








Drätlc^Zkald
Ml! Mormachtigste Vmstinm

och MUU/

Sweriges/Giöthes ochWändesDrattmng:c.:c.lc.
WUes Wär Wlernadigste Mandsens Woder

Til allerdiupcsie Undersatclig Hedcr och
Uro - Mietteitä Uyck - Onstning

Wld Hennes Kongl. May:"s nyliga Regcments
Antrade/

Som den 17. Är 17 >9- mcdclst AlllnälUielig Kröningz
Högtideligtict i. Upsala ssedde/

Den 17. der pa följande i Götheborg/
uti en Auseenlig och Folckrijk

Ortens Inwanams och luwänemmors Wider -- Waro
och Ihöraiche/

Pä KGgl. dersammastades
. Fmmröstad och Qwadder

As
SHKI. sl^^l.^c«lUz.

<H»>

Tryckt hos Zacharias' Hagemann.



Dm
Wtormachtigste Mmstinna och

Dr kl.L<Mok^,
Sweriges/ Giöthes och Wandes

Wwdt MMM/
Stor - Furstinna til Finland /

Hertiginna i Skane/ Estland/ Lifland/ Larelm/
Brehmen/ Verdm/Stettin/Pommern/

Laffuben och Wenden/
Furstinna til Nugen/ Fm öfwer Ingermanland

och Wihmar/
PfaltzMreflvinna tilRhein ißel)em /til Gulich/Wlewe och Bergen Hertiginna/

Sa oct
Arf-Prmccha och Land - Grefminna til Hesien/

Furstinna til Hirschfeldt/
Grtfwmna til KatzewEllsudogen/ Dietz/Nidda/.

Ziegenhcim och Schaumburg etc.



»MWe VtMmg.

Mtinna/ Himla-Skänck och M-
dens Mde-Gafwa/

Tu Nordens Wra Hopp och Sweas
Hulda Mor;

För Tig wij alla Gud Hiert - innerligen läfwa/la/ hwar och en af otz ock sakert thetta troor:
At nar Gull- Spijran Tu nu gripit uti Handen/Md Gnd Tu föör ock Frögd och Fr,d i Guthi-

Landen.
Tig



Tig Himmeten sä wäl til Kroppen welat Bilda/
Mm an med Mgre ZijrHan Smyckat ut Tin Siäl;

Ther haa sin HerwDag the Dpgdighetcr Milda/
Ther samjas Wett ock Wärck sa öfwermattan wäl;

la/ tadan fiyter ock/ som strider Konnungz--Äder;
Then hugneliga Ström af Klirlighct och Mder.

Hcrdinna / see ock nu pa mlg thet minsta Faret/
Benada thetza Blaa'n/ fast an the strefwes seentf

Om nagon ttor ockthet mg ssintathär i Sparct/
Sa wet dock Gud mg alt goo - hierteligen mcent:

la/ Moder om tin Md iag ingaleds kan twijka/

Wn WermdWe Nrattnmg/

MttMVcrvanigsse och Troplichtigste

Undersate
dHKI. BLKI^ttlUB.



3il denna
- Gnstmngz

o^^^lo^B-Waldens
Ashömnde/ den 17 9 om Morgonen

Pä Kongl. i Götheborg / blefwo Dagen
förut SalNttl. Orlens Höge/ Förname och Heders^Anstenlige

Mwalitlre och Inwä»eril,nor med denna lilla lnrimgrionen
l<efpc<Hivc"Wördsam s och TiensteliM invircraäe

och Budne.

Bonnkir.
Morgotthafwa wij Dagen jamma/
Pa hwilkm sidst i rit. K, 6 K Cronan tog/
Och fast tag fuller M skull hassr cher dalia Fog

amt - Swhl Lyck', önska LANDMTZMAMMA:
Mm jom af Siukdom nyff ta Krafftren woro lamma/At ey iag mächtig war handtera Sbalde-plog:
I mcl ar dock nog

At MODRiLN an stawäl.chmßamaTlmlianamma.
pa utsatt Tid oG Ort at sammantrada ta/Menl/A<)2x'°RöNlLT3Flock/ asssislmDygde Seder/
Skal ey mg til fa r

Jo wäll/som SONILR sig för MODRHN bncka

Sin SD HL pa tlffa Satt ock wordar hwar mSriarm.

i?.lik.

L 6MI, SM^cMUS.



Wid Orationz - HÄenz Antrclde wardt
dctta Stycke Sunget och >Huslcel2lic.somär

rcKoniBmus.ellcrSllMptelW Swea Barnensgällan-
deßoop til den Högste iHimmeten om sittLcmo och Högst,

älsseiiga Dmnning/jeinptemed den bKdkadeGudensnädlge
xcös ellcr N>eder«SkaU/ undcregen myctet Sklön

Verg. l.

Himlcns Gud och lordsM Sag öfwer hwilka Folck och Kiön
Tu lätit ju tin Anda starmr
I Norden ha sm Hwijlo stiön/

Them förr Tu högt satt up til Heder/
Mn seen aldeles siagit neder?

Lcli. Eder.
Vel3. 3,.

Rop. Men sij / Tu har wid thet TilfälKt
Otz stagit mer än alt för Hart/

Frän Hufwud ned til Fota-Biället
Ar uth och in altsammans särt:

Har Tu ta tanckt otz platt försivaga
Smupt helt mcd allo ta af Daga?

Lcli. Aga.
Ver?. ;.

Mv. Thw Aga wij förtienat alla/
Förty wij härdt Ag giordt emot;

Är om wij nu enhälligt falla
Med Änger - Tämr Tig til Fot:

Eag



Säg wil Tuta för oh Elanda
Then swam Synde-Plagan wända?

Verz.
Rop.Tin Kiällas Diup star eij at osa/

Tu Mr/ sargar/ helar/ siär;
Seen Tu otz giorde Fader-lösa

Och Herden tog ifrän the Fähr:
Hwem är wär Moder och tillistä
Wär Herderinna Hulde-Mjka?

Rop.War
Hwad Kynne lar Hon wijsa ftam

Hur lar Hon syta Hiorden ftora/
Tm Kyrckios dyra Foster-Lam/

Hur lär Hon ansa Fähren tamma
Som nu a mattada och lamma?

LcK. Amma.
V6?B. 6Rop. la/milda Gud/ gjfWarcks Förmägan/

Nog har Hon reen fätt Wiljans Mod/
' Hon wal med yttersta Ähagan

Otz föör pä Betes -Parcken god:
Mcn säg hwad oh igm bör lära
Betee wär Herderinna tiara?

Hra.
Vcrs. 7



Vei-s. 7.
Vov bwad sta wij giöra/ at eij illa

Med Hufwud/ Kropp och Fot ssal ga;
Hur bör otz lefwa/ at thet Lilla/

Wij an desittä/ otas ma;
Sag / hwad ar godt/ tä Huset renas
Och undergangen stal förmenas?

Lcd. Eenas.
Verz. 8.

Rop.Tu Rijkers högsta Harste-Dratter/
Emedan Tu nu Nadig ar;

Sag hwilka Lycko-Sallhetz Latter
Tu wil tä gie war Drattning kiär

Nambn Gäfworna / wij goda kalla /

Tu Henne til wil lata falla?
Zck. Alla.

Verz. 9.

Haf Tack/ war Gud/ at Cu otz gett;
Gif Henne all Tin Sallhet Rijka

Af Frid / af Seger / Ahr och Wett;
Lat ewigt Swerges Barn tilfammen
Haa Frögd af thenna Dratte - Stammen:

Ammcn.

Göthborgarc



/ sa twgne/
Til Znnest redcbogne:

I Landw Stpre -Mnner /

Wär Tmnmngs gooa Wcknner;
Tu Twnes Wiirjo-Mder
Ocb Andeliga Fadcr;
I Wänner äDenlijka
Som Tron utspchda Ma;
I Stadstns goda Stöder
Och Mdz - Förwante - Bröder;
I ttcka Hedets - Manner;
I stäteliga Swänner.
I Göthe-Bsrgerinnor/
H Hmm och Heders-Qwinnor/
3 Dijas Wönster-Stycken
Och Kiönetz Ahre - Smpcken;
3 Mijas unga Planter
Och Npmfe - Chor Z2l2ncer.

<

A la/



la/ Ma I tillika,
Som wördm Fru U ld!K
Och war
För Swerges Bmnning Stora.

H rinner/ Swea/ oppigmtin Morgonrada/
Sa tindra Vtralar reen utastin gömda Sol/

Sa dörjar ater nu tig Hnnmelen benäda
At Dager brackeran uppa tinmörckalohl/

och NattensBisterhet med Maln och Dimdor
wjka:

war sn kiär och saat ,

War SMr/ Fw och Mor med otz af sannna Blod/
Af Blod/ som qwillar dock sian wara Hiältar Stora/

War hugnads nya Sol i ganffa Swidiod/
war? ta hon nu trädt pä

Upliuses som pa ny lned Gryyning Norm Polm

Swml länge nog tig Morckstns Bojor ssngsiat7
UA Tn nog uM qwijoit i Nn Sorgs kual-swatta Natt»'-
Tn Handrcn wlijdit har / tlg gmfweligen ängsiat/

Och legat nti Wee som ned bcgraswcn platt:
The Plagor tig ha qwält / the warit alt för lange/
M Tanzr tn lM W/ orackneiiMN mange.

