hogen drifwa/
Nar tu tln Fienda bad' lytc ger och lack.

Tänk aldrig tu far taE för sa förmattt ssrifwa,
At tu wil kalla them för kaltrmgar och pack.

Tu tror wäl tu ryckt ut en fjader af the örnar,
Med thet tu strifwit djerft: Rej, siitt ei hedrar Vjörnar.

Meu tyst! hwem <ir tu wäl, tu Hin Gamla?
Tit Namu tig röjer, at tu ar en Hedning ju.

Ia sa: ej under ar tu mand' i mörkcr famla.
Tu kände aldrig GUD, then wi dock kanne nu:

Then GUD, som genom fa kan fla the manga örnar,'
Och gifwa segren at the fa, men Rampa-Blsrnar.

Tu prisar lofur tu. Är han wal wärd at namnas ?

Hwar är thet lof och pris, som GUD bör endast.ha?
En Hedniff Afgud luu i ewig glömsso lamnas.

För ssika infall, lar, at tig til wara tu.
Ej anstar striftva nu hwad GUD och Folk förtörnar,
När Swer'ge uti Krig inwiklat ar mcd ornar.

Sa Hall til goda nu at jag tig wälment bannar,
M bli at ffrifwa mer thct tu ej ratt förstar;

Men l.ir at tacka GUD, ftm Swea M.W bemannar,
Och utaf blotta nad pä theras sida star,

So.n ger thcm manna-mod, likt Le/on och likt Bjsrnar,
At fakta för wart Land mot the utfiugne ornar.
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Slaget/som har ftatt wftgrantscn afwart

War sä markwardigt och utaf en sadan wigt,
bllllgt sagas kan, thet naplig haft sin likez

Ther Nangar deltes sa, som ingen ssull' ge swigt.
Clre wsend Sn?ens?s/ tank, men rastare an Bjornar,
Ther maste drabba hop med Sexton tusevd Ornar.

Thet war ej Örnar smä: nej, Nysieus Kaxar bästa,
Och kärnan af thet folk han i sit läger fann.

Thet war ej man'sso wark, sa nedersia the mDa:
Hwad war en luffwe folk mot sexton tusend Man,

Som kommo stygandes, sa hastigt, sasom ornar,
Och tankte siuka up, til frukost, wara Björnar?

Hwad war til görandes? Jo, GUD war Sjelf tilstädes,
Och ökte xv mod uti Hans Hjelta-bröst;

Sa han af ifwer bran och i sit sinne gttdes/
At han tilMe feck pa fienden ga löst,

Och wisa han war til, med fiere Swenste B/ornnr,
Som uti Barda-Lek had' brottats förr med i^rnar.
Therwar en en arlig Swensser Hjelte:

En tapper Ln.vz-rN» och en hurtig
En käck Gref

Stt Rarla-bröst tll wärn för Swer'ges östra strand.
En rasser 15». xv x» o «, eu Hn 1 n o?, Bförnar,
Som ej wor' rädda för at byta stag med Ornar.
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Vland them war vn, som prydde thenna dagen,
Och gjorde marken, med fin tappra warja, röd.

Mangt Hjelte-profhärsags af 5i
Men ssada war at the ssull' bagge blifwa död':

Ty Swer'ge haft behof, emot sa starke Ornar,
At aga thege qwar bland fina rasta Viörnar.
Ther war ocksii en som aldrig satt i Klöster;

Men sörr wid Gadebusch tll döds tre Kämpar stog.
En och en bör' ock ha äre-röster,

Samt hwtlkeu nu med bögsta heder dog.
En v2?nnc?,en bersmde B/omar,
En ftm ej war modfalt för the Ornar-
En Krants bör ha, stm geck ttl flags sa gerna,

Och med förstand war waa, at ssjuta wist och snalt:En fiinker och en ädel
The gingo alle fram, som Hjeltar uti FAt.

lag mins ej alla namn pa wara Stolta B/omar,
Som gofwo thenna gang sig uti lck med Ornar.

The frista Dalematt ej nagon bör förglöwma,
So:n aldrig annat lart, an säsom Karlar st<?:The Sörmattlannittgar, om ffinnet aldng ömma,The w:ste nu et prof ratt hurttgt at gapa:

The westerbotmngar, sä starka, Mm Vjörnar,
Tl'e waga nu et kast och nappetag lncd Otlmr.
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När leken/ KlockanTu/ med ssjuta börjad bliswer,
En ouphörltg eld mast wara härda ut/Tils man pa trett' steg then första gifwer/
Ta Rysar tusendtals i gräset bet.' til flut.Strax drages Klingan ut af Manhcms Rarla Bisrnar

Strax börjar bada hett för Gardankes Örnar.

