
ÖFVER

Segren vidHogland
DEN 17 JULII 1788.

AF

CARL GUSTAF LEOPOLDT,
En af Svenfka Academien.

STOCKHOLM,
Tryckt i Kongl. Tryckiriet, 1788.



Aiimårkning*

lvi-a lårer ej unJra ora defla fvaga verfer, naftan framåörtade i varmen af
den fårfta glådjcn öfver vara vapens lyckliga framgäng, i anfeende til förloppet
af flagct hvarken åga den fullÄindighet eller noggranhet, fom förft fenare im-

derråttelfer kuuna göra möjlig: underrittelfer hviika ännn detta ögonblick , di
detta af trycket utgifves, icke kömmit til allmmhetens kåimedom. Man har
folgt dervid de måft öfverensftimniande beråttelfer: de vigtigafte deribland , och
imika mm lagt til grund, innehålla : At Ry ikä Sjömagten, få vål til antal af
fkeppen fom manftyrka, öfvergått vär: At et tämeligt antal Engelfka Skepps-Coramen-
Aenrer bsfunnit fig pä Ryika Flottan: At fördelen af vinden värit pä Ryfka li-
dan, hvarigenom håndt at fkadan af des canonad farligaft tråffat fjelfva fkeppen
1 vår fida, hviika under tyngden af det päliggartde vädret merendels gifvit ftör-
re delcn af bottnen blott för de fiendtliga knlorna: At vårt Amiral-Skepp en-
femt forfvarat fig emot det Ryfka, biftitt af tvänne andra : At Hertigen, med
en tapperhet fom en Note hvarken år tilrächlig eller värdig nog at berömma,
athallit et anfall af fä ytterlig väda, och at des vai, vårdigt en Svenfk Prins, ut-
«ryckellgen värit det fum g ;f-.-^ , At Crcfvt Baltiat Horn ,

fom ock. igenom de fär hän undfått afled ftrax efter drabningen, tillika med en
annan ånnu lefvande Flagg-Chef, värit de hviika med förluft af redan gjorde
IPrifer kömmit Hertigen til undfättning och fördrifvit fienden. Ali minua ryek-
ået, (ätminftone en tillåtelig grund för Poefien,) tilligger at den berömde Greig, an-
iingen genom nägon bleffure ur ftänd fatt at vidare fjelf anföra draubningen, eller
af hvad helft för annan orfak tvungen at öfvergifva Amiral - Skeppet , fedan
genom et Lag ifrän Hertigens hela akterdelen deraf blifvit infkuten, vid detta
vidriga tilfälle aldeles förlorat den finneslikhet, fom är en ftor Anförares för-
fta egenfkap, och icke mera värit migtig utbrotten af fin bitterhet. Hvilken
helft af deffe fednare omft.mdigheter fom mä vara af ryektet antingen tillagd el-
ler förindrad, fä blir dock det hufvudfakliga af förloppet fanning. Sanning, at
Förfynen välfignat vära vapen med en årorik feger; Sanning, at vär Nation genom
en fä Jhedrande början fynes bereda fig at ti! f jos upnä det ryckte des vapen
redan til Lands fösvårfvat henne, och at higge Nationerne blifva hvarannart
den inbördes ahtain g tkyldige, fom bevifen af en verkelig tappevhet ä ejafe fidor
ionini.



ej et fmickradt hopp min höjda fjäl bedrager?
Nej Sverges frögd är trygg: och GUSTAF fegrat bar!
O Gustaf Adolfhs blod! O Fofterlandets Far!
Hvad glädje? Äran har ej mera nägon Lager,
Som, til fit läroprof, min Hjeltes hand ej fkar!
Hän fegrar! (hvilket ord!) och huru ? med en ära,
Så värd Hans tappra Folk, Hans Ryckte och Hans Ätt!
Hän fegrar! (hör mig verld!) och fegrar på et fätt.

Som Sverges fiender Ikal lara
At göra Hans fdrtjenft och Svenfka namnet rätti,

Spotlk, fänkte du din blick, förmätna Monarkinna!.
På Svenfken, i det lugn hän under GUSTAF njöt:
En Son af Etnaken blott clu liemijgc lug at nnna,
Med Lyran på den arm fom fordom Throner bröt,
Och glömfk af Fädrens lag, at hupa ellet vinna!
Le ej! Hän har ej glcmt den konft Hän fjelf dig lärt,
Ej glömt at krigets blixt mot Ilolta grannar fända!
Hans kolat, re’n i fart, Hans fegel, redan fpända,
Af Himlatne ej mer än vindens gunft begärt.

Forblindad af et hopp fom verldens välde famnar,
Med Englands kdpta vett til dina kölars magt,
Och fkallet af et namn fom fträcks från tvänne hamnar,
Du tror at tvänne haf du re’n i bojor lagtl
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Men räds 1 utländfk fegd, Den inlänJk yra tuektat!
£;elf Qvinna, räds enPrins, fom talar til Sin Här !