Hwmr
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Hwem är as Swenssa Män/ hwars ganDa Sinne hyser

Thet minsta Gryn lnan af Swenss >redeligit Moo/
Soin här utöfwer ej i Blod och Märgen ryser

Och wä! för salllina Sak ma ylnnigt gräta Vlod?
Mig rör then Tancta sä at Mod ock Kmfftren digna/
Min Röst förqwafs i Gomm / och Ländren neönsigna.

nog/ at Mannaheims then drapellga Hialten/
Som langer Tijd/ ttl thes Hans Wapne- Tijd war hals/Mcd Segrens Brvnja blä omtnmlade i Fälten/

At lorden hon ther ath som darrave ock ssals/DchWerldstns larlar all mäst bönomLostven giswa-
En Olycks'StUNd MU ns then Lofws i-Meacer dllfWA

Ej nog/ at ta i gläntz sig wcmffade wär Heder/
Wär Kiäme-Mörg fiöt ut/ och tappades i Sand;

The SwcnM Söner alt mot swggsta Famoicöor
Borttmxades i the sibeHerg Imnmer-Land:

TalM/ Giöta-Kampar ta/ O/ Himlens Under', DomlMt/
Wtd Ob^, von omsiättras uti Bommar.

Ej nog at strar ock ta wart O.stans Landa» Märe
Thet öfwnströmmades af Ofira Varbarijtz

Af alla ssiöna Lund/ som wära Bröder kiare
Besuttit thcr/ wij sccn bchöllo ingen Bijt/

Och manga bundra Hhrs Swenss Blods och Arbch Gröda
OppMgdes as en tort the Möoa.

A^ Ej
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Ej nog/ at alt dä där pa Leminarna oss sargar/

Tlllijt wänds Spehen ock pa sielfwa Lifwei mäd;
War WastaN'Fiolars Bror/ som släds otz Halen targar/

Mr andra stamman til Bröst-gangesgiora thad/'
Han stindrade sig sram/ an ssiönt han nog fatt Kuffl^r:
Och in pa Kroppen ost Hiert<iöter/ siar och ffuffar.

Ej nog/ at langan Tijd wij sawFader«lösa<
Fahr'N hos bcllargber t Lencier hade Bttst /

3her the Illbragdare lältsärdiga och bösa
Pä honom dnro Hand/ pa holwm spunno List/

Hans lilla Följe Chor hvs och MalacKar
Ha kant Imraierz Nijs och Mussul-Mamms Blackar.

Es nog/ at ta lijkwäl thet seent omstder hander/
2lt caki. stn Hcmmans Bygd soin nappasi atersett/'

Flux Swcas Utanwärck / the TyM fljna LanVer /

Gtöth-Stammens ratt en suur och Tiugu«Zrig Swett/
En inkmchtcr och beröfwcr/
M twanG taan »ned platz sig radda öswer.

MlOg äro vessa har Bedröffiqheter stora/
Men / Swea/ Koste Gud/ an spijsa icke the/'

Sä har tn mast sakna ock förlora;
Men wit man ater r titt InnaMmme see:

Sn stnnas ä tin Grund rätt lijka haala Skreswor//
FM alt for wiM och obyggelM Reftvor.

War



War Swea Mor/ som, war sa mächta rijl pä Söner/Nu Bama-fattig siar Med Handren tusen korsi;
War lord/ soin hnndra falt gas förr sin Gröda Mner/Obrukad wäxcr nu lned Tistel/ Fiuum och Porsi;
War Puna. ar haälaoer och genom fratt af Sni.qlar/
Wmt Ardcts Swett och Blöd oppsugader af Iglar.

The förr Strids-Manligheten läfwat/Nu tycks Modstulenhet intagit hennes Spar;
Med Witterhet sa war wärt gamla Folck begafwat/
.

Then nu lijkwal hos oss pa Krynipllngz Krycknn gar?'
An ett: ftan til ringsta Torpar<Hytta/
Sag/ dwMs ther ej ett Kraak/ som heter Egen>Nyttal!

At tasa kort/ si sok nu Swerge M i Swcrge/
Md Brtllor fins thet knapt med Fnctla eller Vloss/War Prijs then softver nu Sömn-döfwad under Berge/
Hwar Frammcmv han beleer och stor°begabbar osi:Utwärtcs a wart Lano en Stnbbe ulan Grener/En Stvmpningz Kropp som y lnw Lemmar <iger Senen

Mm innan til igen/ ett Lastrens- »nnrat Fäste/
Olyckors Mönster-Platz/ett Fattigdommens Stall/

En lämms Wirfwel-Grnfft/ ett IrrinM-Redors Msie/<Fahr-lösas Samle-Daal/ en Enckiors Grnto-WM
En Lijks Gras« Backe Plan afmördade och döde /

FörstöriiW Uggle«Boo// etk Skiöstiugz-Fält/ M Ove.

A 3 Dl//

5
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MA/ ja/ Gochborgare/ Gsthboegermnoe äftven/tW lag tänckernattoch blir kall-stvetter/ blek och röd/
Til Gud med Los och Tack I Hug och Hand opphäftven/
I nägot kant man af then atlmänt Ime-Md:

«Gud läte Gotheborg rätt nog Läf-Fester fijra/
-Gud Me denna Sten Swenss'Eronau standigt ztW!

Men Gscheborgare och Gstheborgentttter/
lag undrar hurudant Ett Tvcke waljka' blij./

Der nagre Ord iag rör om minä klw Winner/
Est'Latter/ Inger, Män/la wil wj g 6 förbij.-

Kansse/ wid samina Tal I Oronen oppsparra/
Kanffe/ I afwm wäl Wn Mfwa/rysa/ dmm.

Ett Land/ ftän Hedelu Hös med Swea Krappabt sa«mmn/
Ther Grödor usg utaf Gudz Fctma plagat groo;

Ett Folck / som altijd lned Uthärdighet och Gamman
Samt «n EnfaUighet wijsi Gud och Kulßar troo;

En Slächt/ son» mitt iblsmd the Trass och Mostar
Har södt til Strijd och Aid/ rätt statcliga Goijar.

Sij/ detta Folek och And/ man tnatte sig wäl korsia/
Hur lära fuller the befunntt sig til Mod/

Tä Wred'ns brädd-swalland Ulf them monde öfwersorsss
Och sidst them öfwergick Förstöringenes Flodl

Tä fingo «Nina Möör i Tarars Fioiar wada/
M singo lllina Man i Vlodms Siögar bada.

O!
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O! Grämmelse/ O! Sorg/ O! Gruflighet/O! lämmer/

O! gräscligit Qwal/ O! Nöd/ O l Ach och Wee;
Mig Gmt min Andedrächt snart Wper til och dämmer/

0! sior Elckidighet/ at siljtt Elände see:
Sec Gälb och hela Vyyu anblajlader i Brande/
See HiZluncls- höger Eld l Städer och pa Lande^

See Egendom och Govs af Röfware botttappas/
Sec all sin Kropp dli bar aftaaklad som en tl;

See Blod af Mmmffior/ som Wijn af Pijpor tappas/
At Marckeu blifwcr röd och utaf Galla gal;

See Wan.och Frande- Folck dras bort wid Har och Lugger /
Kött>targlas in ttt Veen af Kmtter och Podugger.

Siäif widcrwaw lee m?d tulend
Siu Möja / Francka / Fru / stn Dotter / Husiru / Moor /

Af ffändeliga Diur Näs<daakade
Pack wald°nödigas ttlHor;

EceFahr/Son/Husbond/ Dräng/MoPsGnwder/Swagrar/BrödW
Pijn-strackas/ martlas hardt och sinökas uppti Glödcr.

See Helgedommens Saal/ ther Gud man Mr WM
Hm thcn giörs slMelig/ orewd och ossar/

At Vccstar ther Mi Camel. och Hasiar sialla;.
See än en 3wg/ som högst bcdröfweliM ar:'

See spada Lam/ ja ock the wuxne wara tnckas
Ur Chnsil FM> Hus til nMs.

Sts
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See mera/ the som ej Wald,Fängsset hnnnit wijka /

I Werldsens wijda Wraar för Hedna- Slaswer gä;
See them/ som tagit Flycht/ behallna sörr och rijka/

Ströös Land i kring och nu ora Tiggar-Bvlten pä:
See them/ som 6 da qwari til Ngor/ Kroppar/ Sialar/
Handteras Wm och ynkeliga Tralar.

la/ see ock aldrastdst the ta qwarleefda Bröder/
(Kan tro iag siclf ock äat Blods-Bröder ther ibland)

Som ha sä malmelig uthardat nti Nöder/
I Strid/ i Brcmd/ i Klöld/ och tient wartFoster-Land:

See nastan alla thein sta stcela sast pa Stallen
Bland Ijsar högst uppa Fiallen.

Alt sadant see/ ja eens man höra och ej grata /

Thet wor' ett Hiettä wlst af Flinta och Demcmt.
lag rör ej mer ther oin/ men wil man Eder läta

En lijten önsse.Suck/ then Gud upMe grant:
Aelp Gioth- och Finnar snart tilstmans/ IlLsu satep/
Seen ger M nM ock Rad at beggc reepas ater!

sWEn an sa fa wj ej i Tröst- Twlnpettan stöta/2N> Annu Sorg «stämwes hon omweswader med Flor;
Har med all thenna Pltcht m sylst ej reen fatt böta/

O», högst beplagade war söta Swea Moor;
Skull' thet til Ofwermäl som raaga tina Nöder/
At sidst tin St«m czki. tu ssull' ock ssada döder!

Tin
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Tin heder / här nu ej ar Num at prijsa/

Mcd Wördnad ikal likwäl then blifwa oföttald i
Then ingalunda ryms i themm lilla Wijsa /

At fult utsiunga thcn an Mes ingen Skald:
I Mn/ Gothborgare/ nog nyute nu til sinnes/
Sä marcker da en Ting/ iag dmger Er til ininnes.

