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MUMHet säg sä ut/ som Uiveri-
Förbytt och icke mer thet

Som thet tilförne warlt har/
Ts thet sin Owän kunnat lramma

Sä Prdt, at han sitt dfwermod
I Strommar af sitt egna blod

Har mängen gäng med blygd msst
dräntla,

Anstönt han fiera med sig hafi
Som alla med förenad lrast

Wänkt Frihet Kantia.
Thet ftgft ut/ at Swerige glömt

Min fornaNtandom/Mod och Styrka,-
Som hade thet i N/Kaä dömt

Och satfält sig at ewlgt dyrta
A 2 En



Dn fred/ mm Mast ftgt/ et
twäng<

Somnöd och trangmcll sajfugang
Wher bragte Mwerige tll at glila;

En fred/ som Mytziandgenast bröt
Ec twäng/ hwars ofog chem

förtröt/
Som tyckte Wwerige for fbr illa.

Met fag sli ut/ som Swmge fick
Tilllta med Kung sin Bana;

Wom hade chtt fadt annat stlchEt annat bruk och annan wan',
Sen thenne Store Hlelten föll
Som all sin tld för nesllgt l)öll

Wt lata NWland föressrlswa
Them Mwenstom Lag. Thet gick

ei an;
Ty



Un MwcaMdtba t.i fom Han
M altid wald med wä!d fdrdnswa.

Thet fig sä ut, som Swerlge
sof,

Och ndgdt mcd stuggwärt och med
drbmmar/

Gaf 3N)sta Hofwet wltligt lof
W bclsia fig med träldoms tcmmar;

N.M Gwmges Fri.
hets arund

Berodt p.l Ryßands Fnds fw
bund;

Uom all fdryoppnmg war sdrgäswes
Fdr Swertge, at iaen ft sitt/
Och bli thet Osiverwaldet

qwitt /

Hwardfwer RyA<md f«t förhäfwes.
A 3 Thet



Thet stg sa ut som Vwerige just,
iät sig/ som barn / < ledband föras/

00/ som sörblindadt ochfbttmst/Ej Ma nägot annat giöras /

An hwad som Mytzland fant för
godt.

Thet alt blef Nlverige fdrebrädt;
Men til at sndrad't, tycktes sela

Förständ och wilja/ lust oO hag;
Nom Swerige wal sin smkdom

Men obekymradt then at Ala.
Wu ser thet tcke mer sa ut.

Nu är sig Swerige likt. Mu minnes
Thet forna tappra Wrigs-bestut.

Nu ses/ at tdet wid lif befmnes.
Nu wttlnar thet- Nu slet ttzet af

Töm<



Töm/ ledband. Och nu mär thet
braf.

Nu ilr thet fiinlt och färdigt redan.
Nu ropas almänt: I Gewar.
Gck p6. Mot hwem? Jo, mot

then Vär
Wom brutit Freden länge sedän.

turopa gaf med Undran alt
Ws Sweriges Tolamod- Thet tyckte,

At Swerige föwwidmindremakt
Krigs-wärjan ur Freds - baljan ryckte.

Thet Me hdrdt / thet hade sedt
Fdrlängst Vur' Rutzland sig betedt

Mot Swerige, som dock stilla sutit,
Fast Rytzland med odrägligt hot
Wött trampa Swerige under fot

OO 3mclailB trsgna Wlod utgutit.
Til



Gil Lycka Gtrca-Gbtha Wan!
Til Lycta Konung, Rad rch Glänler!

Tll Lycka nu sä snart tgen
Bortmlste Wtäder/ Sw t och Länder!

Thet samma Uod/ then samma
Kraft,

Som Uwcnfle Hieltur sordom
baft

Och samma Lycka til fätta/
Tilönstas ENM HWI i Fält:
Och sedän alt ar wal bcstält/

EN Fred, soln ratt kan tallas Äkta.'
'