Hwad war för fafligt ssran, som nntt i leken hördes/Ther Nysar stupa kull, som gras, uti sin graf:
Ther war er wapna gny, sa halswa lordeu rördes.

Mm penna hisnar wid at ssildra sadant af.
Ther gälde thet at sta, gapa emot the ornar/
Och wisa styrka/ som ej bradde langt ftan Björnar.

Swenss tapperhet war thet/ at Mn Fem RMr möler.
Och tar them sa emot/ sa the sa huden snll:

Swenss Mnga med then kraft sä Ryfiar nedetstöter,
At twänne snart kastades omkull.

Thet war ej barna-lek, at Mds möta ornar,
Thet war en Barda-Lek/ som anst«d Swenssaß/öenax.
Tank' Sexton tvsend Man lät sig af wara dnfwa

Twa ganger iftan Fält, frän Stycken cch fran alt/
Hwad tror tu tankt at ssutet ssulle blifwa

Pä lcken, then han säg dll/ mot förniodan, salt?
Han tankte dada hop an Sextou tnsend
Och saleds matta ut med myckenhet the Björnar.
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Sin tredje han therför' sa förstärkte,
At han kund' härda ut och taga mot med kmst:

Och när wart käcka Folk et sadant orad märkte,
The tänkte wisa ock the hade plit pä ssaft:

Ty bar thet hop pa nytt för wara digre Björnar,
Thet blef ej annat af äu ater ssä the Ornar.

Men med hwad Hjelte-mod, som wara Man ta fäkt<f
Är obestrifltgt, och hwem kan thet säga ratt?

Ther halp ej myckenhet, ej stvärd, ej spjut, ej staktal
Ty H3RRTN stod' otz bi uppa et nadigt sM:

Nar wara rändes kring med myckenhet af Örnnrv
Sa höggo the sig ut och in igen/ som Björnar.

När häpen sag, at intet Wille hjelpa,
Sä börjad' han uppa at fakta delperal.

Han täutre: sta som star, och stjelp hwad som wtl stjelpa:
Stor sak om Ztta dö emot Sn Swenff Soldat,

Han wille intet mer, an at the kacka Vjsrnar
Skull' lemna faltet at Hans mänga ftäcka Ornar.

Han feck sin wilja fram om qwMen klockan atta,
När mörkret geck uppa, och wara wande om,

Och börjad' wid sin strand med stycken til at matta
Pa Rysta hopen, som til Stadin afwen kom:

Ther gafs sa ssarpa ssott, af wara adla B/ornar,
At fjädrar flögs ther i wädret pa the Ornar.
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Ther tumla Nyssar sa, at marken blodig ssyltcs:
The Swenstas Lagrar ther til ewig heder grs.

la, Stadsens djupa graf af döda Nytzar fyltes,
At the sir egit folk sect bruka til en bro,

At klifwa in l Sta'n och hälsa pa the Vjörnar,
Som flagit nytz förut sa manga tusend' ornar.
Obudne Gäster tä i Staden sig förökte:

Ty wara wor' för sa at waga än et flag.
En Holme uti sjön the sig til wärn upstkte;

Men hwem som rögde them thet wet flatt intet jag:
Thet wet jag säkert nog, at Sextl Nie Björnar
Maft' taga mot qwarter hos thesie Nysse ornar.
Tu store war, siull' Tn ock tas til fanga?

Tu, som sa mangen Nysi tilförne flagit har?
Tu, som har ftlgt KUNG i lekar alt för mäuga,

Tu, som war jämt en Swenff, en Hjelte o,ch en Kar':
Tu, som är mera wärd, an tusend kacka Vjörnar,
GUD signe Tig ther Tu nn sitter hos the ornar.»
Med thetta dym wf sig radda ornen yastar:

Hals öfwer hufwud han til- undanflyr
I största häpenhet han cld pa Staden kastar;

At mer then gangen ssäs Hans matta hjerta ssyr:
Ty ger han sig cj ttd bcgrafwa sinä ornar,
Som bllswlt rifne af »vara Hjelte Bjömar.
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När leken nu war all, och Fienden fZrswunnit,
Samt wart förströdda Folk sig ater famla fätt,

Tä sags pa platsen ther hwem tappat eller wunnit:
Hwem thenna gangen bort med äre-krantsen gatt.