Hm'dyrkade wj the sörst smmgangne Ähren/la/ lnange ther uti miWrlnade ock Gnd;
Hm' mono cj sedän ock the hiclpe,lösa Fahren

För Herd'n uprccpa tidt ett sadiint Böne Lind:
Gud hielp snart Rungen hem/ nög wänds wart Huus«

Mlände/Nog bli Rytz/ Saxe/ Danff ta ater Nasa -brande.

Tbet första hörde Gnd / the andm twanne Stycken
At intctder' kon, til Warckstallighctens Dad:

«Thct ar en dalder Sak och Diuphet ösmcr- mycken/
«Som Gnd har i sitt obegripcliga Rad-

-Gud giordct / Gud har Pnjs/ Gud wilwj Rungen kam
--I alt dock ssoloul underjätcligen ähra.

At Gud mang-arig Gmd at en sänder/
Mcn latcr'n tnlnla sccn / dans Nijke tumla ock.-

At Gud lät'r »3nnib2l m Middagz Solens Landcr
Tdm sialta Komar.Werld m Tijd pässruswa Block/

Mm stwx thcn Hmlte-Man igm för Klingan tmka/
Och see sitt Foster«Land l<om.WMt unm-dllka;

B At
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At Gnd en Fenite bland Keis'rar laler UiM

Natt nog Luropen om mcdGlaftMnnar^sparr/
Opbaasa Franssa Man/ tbcu Kunq i Faugsse slanqa/

Och wara WaUa Folck/ Tyss-Kampar ock en Darr/
Men sidst lijkwal Mod/ Kmftt/ Seqer/ Mijkm lM
Och krypa t en Mrk lord-HMo Muuke-kam^

la/ at Gud offta fa SinncsMesar/'
EN dtyg/ M

EN ?MlwB, pnmpe)UB och M (^Xsar»

Nu höjer högft i Tepp/ NN slörtcr md l Gnmder/i
At the uiev Jolck och And aldclcs ligga under^

FH sauimaleves at tben mMfnlla Guden
Wärhögst i HimmelmlM stlttge Monarck/

Har lange lätit aa i Ll)cto,SNHets Skruden
Och Seger-Palmer O ratt manga uti Marck/,

Mcn honoln effteM nndragit stljka Gäfwer/j
At <)iMtm jemte meV M Swerigeuujaswer^

M i hop / hwem mä thet lM bättev
An endast och alleen war Hiimnelrijkes Gud^

-Hnn satter Kliugar af/ han Nl och Kungar Dtcr/'
-Han lancker Viijken md/ fanit l?aller op wid Gnlds

«Hwart han föör Stora Man/ pä mmM huOrai
M the MM Folct bestötta man foruudra.

Och
I-,,
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är pa detta Sätt/dä lutter Lapperijer f
Hwad som Förwettenbet nog nwcke bringm ftalUx

Tl)et och Racknmgz Drejerijer
The sanuclllgen här besta med idel Skam/

-M/ McnWa/ Snmmn la sitt Wärf i Lufften Ma/
-Meu GM Hwad hoiwm tyew/ med Mgelnenten giöm.

Kring-wrinckla Mje/ Siu/ (a) smm orilla med CHKala,
pricka ock m van «ci och

Och plattra Ki/ som Höus om Mowon ° radan gala/
Hm' thct och thet föwt tu uti Mkcn secr;

O! DarlWet: - när tn tin Mckning zifrat fulln/
-Sa zisrar Gtld then om med ideliga Fuller.

plopl,«er nya wist m Berger aro Dwerger/
För Chrisms dog m reen the gambla lordssas Stam;

Sn Skattisser Nellin, en Tosser I.icinenl)<:rger.
WalstMdiff Abt lockim. Fransyffer .

Och ficr af detta Skraa/ ej stort ta lara duga-
-Nm Gud för Nijkeu raar/ ft M de hm at Uuga.

Nci ingawnda-. «Gud/ som fiälldigt läter spela
-Sm Skicklscs Försyn ock i the Ulinsta Tiug/

«Besynnerligen ta utrattar saken hela /
- När Mgcmeuten gii i Circkcl och i Ring:

-Thet sammalcdcs wj aldeles iutet twijke /
-Nu afwcn wma ffedt lwd och Riffe.



Wj biuda/ Hialte/ Tig/mcd allcrdiupsta Ara
Ta fara wal/ ock nu lnau saija tbetta här:

Tu wast och bllfwer nm war Tolffte kara/
En Guds lärn-tcckners Man iLustoch Nöds beswar/

En pä Nordens Berge-Grunder/
En lorde-Hialtars Jarl/ och Effter-Werldens Under.

har pä Dag wärt Ilitogs spct och klanger
3N Tä liuudat ur en Bois»dchangd Viole 62 <33n,!>2.
Mig tycks MijMnftcns Tmpp/alt csstcr Standoch l(2n^r„

Har redmi tdeuna Kolf uppä mig stiuta fram:
Förwirrad Skald / wil tl, nu lordsards Klackan riuga /

Ta bast tu haswcr lckdt/tig bör Zrögd» Harpan ktinga.

Kort swarat: Gud nä' deu/ soin Wkarm ssa chta /

Oin SarctpaM hclt/wen iuuan fult mcd Waar;
Nci/ f<)>.sl Ms döö-M af ock Saret görs at fiyta/

Ta seen en jm Salswa icke spar-
Och sij/ M detta Satt/ sä fin mcd Wader-Ijlm
Mig gcuast nmd sörbij i Lufft oct dmna Pljlm.

Dl.Kicz. war Lakcrmna/
Fast SweuMs Sinukor tu förstar/ soui thet sig bör/

Vifjbaga ej/ om wj/ som sielfwe Siukan finna/
Ock sielsiva benues Att och Drisst tig scha för;

Tu kan tä seen/ som ej med ITsu Md ssa sela./
Med lempeliger cur o§ destc battrc hela.

See



O Gkräddare/ sij mrätt stint pa pryl och Nälen /

Mm guck ej en gang m om Innan Galen.

Ther i en KmiiM -Sons UppfoslriM Sätt hau tedde/
Men fick af Konlwqen til tacka dctta Swar:

See/ Allernndigste wärt Nijkes Moder kära/
En helto/kyldigSak/ en Barna°Wördnad/an/

Tag wäl/ Herdinna/ opp hwad tig til ijdcl im
Titt cckerminsta Far har tancker gee wid hann-

Tilstad/ wij nu ockma bce Glld för tig tillinä/

Er/ Gotheborgare och Gotheborgerintter /
Gnny.Bcredwilligbet iag fnlt mig tilförser;

Wart Ainnc thet ar stort/ inen Tinilnan desse minner/
lag Er oin lijttn qwar-Fördröjelfe dä ber/

Fast cijcst mgen Stnnd i nanhen efftcr sätter /

Sä dljoer nn oock nagra Fiern- decls Klocle» ssatter.

Wad Skrädda'M tbet en gangwid Franssa Hafwet ssedde /

Tahan en Bookbar giordt och sram til Kungcn bar/

Och hwad thet hande en Mun-jutiss pliil'sc)pl^nter,
Som för cnscipio. i stält Orermgz Pral/

En Strids-Haär staltefram mcd Ordning/ och Kanter/
Nu dubdlad / täatcr / ssutt/ Nll luukad/ glces och sinal;

Af Hiältmfick ett Ord: Tn stackars Gräl - pecigniec

As Popper astn sorryckt och wilnmer^Mer-
B 3 lag
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laq om osi ringa Folck snart dierfwes säja sinnma i

Ta wj om Nijkers Wärs omdömmcn Ma smm/
Pa Fötter äro the ouOönunen aarna lamma/

Fast gapande med KW nog ossta öswer Skam.»
-Nei/ Negelnmtets Warshar Helnligheter diupa/
«Ther i wj ringa Folck kuUstörta otz och stuM.

War Hugat muntra opp rättnu til Alfwar^saker/
Sä ber iag Lof/ at fä ctt Kortwill föra au.

Tä Werld'n W ägde the Twa Stora Hialte-Mcckr/
kr2nrx. Franffars Dratt/ochcall.thcTlMrsHufwud<Man/

Och nyji rranciscuz i M2N war flMen dllftven/
QwarMr i och Kter löser gifweu,-

Ta luta Hufwun hop Twa Klokhets dryga BiWr/
Kiött°Manglar°son war en/ och Brooru UanZ.

Tanck drcipligaste Twa Joro- Poren«tcrs Hiäjjar
Af thesse klickas da mcd L«ten hwar ttl nmns:

e-Sä röras larlar än wäl mer af WaKuffar /

f-W thet the röras Knall och Pussar.

Skoo s FlickaNi saa sa har: sl2ncilcus war enDarei
Som uti cgen hög l»c/lon för pgvia gick;

Nej/ had' iag warit pranrx. ell' een af Zunsstren ware/
Sä MU min (Zencl-al fatt statt för Hugg ochSttck,

En Kung ej siels bort gadt i F<Ut/ sä m mitt Tpcte/
Ty lnistes han i Land / sst mistcs alt för mycke.

lag
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Jaa swar/ gaf lon til swars/ wid alla minä Knifwer/
At gick sielfwer lned thet högst berömligt war /

Meu at han fängcn seen sa snöppligen sig giswer/
Thtt stins han Qwinm- ffapt lwn ingaleds wa' Kar/

Nej sörr ft ssulle iaq slötts sinä/ fou, trössad Halmerj
Hn silta sccn i Hal och giöra KlM^Psalmer.
Sn seen / far «gnz ml sorti hwar war tä Hug och AchtWMr ftan paviil förs ttl bHackir fachta wijs z
SM' ickc iag lneo Gatt besluckit hela Wachten/

Och lafft thcm alta blij Navs - Hcrrar i P3ri3 ?