Var vifs den Konungs namn ikaf haftigt blifva fruktadt,
Hvars /kullra kneckten trängt bland rökande gevär!
Var vifs, at Wafa-blod, fom än med lifvet fprider
I trenne Hjeltars bröft et evigt Namns begär.,
Har mod at pröfva än de fvärdens tyngd du fmider,
Och trötta Rycktets flygt ännu en folgd af tider!

'Vid deffa kölars dåa fom fig mot Sv.erge-: vänt
Neptunus räknar ikrärad, ur boljan, dina dukar,.

Canonen, ur fit gap, din hälsning redan fänt,
Och hafvet, höljdt af rök, en Jkörd af offer dukar.
Du flrxdcT, lika tjcnt af crenne Element:

Vi', emot Vind. och Haf och öfverlägfen ftyrka!
Hvad konft beikyddar ofs? Den förfla, Svenlken käntj
Vår enda fäkra konft at fegrens fördel yrkaj
Den konft at dö med mod för den. Monarlc vi dyrkal

Der under vädrens tyngd med' fidan- upvänd fträckt
För dundret af dit lag, och feglet fänkt i vägen,
Hvars är den djerfva köl, af tufen åfkor bräckt,
Som flåfs ännu mot tre ? flåfs, lika oför/kräckt
Med Hafvet i fin barra, och Ljungelden i tågen l

Kän

<



KähCÅRi, förmätne Greig! ej af Hans vimplars pragt,:
Ej af den gylne bog, hvars prydnad röken höljerj
Men af Hans vai at döj af det bellut han följer:
Förrfunkm eller fprängd, än i en oväns magtl

Men räds af diirtriumpri",- at endaft hoppet njuta!
Räds, mot en Wasa Prins, fom Svenlkars biftånd fåtr,.
At åtta. fegrars längd med en forluft befluta,
Sora röfvar*dig dir namn af böljans Öfverdrott!
Horn! det var gömt at dig, at af den aran fkryta,
Med aran af dit rof, och med dit blod betald,
Ät lana Carl de /lag, fom ftridens utfigt byta,
Och höra Hafvens Kung, förbittrad, flyochryta,
Likt Nubicns /kogars Kung 3 af fpjutets liulllng qyald-S

Sa hör det Wasar til, at verldens häpnad göra.
Så lyfte GUSTAFS arin, i blomman af des vår,
Med tretti lagrars bädd, från Tillys hvita hår,
Den helgd af Segrens Son, hän trodt i grafvan föra s

Det namn af- Härars Jkräck, hän fokt i fexti år L

Min Konung ! at et bröfi fom lyfts med Sverges Söner,
Förlåt om nitets högd et vågadt utbrott ger:
Med Lagrens vundna krans pä den Oliv dig kröner ?

Eör-Din odödlighet, hvad kan Du foka mcr?
X 3



Dit Rike frelfl af Dig: Lag fliftad: fjelfsväld tuktadti
Din blick til jordens bruk, til Högd och vapen fträckt:
Förtjenllen fokt med nåd: rätt Ikyddad: fnillet väckt:
Den Svenlka borgarn trygg : det Svenlka namnet fruktadt;
Hvad mödor! och fom dock ej Aggets brånad lläckt!
Men ryt, förftälde barn af Kunga-hatets anda,
Flvart når dit hefa Ikrän? betar det SvenJlca bröfl,
I Segrens högre fäng, at GUSTAFS ära blanda
Med llagna fienders och fångna kämpars roll?
Du kan ej mera här en Smickrets hviikning kalla
De rop beundrans våld ur vara hjertan ryckt:
Hör deffa famraa rop från Hoglands högder fkalla,
Och jaga, vädren likt, de brutna Ryffars flyckt!

Och Du , hvars Ilolta flagg en blodig bölja ärar,
Carl! värd det flora naran fom verlden än förfärar,
Den Ocean du gjort til vittne af Dit mod,
Med bäfvan, från i dag, fkal dina fegel gunga,
Des bölja fänka fig när Dina thordön ljunga,
Och färgas, från Din koi, af altid hämnadt blod,

Calliope, fom nu i GUSTAFS länder,
Ej endaft fångens lön, men ock des ämnen l,ar

,

Stig opp! Trompetten tag: den ägnar GUSTAFS dar
Fyl 1 med de Hjeltars namu Europas hundra firänder ,

Sora ftridt för Sverges rätt oeh dödt för des forfvar!
Sjang



Sjung deffa Lagrars glatts, dem de pä böljan fkurit }

Och må ,
vid ljudet af din röft,

De mödrar troflas, fom dem burit,
Ock glädjen finna väg til deras makars broft !