Döm sjelf: Ej fyllest wi mist Nie Hundraßfsrnar;
Som hamnat had' sin död pa Ätta Tusend Ornar.

Hwem kan wäl höra ssikt och ej i hjertat röras,
Til tacksamhet mot GUD, somsadant ju hargjort.

Tit los, o.' STORE GUD/ ssal ewlgt afosi föras :

Ty thet som sa ar ssedt är mer än alt för stort.
Tänk! om ej hand ta hade näpst the Ornar,
Hur' tro thet ta had' gatt med wara kära Vjörnar?

War fiends föresats här ju til intet gjordes:
Hans djerfwa öswermod blef nu sa nederlagt,

At han war lilla Tropp flätt intet möta tordes:
Ty bogen styrdes af en öfwerjordiss Magt.

Här syntes klart/ at GUD war med the Swensse Vjörnar,
Tog mod och styrka bort isran the.Rysse Ornar.

Wi lefiva i thet hopp, at GUD wart Swea hjelper
Pa grönan qwist ännu: thet 6r ju Honom latt:

At Rysiens ssryt och pock, ej langt til, nedcrstjelper/
Och at wi fa igen en ost frantagen ratt:

Thetsser: onOmghet ochTlro ar hos the Vjörnar:
Om falsthet flydde bort: och endast sants hos
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Men hur ssal thetta sse? jo, Himlens hämnd ssal giswa
Hwar falst AchitOphel sin lön, at hasttgt ma

TheH stampllng flas omkul, thesi illgrep kunnigt blifwa,
At Swer'ge en gang fti fran falsthet matte gä

Sin fiend' trogit mot, som redeliga Björnar,
Och fakta med bested emot the ssuga ornar.
lag wet wi Hfeltar ha, som utafifwer brinna,

At redligt Ma för wart Mes rattighet,
Som, i rattmatigt Krig, mll' lata blodet rinna,

At ssassa os igen war fti-och sakerhet.
Hör Swea: tacka GUD tu äger siika Björnar:
Bed GUD the ock förma at segra öswer Örnar.

Thet kommer ther pa an, om wi nu bedja kunna:
Nu, nuGrefQLVSttlsäv?i-then saken har behof.

lag wet, at Himlen ml o§ gerna segren unna,
Och ge og snart igen thet grymt borttagna rof.

Allenast Swea Barn, til Krigs-Mp at the Björnar,
Will ofra bsner np: si, thet wor' ssag pa Ornar.

Sa° kom ta, Swea, kom, fran Waster kom och Söder:
Hjelpspänna bogan, med endragtigt Vöne-ljud:

Fran öster kom och Norr, ftr tine tappre Vröder,
At ssassa snarten hjelp, ftanHtmlens DNOTT och GUD.

Är HENREN GUD med os, sa mast' the manga Ornar
Snart falla fjadrarna och lmna rum för Björnar.
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Wi komma ta til Tig, Tu, som har alt l händer:
Ej hafwa wi förtjent, at Tu osi hjelpa ssal;

Men hjelp afblotta Nad, at, uti Swea Länder,
Tit Namn mä prisas högt, af Swea Barnen asl^.

Sa gifta, HENRE mod och styrka wära BKnar
At tappert gä emot the manga styfwa

Thetfaller Tig ejfwart, Tu Kungars KUNG och Hjelte,
Emot en grymmer hop, at hjelpa genom fa.

EnNäde-blickafTig tör fienden ur fälte':
Säild Äliglar ta som främst i spctsen med osi stä:

Tastal thet säkert sse, at manga tusend Ornar
Skal duka under wlst för nagra tusend Vjörnar.

Se, ChristnaHärarsGUD, hur'Rysiar sig förhäfwa:
Tu wet hwad oförrätt the osi tilfogat ha.

ZEVAOTH, Tu war Hjelp, lät theras ssöldar bäswa,
Och lät ej nansin them Tin ära fran Tig ta:

Förthenfful statt osi bi, hjelp ware Hjelte-Björnar,
At ta wart Land igen ur klorna pa the Srnar.

När wi fatt wart igen, lät ta all ondsso wika:
Lät ta Rättfärdighet och Frid fa hos osi bo,

At wi en Ängla tid med sklLoKicn och
I mäng' lycksalig ar fa lefwa uti ro:

Lät wära Björnar ta fa ewig Frid med Omar,
Städ Ornar aldrig mer ofteda wara Bismar ll