Thet är mk sa / ja jon / mcn iag fran Käpp och HattM
SM' stultt lwg min koos/ ta Zolcket sasomMMen>

Sä lM rrgnc.scuZ sitt/ thet Keisar Carl Ntt galler;
Ach l saa Skoo-FlicAreil / giorde inter rätt/

klincilcug ssllile han strar sielf haller/
Hans Kcifars Adel.Mod thet HM tijkat

Ia / sia du )an mm Kopp med egen Lass i stnätter /
Om catl ej hade tä giordt tllfcn MM bnttcr.

Kiött-Manglm'n ger tit Swar/ du talar ssin m Toktr/
cml felles Welt/ la hau Opt Fogelen m Bur/

NeU r«nl2 st ffnlle hnn/ ther hauhar warit klokett
Med Knipning/ Kiöld och Swall giordt Pijnan lckU och stMi

Ej stulle Pist Lulguncken cll' de§ 3i»ke/ (6)
lag ssuU' lardt honom gce luig häMll af Kt RPe.

woro förnckusteVlikoleu <at Hertiqdwerne Vuramd'
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Kortwilligheten war nu then jag tänckt berätta/'
Förlaten/ än iag ber/ at iag then bringat an;

Then löjeliger tycts/ men har i Grunden thatta:
-Hur' underliger Syyn ju städs gemena Man

,Om Regementets Wärf har pa the Stor« och Höga/
«Thet detza ssada dock lned helt ett annat öga.

I Witterhetens Folck/ tör iag och saja Eder/
I som det Vok«Zörständ ju nagel.faren grant/

Och Rijken stildren af pa Cantzel och Catheder;
Men minnens thetta Orddock gierna blifwer sant:

-The 9Ws Belaten I med eder Konst aspräla/
- Mäst Herrar offta helt lned midra Färgor mala.

och en plurarcker ganjVa sniller/
la/wor thet KicKclicu. ox'N>elN3,

Slijk' store Man/ som til Negerinqz Konste - Driller
Fatt med°M Finger>Lag/ och Hiärna genom» fijn:

«Ta alt the offta hint til Circkel-Passct föra/
-Sa tackes Gud lijkwal the Circkel-matcn rem.

la/ Nijken tala om/ thet är bad' Konst och Fam/
The gamla är en Sak / sörty man siijka glömt/

Men röra them/ soin nu luot wara Tijder swam/
Thet siinncrligen är aldeles genom » öint:

«I thetta Haf ar Konst/ atkonstigt kasta Anckar/
«Ibland Förgripelsens och Skrynltans Stöttc-Banckar

58)(°)(3tl6
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Reen blecknar ta niin Hy/ iag ffälfwer/ danar/ ffaker/

Mitt Sinne tiocknar af en Kall Besiörtans» lin/
At nu wil tala oin the allerhögfia Saker

allerringeste / och thet änta pä Nim;
lag/ soln siijk stora Tiugs Lär>Skola aldrig nalkat/
Och alttig Munuen an ur PKnl?» Brunnar swalkat.

Men, Allernadigste
lag allerdiupast ned mig kaslar tig til Fot;

Halt ingalunda M/ O! Dygdernes
För en Förmätenhets ell' Kithlans Swindcl Sot--

lag twingas/ när iag Ord tll Är.a tig ssa leta/
Nu lljtet med mitt Spöö l desiä Alswer llleta.

Ej lnentes mer rättnu/ ta Sahen war Tresdubbel/
At Rijks. warfOlärdt/ Lardt och sila i:

«An at then dfwerhets MiMlnans Gral och Gruddcl
«Man inaste wänja sig och lära lata blij.

Cij dcssa/ sast iag fatt them sielswa aldrig höra/
Sä wet iag Nijkers Wärf är theras enda giöra.

The Lärda/ när som the afssndda Mal och Griller/
O/ hwad för niakalös Uplpsning gifwa the;

Then först benämda Tropp/ om ellicst han ärsliller/
Hwczn kan thess Munn ta bort/ soin Gud behagat gee!

Mcd iag ock m bad' Mods och Blods-Förwanter/
Dcck mcd then Medcl>Flock man liten gran bckanter.

C Siör
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Siör MD Drattinna ta som Hinimelrijkes VraMn/-

Sozn i alt annat war ock hclr Hans Ofwm-Bill:
Han ansccr jn mcd Gunst thcn swaga öftvcrmättm

War Garningz Willighet / och upptar tbm för M:O: ware ta niin Gnd och Dräunmg Aa sinte/
Tee ZW mitt tiMmd/ soln sielfft ar ellicst mte.

är ta thctta KM/ at Landoch' Folck befassa/'
En Sl)sta allrcchösist uppa wär ganffa lord /

Ta enär Swreman och Radare för alla/
Ger alla Lag och Bud mcdWmkmwe och Old/

Har Wald forKroppochLif/ And/ Strand/ Gods/Fcigdcr/Fredcr/
Och far i McmUlo-Halun en Gnda-lijter Heocr.

'

Sielf Hiimncl-Mjkets Drätt/ tä Vrattarua pa Joiden
Hon satte in/ han them ock satte högt i Prijs;

Hcni Wille the af Folck i Garaingar och Ordcn
Skull' Urc- Wölduing haa pa allcrdmpsta Wijs;

Hau Wille at uti the GulKoch Pärlc-Skmdar
The ssulle liam Nalnn af Joidcrijkets Gudap.

I Norden förr/ seen Död'n/ che Drattar GudarMwi/
Hos audra Hedna -Folck mcin thct ock sar igän-

Wid Liswct bette reen i l-.om tbe Drattar llivi.
Thctar/ at tolcka ut/ Lycksälla Guda-Män;

Otn Ecn uu ellcr Fleer tilhop Styr ° Hcder'n bära/
Thtt dock pa bäggc wijs ju ar en Gnda°Äm,

Sä är
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Sä är da icke then Negenters höga Heder

Ett Memvssio>Hiärue-Fyud; mi Gud / som fullersag
At Menuffio Floctens Mud i Wärjo/ Rad och Seder

Förutan Styre«Man aldeles nnderläg-
Hau M at komina för/ lagt an Regeringz Sätet/
Fullmyndigat thtt ock «md höga Majestätet.

Ett Me trada til men ej Hög »Myndigheten/
Thet tpor' först rätta an en Narr^omwöiL^Leki

Mi/ effter Rijken satts / at böja af Förtrettn/
Som i thet Sprijdningz Stand sö jaizzmerlig 06 stvek-

,s Sä lander thet til ganssa Menssio-Ätteus styrcta
-Them hettge och oförkränckelige vyrcka.

n?än tro ssnl! ock blttt l Mdens paeadljst
Mll' ock/ när Gud en Zäng til off

Man tro ock Rijkm thcr lär' bli sgmmi? wtjs^
Thet är en mycke diärf och kitzelaHtig Fraga /

Med läugftlM Bry ssa den o§ ingalnlwa plaga.

Mld siels är Ordningz Gud/bland Englarsins ock Ordeu/
God Ordning baqgestaus ta fins elt' funnitz wäl;

Men at stijk Rijkcn thcr ssu gecs/ som gees pa lordenj
Thet syncs fuller mig aldeles Mau M.-

Wil du q two't/ fa gact da sielf tilden/ Kare/HwO Hilnlen Wer wj först Döttn lare.

I Ed'N
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I Ed'n och Himmclcn/ alt annat til at tiM/

Säg/ ftuls ell' sinncs thcr Black/ Kista/ Fanssa-Bröd?
Sag/ hwad för Sttids-Gewär at örliga ochkrijgas

Viei/ Gud Reg'lncntcn ej af Lust men högsla Nöd/
Ej som mcd til Mennissiorna lninger/
Men safoln twwgaocr/ mcd KM;r> Manna Finger.

Regementen har ta Gud/som försia Smeder
Och högsta orsakat ochbcredt/

Men soin en Snicd. mcd Tang sitt Smijde tilbereder /

Hr utan Warcte Tna ej Heller delta »?edt;
Alt slikt plär wal af Gud soin Grund - Orsaken stamma/
Men Mcd'l«OO.ker haa dock brukar ock Md salNlna.

Til Mcnn'sslors Nyttighct Suo Negenientet clmnat /
Igenom Menniffior han thet ocL wärckat ta;

Haa Dnsst them gutit in/ och Frij het sedän lälnnat
Oin sadant sielfwa M at hugla och beraä:

Men sij/ stikt dlcf cj alt just suUgiordt ssux i Början/
Thcn Glöden tindra' först nög KUige undcr Mörjan.

Bad' förr sa wal som ock. en Stund sten Snnda«Floden/
9Sat ingen Undcrdan/ snmg/ HerreMr Drang:

The gambla Mennissioraf Ltalthets Qswermooen
Och Egcnnyttan än tä intct hadc Slang;

Ta lesoe nmn sa wal / ta syldes snarliij Brisien /

Thcn Törst af nästa Wck och Hungeren as Qwlsten.



För sinä Mi Barns och Barna-Barne-Kulla
War Fadren ta näst Suo cnKarlcks Kunga'>Man;

En war sa god som ann/ men alla Samje-snUa/
Fömtan Lag man Mtt ta nllestadcs wan:

Tä war tlm, Ma Tid/ ja ta at Sanninq tala/War Tid'n/ när Frode fick pa Qwamcn Gulle mala.

Men sij/ stijk Salighet ej hade Stanft i Langden /
Sccn Mmssior öktcs mer och Ondssan Gvm°wall/3a dlcf ett annat as/ an frttt i Marck och Änqdcn
En-spnddcr lööuva til sin Koija/ 800 och TiäU:

Scen Mltt och Ditt bcgmtt i Falten giöm Lofwar/
Och Skog'n affolstrat (c) har the Röfware och Boswar.
Ta sag man thesa Tiäll bMnna samnlanstakas/

Och Applct bijtas i then »ura Kanten an/
O! hwad för sötcr Mat/ soln ta fran Mnnnen makas/

Thet alt för liusiige Sielss wäldets Himla^Mann-Natura Frijheten ta i Nödeu mäste siUjas/
Och Malligher mmammas an och wäljas.

Natur om tu tar an för Dnssts TilbotliZheten/lag ej kan jaka lnw thcn ftora srggirii (^/)
At ta Naturen ffuli' ia warit söreweten

Och uppa thmna Sak ha drifwit nägon Vit;
Nei: MenMn as Natur ar SäMaps Dmr lned Mr/
Men ftän all Oswcr - Macht bon högcllgen fijkcr;

C 5 Naar
O) Ett gammalt Ord/sil mycket som stda.
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Maar hon/ wil hwar blij Kung / men ingen

Hwar wara Hertt'Manu/ mm ingen MZm draa z
Natur/ om hon ssa Fragdoch Mett detyda ntcr/

lag henue gurua wil för NMrs Amma taa--.
Ej kuude öre/ Warg/ men Mcn'ssor saoant l.iga/
Wett /ör stor en Sorg then mindre wedettag^

As N)äld och lntter Twättg/iaH som en <e)
Kan Heller icke tro at Rijken Dnma.it ut;

M sta / at nam, ther llied kan öokt then Kwppen stjllcr /

Thes Börd blijr lijkwal Folcks Samtradens wilje-SWt-
Mi/ M en ssöner Kropp meo Hierta/Bracht och Lnnge
Ar alt för god at blij en Bos- Ms-FWI-Unge.

Brifl fans wäl nog i theKring»SprijdckW willa zödm/
Sa Mycket drast dock ej Natmen wllle taa;

la/ seeu fullmogua sörst WaUusteus Ofwersiödkn/
Som Menniffior sa der stq sammcmkuippat haa:

Mi» Bristy til Rijkeu war en liten
Kheu rätta/ med ett Ord / tpar Skrackelien och FrischMtt.

Förssräckelsen at jenit befara hvgssa Nödenf
At ensam dlij affteer anqrepen/ plunomd / qwask

Förssmcklsen at see hwar Tlimm dlcka Döoeu /

Förssräckelse och Darr för hwar en Wäder,' Blast^
Forssräckelseni ia hon/ fast nog mcd Vmt och Suckar/
The siijfwa Nacke-Been ta uudcr Spijran bnckar.

( e ) i //. e/e Dock
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Dcck Mtchr.Zldcrs Ting/ tijt FM i Vörjan foro?The Arilds - Ttderncs Wälds Regemmtc-Satt/
Inrattade rätt hclt elssalleligen woro/

Ei kunde alt sa slrax blij Höswel. ssätt och ratt:
Mig tyckes solu ntaf the Styrsiers kormer trmne
At Folcks RegertWen rWmt Tijdeu dmm.

Men Splijt och mncket Kijf bland Hufwndm sä mmMAt hellre Faa/ jag twr them larde sten/Ell cck om samma det thmi giorde alt fördange
At gmM Stvret ock tilhandigades Men/

Som tycktts wam bast Snille/
Och thcm beffydda bra/ samt wal regcra wtlle.

The VMtt haswa nn siijkVcrjars Egmssaper/
Fast just hwart Nijke strax ej widt sa Nlyckc lch?Man Klmgar at ftm siijk Kunga-Knaper
En dasa knnd med Drcnqer Tiäg;

Tttn VtMM gick ett) ta makcliq mcd Ckrelen/Radlöldc niera an lcsalte Mmighctm.

Mm sedermera bar alt Mm esslerhandmThe Rijkcls Waldighct jn slörre Styrcka gett;^
Gnints-Lanta i Mälcu sig uiöswcr Falt cch StrandM'

Mcd Machtcn öiwcr Folck alt mcr cch lnera dl ett:'
2lt stg sörwldgat m/ scm slrijta Battn-Strölnmcn/The wMM l<c^udij^L.Dölumm.

23
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nagra ar thet wist/ soin s«rB Konst ° Harpan spela /»M En Ofwer - SlnlMets förmycken Flnger» Drill;

lag tilstar/ kijka grant then Klnfftigheten hela
Bchöfs en alt för klm ssar- siljpad Mse-Vrill:

On, Maijcstatm ock igenom Medel- N)äger
M' platt gerad tran Gud i Land mtraden äger^

En och en 'lliomaz i Kiöppenhalnn och ttaK
Här öfwer uog hwar ann bad' Me- bränt och Mt>- (/)

lag mins m lärder Man/ soin ock nti wart sala
Zör afwen ftmma Sat gas lpackert Lappe-qalt;

lag mins min Kung ock böd cj äntras Fragan thaium /

Oln iag befingrar then / tör hon miZ äfwen branna.

Sa nnicket tör lijkwäl iag diärfweligcn nämna
Och drejcr ingalM en TrMlans Snckje« Twinn -

«Ta Regelncnten Gud han wärdigades ainna
-Igenoin Meunissior i Werloen föra ln/

«Han til Maj'stäten ock lagt sasla Pelar- Grundcr /

-At hon sig sotar ej pä dlotta Mcnffio-Fnndcr/
Högst-heliger sä ar chm höqa Maijcstätcn/

En Nijkers hela Siäl/ en Lands Lijf-Andars Flackt.
Mot Storm en.larne»Wägg för Regclncnters Säten/

En Printzars Ögne - Hten / en Kungars Lnnge - Dräckt /

Kring Parle-Thronens Saal en Mm af Staloch Koppar/
En Himmelens poitraic i dcdcliga Kroppac.

The
e/?»o/a ///o >l3)csllriB im»
me6i2te l)lvinam co»/e»/«», meämrL



25

MDHe Negemcnters Börd och allerhögsta Heder
.lag tror wj nägorleos ta allareen sörsta;

Men Ändamälet/ om iag nu wil fraga Eder/
är da det/ som med alt slikt är syssrat pä 5

Thet endast och alleen ta genast wara weten--
Allmänneliga Folcks och Lands Lyckjaligheten.

O! burn irres hos the Werlds .

Ther Landcrs Grud (5) til Ryggs men larlars förat star;
Reen Andren buro Grud/ för'n larlar födoes heUer/

För'n Herdar didde Bryst/ had' Hiord'n reen gambla Far:
Gud Folck för Printzar ej / ,nen the,l, för Folcken giorde/
Ej detza Menmssior/ lnen Mcnfticr. dejja snwrde.

I Början war da har bäd' Snsst-och Oqna-Marcket/
Soin thct/ kan tro/ ock än SM- ögne» Mmcket är:

At Styre.Man i alt thet ganffa Styre > Warckct
AUmännighetcnes Fördclar fränha lär-

Benägdar sig och them «ned Dngdighetcns Snille/
Befordrar ut och in Samdrachtighcten stillc;

Nättradigheten ut nied jällina inäten lnalar/
Barmhcrtiqhcten ock utssippar uti Tid.-

Plantcringenes Nycht rätt högcliqcn wälar/
At hwar kan sitta wid sitt Fijkon <.Tra och Wijo:

Förswamr ut och in med Krafft,not Oswerwaldc/
la/ giör bar/ en och hwar af Lyck-Sallhetcr baloe.

D Han
Vetyder efftcrgammatVemärckelse Fördel/ Nytta och

Lycksalighet.



Hau sittkr är och giord at wara Folck och Landen
En Huus«Opptimmerman/ men ej at rifwa ned/

En M-Gards Wächtare/ men ej med Backe» Tandeu/En Skepps Roor- Styrc«Swan/ men uppä rätter Led;
En Pnuh/ men ock der hos en Folcks Blods Frende-Mader/(ö)
Ej Herre just/ men mer en Mig Varna-Fader;

En Konung/ mcn lijkwal för Vröör och icke Trälar/En Herde / men flatt ej cn grymlner Slachtar-Man;,
En Wärdare/ med den för Siälar

Then högsta Ward ssal dryg en Nackning stalla an;,
En lordcns Gud/ja den/ ej just mcd Parle-Skmden/Mcn mer mch Sinnes Art ssal lijka Himla'Gudeu.

Sä är da denna SatzVerg-rotader i Grnndcr/
Ar Ländew Grud för jm en Inrl framsiälla bsr.

lag stuU' ock wijsa nn/ der iag «nau hade Stunder/
At Folcks ock Jarlars Grud alt ett och samma gior^

Mci/ aldrig Gagn har han af Brist hos Undersatar/,
s Mm honom dWs Zpall bcständmgen batnr.

6ord" ta thettn har an mer the larlar mana/
«Först Mi LandersGagn och sedän sitt ther nG;;

Ty alt sa lange the behalla thcllna wana /

Sa ma dad' the och Folct otwijkeligen bast:
Men när tl>e nytta sig, ( tben Nytta ar osunder)
Sa ligger strar bad'eg'n och Folcks Wällmga under.

M
(ö ) Heter ff mycket som en Man;'



laq med ett enda Ord ock detta nu pmninner:
Fast Niiken gees/ som ei Akt Sysste-Mal see ani

Ther Härffaren allen Förnöilightten finner/
Men hwar m Underdan är Slaf och Trale-Man.-

Och fast mg the«u ej lned goo, Gillningz Syyn anbttjer/
Men Nlko then PKilolopK («) str an som Varbalier:
Dock kcm mau Heller ej aldeles thct besanna/

Theall Natur-ochGudslWtwijsa löpamot:
I Skrisst'n förbiuds the ej/ ja ther ock fins ett anna

För dfwerhet sa Härd som Mld at ftryka Fot.
Natnr'n ock Folck har giordt/ som maste hardt hanteraS/
I Krig plär ock lmd Skal then Slaswc»Hop föruleras. (i)

DVu kommerpa Tapet/ sten alt da har wj ssadat/
At Regementen ju liödwändigt boide W/

Och Suo them scl »ned Prijs M Anders Grud benadat
<>wad korm ft>m ta ar bast at gmta them Mi ?

Sa mycket Ms slrar: bland tustn Land ock MK
Fans atdrig Tn ckmu i alt hwar annan Lijke.
Lijkwist den i Tree Indelningz gainble Seder

Af Zlegclnenters Sätt then galter äfwen än;
Ty anten sörer Hen then Negcmentets Hcder/

Ell' aga witze Mäu/ ell' hela Folcket thatti
Then första Styre-Att/ sa pla wj kalla RWr/
The andra twä igen gelnenlig

At
, //ce/, l««^e^/, vaea/

O /. c?. 4. »«m. s. O 9. //. Lxes«/ /»<?///.
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At hela denna Sak igenom nagcllara
Thet är min SMa ej och minore tder Tid;

Dock detta lilla tycks m>g oumgcngligt wara
Som allrahastigast paminna lnan har wio:

Fast nog thet mrcke plar Mun°rijfwus bland the maste/Awem som af detze Tre är sämst ell' ock den bäsie.

Sä ffulle snmast siiqt iag oförgriplig mena/
At lnycken Käbdlan har doct m lil^swnssatt;

God Lärer wara ta then Anora lned thcn Ena /

Mr Saken rättelig ther bliswer sorcstatt;
Men giörs ej thet / sa ä the alla Ond och harda?
Gud en sä wät sou, ann' ock täctes til at wärba.

Seen mä t detta Lijfs ofälla lämmer»Lande
Man aldrig hoppas cn plgronijV liepudliqvo^

Som platt sntlkomllg wor' l alt sitt Wärck och Stande i
Nei/ fiijk Fullkolnlighct kan intet wara lijt:

-Hon naar ei mer an Men'ssio-Möiligheten Mers
- En Sol och Waue fiju har octsa siliä Wcker.

Sij Frij> och Ltjk°bet trijss i vemoclÄrisn.,
Omwirfiing/ Tafiun/ Hat och stikt ther hysts dock;>

Nads«Mogcnhet och Dyad naär
Mcn «nyckcnSplijt / och Pmk//

Flmk redo/ StMghet/ fä haa the bton2lcK.ler,
Weu offta Stöt ockafZörlat och TlMNNler.

Olär

/
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I«N är här ett/ som nu ock äfwen maste fcamme:
- Som Gud giordt Laud och och clinnr,

-M oumgengeligt/ at esster de§e samme
«Sig ocksä lempa mä then Regemente s srar.

Thet ma Landet wil med Lindrighct reqeras/
Thet m,dra Folck lgen med strengre Nycht hantcras.

Hos nägre stär thet bD/ när Folcket sielswa rada/
Hos andra ater när thet görs af wisa Man /

I wijja Länder kan man ta först Sallhet ffada/
När sasom een alleen är Nadare igän.

I Ost/ siunt Sud och Wast är utom war europa
Sn-N)älllZhtt l Bruk hos Folcken all ihopa.

Hos oss the fieeste ock med Kunga>Wäldm nöjas/
Faft icke alla just pa lijka 2lrt och Sätt,

En Fransman och Spanjor kan mer i Buchter böjas/
Ta en och Lrilr stclr Kapp - och Ända-rätt;

En krieler. l.oml)2rcleul. en Grä'PUNt i M Fialler/
För'n han stu' lyoa en/ mg tror han doge haller.

Thm Stam l che Switzers
In lydde gäma nog nppa sitt wacinda Ekick/

Men tä man bötjade uicd Hiuderlist och Dolcten
Pä thcuUr-HlMs Secd för tält at göra Stick:

Har lnmigcn stalter fatt draa Förderswets Lanhar /

Och när hau Mt nppa/ Lijk°swepas ock i Pautzar.
D 5 HMndar
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Man / ja du bla Bölje s Näckens Unge /

Mg du oct hijt och fälldin Warpa lite md;
Tu Laster gärna drog/ om srttt the woro tunge/

Sa länge Femte carl titt Noder Holt i Led/
Tu tycktes högst i Winu med latta Bord lofwcr a/
Ta han doch sachta Mak tig laddade des lnera.

Men när en plnlip trädt hos tig pä Noder.Pallen/
Som Styr'mans- Konst har lärot i mcn ej ttgZ,

Ta lastar han förstrengt/ at Gijgningz Bwkoch Knallen
The danade för hardti Tackel och i Tag;

Slikt taal tuej/ iag tror tu först likwäl toq Supen/
Tu kuksar ut / at kör then Styrman sort t c^k2loupen.

Och fast han fuNer seen med starta Bord och Planckar
Wäldsörandes a ny tig Wille qä om Vol/

Sa söör dock hononi Gud pa Brenningar och Banckar /

At tu med Frijhets Böör gär i tin
la/ tä M LataverL tl)en Stöfwar«lachten lilla
Spauff-Werldens ganssa Skepp at ralnla om och trilla.

Sä garet/ Gud har Folck ju ssapat sä olijka /

En M thet mgaleds en annan kan fördraa.-
«O! huru wäl är thet/ nar Negementen fijka

«At tci med Läliders Art goo Samnmn.Stälnnckiq haa:
-The Negementeu/ som Grund-fästa sig mcd Twnngc/
--The Man Ma blij WWgnade och Lange.

War
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War Swea/ Gud ssceLos/ fran Mr. mins Manna.Hlder
Matt öfwelmättan wäl wio sin Kang - Styrscls Sätt/

Lyck > Saliqheten har har warir ganssa Balder
Och Ändamalets Prick aldeles trästad nätt:

Then samma / silsom förr bandt Knng och Undersäter/
Then samma/ Gud sse Tack/ wj nu ock nyh siitt ater.

M mins en Utländss Man/ soln ssref the Tidn förre/
Han Mf sa har: at knapt sa lange Merlden statt/

Ktt Rijke funmy an / som Kamplighet hasst stsrre/
Vcl) narmare pa ratta AndamaKt gatt /

Htt aftvcn Swerge ta/ när han thet mäude ssrifwa.
WarlEsus late thet oct hadauat sa blifrm!

M)T listct röra änom Kungars Ttvre-WälK/LMi lag geuast thet rattnn bcncuwcs sardar as:.
Ther Herr'u har cnsa,n Wald förutan atcrhalle/

Men- Undcrsäten ar en ynckeliger Slas;
Nei/ M bör Ehrislna cj/ men Tmck > och
Vla Mohler/ ttubiel och naklM lnöianer.

Slikt är ettHerre-Wald (/) och FM°lijk Trale-Lesnad)
Nei/ NunZar («,) lncna wj och MclmisttHr Mlhär/

Ta bagge haa lilhop pa ylvse Sider Tresnad,-
Har wnde lnia da en til sraqa ratt sa dar.-

Mon wäldet bäst aldeles ftitt utbredes,
Kll'är thet bättre at chct MHm Grantzer icdesi
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Här repar lag strap opp then förr anförde Sahen:

2lt Riffers Ändamal juLands walfärden är.
Nu/ ssulle man ocklLm sa fritt inrymma Plahen/

Thet annors dock ej bör uttydas än sa har:
At en Regente-Man/ sorty han halls for rvitter
Thcn Lands-S«k man til Godt ta sritt bestym gittep.
Thet kan sa ossta ssee i fiora Härsse.Wallen/

Ther Wärswen elliest alt sörwijda droges ut/
At man en Wäld»Rcgent i sadana Tjlfallen/

Förkommandes ther med Tios.SinkningarochPrut/
Plär ensam giswa Macht at rada:
Forty man tror han Een dock sier thet alla stada.
Mcn at med thenna Sat ssull' wara meent sä mycket/

Som/ trösle Gud/ then Werlds gör:
At ta en Wäld-Negent just efftcr egcn-Tycket

All Guds ochall Naturs Stlat»Banambda tör/
Ej räda Land til godt/ men rychta Folct som Slafwer:
3het sannerliM ej Grund »Pelar-Faste hafwer.
Cn fön har hasst jm

So«n tli m cliruB ssoq död pa MMqt
Mot Änqslcn honoin gaf stijk Tröst förtreftlig starcker-

Tu äjt ju hwad tu gsr är ju rätt. (»)

Ell' som en lws Ollpuz lascs swara :

Alt onäpst glora sa/ ther ar sorst Ranger wara. («)

Gud

re; wliiriam/ovi leccrinr, nimirum, c>vig g

rum, »ci faitum eli. ; 4.2., 14.

(0) Omnia impune sgcele



Gud gifwe blemmier och stijka
Skull alla reen nlcd them blitt jordade i Mullz

Nei aldrig kan dä där Mttmätigheten lijka/
Fast larlar had' an Macht i högsta Matten full;

Nel aldrig lärer sickt nä'n Prinher sielf beqära/
Nei aldrig.larer siikt na'n Christen Heller lära.
la/ fast ej Mtten just cn siijk Frij- Walders Mader

Med N)ald betwingar/ tyhan twingas ickewn;
On Ordmns; Skyldighet dock Drattars Himla« Fader/At effterleswn wäl/ pa honom bundit an. (/>)
Gud ordnat/ han somZM llr satt för andra fttta/
Fornambligst ssrst sig sielf cher estrcr ock stal rätta.

E O! Gylne

NÄiuraliter A civilirer, vei ex proprilz /»

e/?, c««»»o»

/)/n/«A, a«/e»» /)«.« «/ /'/-/'««/'e.l a/e co»/?//«// /^^<«»»/ce

«/////a/en»



O/ Gylne KtlNga' Ord as Kmgars Trenne Munner;
Thet första: DygdochßättaflarlarGudarglsr.css)

Tbet andm är: i alt mg slelf mig Kag geer unner/
ThetRung; bast toor Folct til Lags Gchsr. (^)

la/ hör det ttid'F än: Nar alr mgwnde töm/
Mig tycks iag enda tör thet laftigt ar at gsm. (5)
Sud är/ men lijkawist sakmda/

At idcl Godt men alorig kunna Ondt betee;
En Faar Frij -WMig ar/ luen cndast at med sunda

Madförclstr och Dad sttt Fofter föreste.
M / larlar ma nian tro at filkt ock salnmaledes
Til Battringz alrid men ti! wärrmZz aldrig bredes.
Thet sm2g at cns es Chrisnm Muna/

The minst Barbmcr mitt uti sttt Barbarij/
Fast Kuug'n the dögst t Grad Frij-Wäldet monde lälMM^

Doct thenna Satz ssa the som tNMas rA uti
At som Gud idcl Godt mm plmt ej Ondt katt gsm/
M» Mmgock annars ej än wäl mä Stym fsm (i)

Ia
«//H/a/em Z^^a»??, ?5A»«»lH^««»».

i»Lpilts26LleH:s2xon« Orclmss ie
'lraÄar; äe )uril): : 1^,b:1.0. l, tl, r 16. lj>. Zl. (^3p.51.
ck. 2.1.de»n1, pufenc!: s. 6l Q. I.ib. VUI. CHp. 10./. 4. K6.

c»m m sgt)lr2 6e (^) ggebacur patri»
monium, rem foro z)crmiii,uc unuB s cereriz > ncc in)uriH, <zvum
eem obeclienriamsuo cereroHinvirgrel/H»

/ie^^»^//H6>^ i- ?./«?/. 547. (5) <)vum'c>mniapoAmus, lal»
crccjimuz liccre nobiglauäuncig. T^eo//?^: <?/«</ c?<^o</! ///;
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Ia Mm the/ och just mcd Lycka aswenlijker/
'

Solu tIM werlds < («) grund «staplat/men i SmOz
Thet mH lnan wet bar giordt en Fmnff Stor < l^uciovHer.

Meu forr Spanff Kung ?l,ilip, Tyjk andra serclinanö:
The plutt all Meusslighct ju sia ur Ogne> Märcket
Och Guds Alswaldighct betaga Hcmda «Wärttet.-

Sä fan mau ock om them fullkommeliqm saja/
Som larlur agua M then Märss AlsmächtiZhet: c»

Zrau Guds til Meuniffio'MajMen the ej weja
"

Taa Lufft«samt Grusste > Sprang och alt för lauga Skret; (Zr)
Nci stikt mot forsta Bud 6r Afguds Wärck bedrifwa/

F-Glid Wil lm Nw e) at uqgrom aOrom giftpa:

Wil M Alsmöchtighet tiu PM) Mgna/ Käre/
O/ czifthe awra Guds GudlLqciMper ock;

M>waro/AU»N)ijchet tbe l)ögst>ömödm cko/
Ododlighet bör ock för all Tiug mcd i Flock;

la/ kuu ttn Herre alt/ sä kuu hau utun Möda
Af inttt ssapa lord/ til M oppwacka Döda.

O'. latcr Eder ej/ I Herre- Man/ bedäm f
Ert Öra stoppen för sirener til lllcd Wc.x;

Mot Euds a edra Puud lijk Ilvichtisza och Mra
Som mot all Werldftus Kwpp tbm umHa AglN Mt

«Hau Macht Er gifwit «mu/ iuueplig detanckcr/
- Til McnUio«MM iuolu Nättlnätighetens LKHncler<

E; Frij-
.(«) Hcko«a?c/?t 6



waldens ratta Art/ iag tror wj redan fatte.-WV At chen til idel Godt men ej til Ondt är giord.
Til Fragan/ som iag här uppa Tapeten satte/

Sä kai! iag swara nu ta mcd ett enoa Old:
Fast man Frij - Maiden i sig fielf ma goda räckna /
Langt bättre ar likwal them Gräntzor foretäckna.

Sij/ ensam rada just Frij-WWg alt och alla/
Thet först sryns nästan Guds Als-WNe ga sörnärz

Tbe Waldens Upphofs Art thet tycks emot ock falla/
Ta Jarl och Folck tllhop om Nad samträdde där;

The Nijkers Hndamäl thet fnlst ej Heller styrcker /

Soin ej pa en alleens luen allas Frolmm yrcker.

Aldelcs frij och löös haa eusnm Wäldet hela/
Thet sig pa Menssior kan belöpa ganffa fa;

-Sa.länge som en har Men,?>Swaghetm at fela>
«Är sanncrligen bast at lata sädant stä /

Och fast wal nägra hint har raka ratta Sparen/
Ej dctza Swaler just dock genast göra Wareln

Men ther emot igm/ hur" aro the ej mängn/i
Soln stijk M-WalliOet brad°fiörtat i Fördärst

At nu uptcckna them / dlef Listorna för lauga/
Thet wore Er för tratt och mig. för ledfamt Wärfz.

Sä nwcket sOs thm Frijhet alt at tora/
Gtsr dygdig prmy/ tyet ej han tanM at göm.

Ett

36
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Ett gammalt Ord är tbet: han fkull' blitt god Regenter

Om bara icke han stull' haa regem fatt: (^)
En Jarl/ then en och hwar otwijkeligen wänter

Ät wid thet Styre«Wärf gldeles göra M:
När'offta han trädt an Frij-Wamghcten löser
Och Modet först utas OMfenheten pöser;

Hos-Smickrar-Mun thernäst päElden Olja giuter/
Then Folckets Darlighet ther seen ock komnier til/

At när en Jarl han bra man staltas/ pruncker/ ruter/
Ta lMs han först för Gud och Herre Kackoch Gill.-

Om thet och mera siikt en Frij-Wälds Prinh nu Wde/
Man Hans Fttj-Wälllghet ej tä blir han Elandei

Nn ett / clr thet ej alt förlnycket äfwentyra /

Om en Frij- Wäldets Jarl nu wor' en Guta Cwän/
An oin pä Dager klar om Asswn börjar yyra

Och Hialten lemnnr Son/ Däägennt, igän/
Som cnsaln ssal än da FNj- Wäldtt äfwen hafwa/
Wor' ej thet Folck sä godt med Hialten sirax begrafwa?

Wj tacke Gnd för alt, Frij-Wäldet ha wj prösivat/
Hur' thet bekommit osi/ är nog for Dagen lagt z

Lät andra / smn ha Lust/ bad' wäl och länge öswatl
Otz ar thet inte godt/ är kotteligm saqt.

--Gud late Swca Skepp un lM mcd större Hugna
stn Muka Hamn/ sil, galMa Tiders Lagna!!

E 5 En
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/MN alt jör stöner Parck med Vlolnster s futla Dalar

Nu slär i Öglle °Sickt at kunna gö uti/
Af Lllcht/asSmcht/ af Lust/as Mnst/af NachtergaM

Ia / all Förnöilighet wj kunde nögde bllj;
lag menar- l,u had' wj the ffönsta Nmncn falg
)0m allerssönsta Ting at srögdeligen tala.

Mu kund' <ag wissa/ at chet samma Kunga°Wätle/
Som wal mcd Nattär Manckt/ thet allerbasta ärs

M andra Styre-Sätt/ nu äswen wid TiWle
Kulid' Ms/ at samnm det Förlnaner lnanga bär.>

At Swenssar ock ther wid/ lnan jämwä! kmw sraulstalla/
Bad' wnrit Kr och än jn bNftva LIM ° Salla.

Men sij / iag wet at I chaa'n nastan neg i Sköte
Utaf thet ringa Los/ iag reen ther ssuddat i;

2lt qa och placta Hr äu Blomster söte
Wil .Heller nug ej M nu Krafflcn mer stä bij/

Min Fot sorölnmad ar at mänga Fiät benada 5
En lijttn Blolnnm wil Mg Er dock lgta K^a»

Kort talat: at en mcd Rätt MNattcn lanckes/
Thet är en Ttng/ Olli Gud och Billighct wil lMz

3hm Mchesiet ther ascj sakut lncra kräiMs/
Än tn/ när Lagen bm as Lijf tig siels ej taa,:

-Mi/ ta m Jarl han Laq sig fi,kcl /

-Ta är lM sörst fom högst rcdssaOns OudavLWr.
Gud
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Gnd ssclf ör sig m Lag/ ja/ idel Rätt ar GMrtt
Wid Lag och Ratt han M ock sin Stathallar-MM;

Gud wlppat sig och otzihopmedLag och Bnden/
Han hvnoln och sitt Folck fä afweli til hwar ann.-

Lkal Hnswnd siyra Kropp lnast the jn saunnau wam
Och eu i Mug i baggc sam.

O! mer an söta Band/ i)l alt formiuuker LiGa/
OlGyllen Kadie-Nad/ O! Pärlors Hachte - Ring.-

Ther Jarl och Folcken/ Ratt och Karlek / siunr.laudinda /

Thcr eu LijftSenors Gren om bägge stwor sig kling.
Sch wor'' ej annat/ som sä Topp och Kropp ssull'enai
Sa bord' ju göra thet man thetta har allena:

Sij/ M/ en Jarl med Folck sitt Rad och Bad Mlipper/
O! hwad för Samwels Frijd och Gastabiid ur thad!Hur' nnnsen sedän gär/ han Hierte°Ormen stipper
2t cj Hans Feel och Bratt men Folcket radt ock Md zHan tröstar sig sa bar: lag har ej sskt ssrftsm/

GudWyrdcp/ i.U har giordr/hwad M^illgrwnrgkMra.

?Gnd jäncke nu i Lag Swmss-StlMs Wäge» SkUm/
«Gud lät' hos Kllngen stads wäl pch'te Wichterfansz«Gud lät'at Folck til sig ock
- öfwer Skrcd för «nncket N Lawnce l

Then Formildrad r«rm. wj nu medGudsHielP äWOm Ojl w fntzar/ hwad hon är s sa ffal iag säga:

Jo
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Jo luen/ hon är en Guds Wälsignelsers Affoda/
- War ssöneste Naturs en Dotter mer an ssön;
War Arilos Tiders Fmgd/ war Norda-Kämpars Gröda/

WarKropparslorde-Mor/ war Sinnens Hage qrön;
WarDMers war Äkrars Sköroe »Blomma/
War Kungars Mso>Krafft/ war Undersaters Fromma;

War Blods Omwirfwel« Drisst/ wärt Mods Bemannerinna /

War Gräntzers WärjeeMm/ war Brynjors Smidie«Stao;
War Segrers Hammar^Bruk/the Fastu's

Wär Wemms lugna Hamn/ Owcnncrs Swette-Badl
la/ wart bäd' ut och in Grund«Skiule mot Förtreten/
Men Ut'Tag just i alt af all Lyck-Saligheten.

Hn lulle rullat har och trillat kring i Swallen/
As Winders Warel«Kuhrwidtkörder af och an;

Nu sticker han umf sa sachtellg mot Wallen/
Och tää'n han lade ut upsöker ater Lan:

Hos Dg/ söt/ i Mleks Miuuta Famnen
Sa finncr han igen then önsseliga Hamnen.

Ta landade han wist pa Osällhetens Strander /.

Om anslans / än hos Tig / han ssulle söka La;
Thcs Laadnlnqz mästa Gods ssull' slrar blj Concrabgnöer.

Kansse/ BG«Karlen sielf för< mä:
Nei/ soln inom en Bom och Krann/

nu hos Dg min lilla Bät och Kahna.
Mig
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Mig trckcs at sa dar reen pä migh ropar mangcn:
O! Lkulde-Swan/ wj nutin Gwatte-NAjsa (^)hört/

3lu har tu sungit ut/ ja sungit sidsm Sangen/
Tn alt för siora Tinq bcfingrat och dcrört;

Ett Ord a Swar: med Er/ Imägen wäldigt Mijka/
lag talat cj/ men talt med Modeen / min U I.K I c: /^.

Gud/ at en ssnll' hyfa the ömdömmm/
NarsiijkaTingföörs anmedFrägd och SamwetsSkick/

The allerhcligsie lord-Dratte.Mäns Bcrömmcn
SkuU' ther igcnoilt fa thcn allerringssa Kiick.-

Beware Gud at sa ochristeiiqen dönnna/
Gud lät en aldrig fiijkt i Sömnen Heller drömma!

Ett annat sa är thet ?n Sak cmföra/
Som sielsi Grund hon är/ hon dör och wara ma;

Men helt ett annat tdet/ Tlllä,npelsir at gsm/
Som ossta tusen Mil siä ffllda der ilrä.

-Nci j Sanningm ssa wj som sielswa Liiwtt närä/
-Mcn ock war Oswcrhet wördsammeligen äm,

En hwar sin Drätte-Mcm fn högsta Prijsen giswet/
Han hlir/ som thet ock bör/ behcdrad näst til Gud;

Men at olt siijkt dock inom Menssio e Sftancket bliswcr/
Tilbedia Dödlighet/ är mot thet sörsta Bud:

s Han är en Gud / men" cj / so,n Gud / en Andc rener /

-En Gud/ men omdckladd mcd swaga Kött och Scncr.

( ?) sa»//'e ex- a///«
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Pa andra Sijdan fius iM sa mangen äler/

Som ta pa Thronens Onll han fcer ett lijie DamM/Flux lopm: O l sij här är död for Underjater/
Slj/ hwiikcn StyZcllighet/ Manheder/Blygd ochSkam?

O! DäMhet:«kan tn ej see thct lilla Fnastt/
-Ta Gnd dock secr pä tigj som stinker Uom Aset-

Thm Mdel-Stig ar bast at här sig latn wijsa/
Elnellan Omtldhets och Smickmtts Störte.FMp

qoda maftewan bcrömma m och prijsa/
-Mm Swaghcten fvrdm och then urfächta w.UI-

El Mon Jarl' ther af rock förolampad bliswer /

Fast man/ thet wambor/ lykwäl til Minnes Mfwer.

Thct ssrifwcs hmwln cj til Blliascl och WanGm/
Thct thcMe/ at ju Sannmg ssriswas bör/

3 het jVrifwes ock för then, / soin effterlcsiva lära.
Ia stull' cj Dygd tces fram/ sasi HElr'n cj hmm MThet wore just: loin om cn Printz sig witle fyllaj^

Sn ffull' mau seeermcr alt Fyllerij förgylla^

la, SannlNg/' MD m Swan l Hof med röva FMr,
O! Smniillg/ tU tll Lof ing sägcr man ett Ord-

EllMntz giörs Sanmgmer whofalr MatochKläder.
Thct war ett Ord/ mm mcr en Sak/ som wara bord

I TtWnms Gull i Geiimk/ pa Wägg och Fönster- Kaimor/
MgrlsM m mcö SM M Ceder-BM och Mmnor.

Hcs
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Hos Purpur. Män bör ej allenast Sanning gälla /

En Pmpur«Männers Blygd är jn
En 132tz025, dejgn, li.ustln<:r. Wolg, QrgnveljH,

Snart Draken glömde M en Herr :

la/ Sanning late Gud / af Gunst och Mildhets Nader
Rätt giffta sig chop med alla Furstars Ram/

Mm SanMg bör'ock hosMt nilndre Folcket höras/
Den ar/ min Sial/en SkM och ioel Bojor ward/

Ssnl för fin Höga Lands Regering Mle töras
Dm minsta Stra af Falss ell' SmiskransDrafwel«Flärd:

För Illgckds.Män/ soin «W wid Kröning'll reeste Nackar/
Skuli' styka Will°FMs- Man dlitt guidade i Blackar.

An ett/ om ej för högt iag ssullt toppa Flaggan/
Drattinna/ sordom Tid hss Skalder mycke gatt

Ia all Wett-ssapers Snill/ HM Bama»Lullingz.Waggan/
De sig oln Rijken oct nog qwaoa uudcrstätt.-

lag/ Moder/ en ar as tbe sma M- Foster-Dranger/
FöM / om Fäders Drisst Sons Men effterhängcr.

MHet första /. sidsta ock uti mitt lilla Owäde /

la/ hwar en wot och Priek sian hög til lägsta l(2ng,
Thet alt med altcrfijnsta Toners sammantradc

Tilhopa liudcr nt en sadan Ande. Klang /

Ilt Början/ Medel-Sang / och Ändan all tillijka
Blij idel Nm/ Lof och Prijs för ui. o 5 Kic 5.

F; N)j



44
N)i qwidde ju sä nog om Sweriges Mlände /

Tig/ Moder/ lander thet til makaiöser Ptijs;
Wect: alla tma Varn/ näst Gud/ wj Dgon waude

Allcnast uppa Tig om Bättrelse och Lijs;
Ia tanck: alt Mannahcim/ bad' utan til och innan/
Af Tig förmodar haa Döos«Skadors Helerinnan.

Mr wj besago scen th? Rijkens Börd och Hra /

O! hwad ar tcke tbet för ett Noos;
Wj Hennes Höga Macht af samma kunde lära/

Och lära äswm wäl för oss dä här der hoos:
-At wj siijk Hfwerhet/ som Gnd ja wclat pryda/
-Med Undtrsatelig Tienst-Rcdo ssola IIM.

Hwad wil iag nälttna oin thet Riffers Andamalet?
lag icke thet bestref mm Kici/v ta;

O! Hcrderinna/ har ej Tu wal Ogne MM
At str all egen Grud the Faar wäl foresta?

As Ttt; giörs Hieroen cj altcn i Marcken lyftm/
Men siist Du stclfblijr Mrd ocknäardmedModer.Srystelr.

Wj nämde titet om the Regcmenters
ther bar Tu odödeligit Namn;

Wär Swea förde Tu nr Twanq och Wäder. Stormcr
I sin llhr.Mer-Seeds/Natur-och Frijhets Hamn:

Wj iw ock: när Tu foidt then gambla Skick i Lauden/
Then gmMa SWct Tu ock M wid andra Hauden»

Mm
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Mcn här sa bliftverforst war ett Under/

wj thet Talet om Frij-Walden ssrde att;
O! O! Barna-Kärlek runder/

En Sak/ ther i hon Smak af Barndom aldrig fan/
Thcrsör en hihig Jarl lnana Tustnd qang ssull' kampa-
Sa lampclig til siu och Folcks NUlmgan lampa.

Tig frögda / Swca Lan / tu niärkte hurudanner
Dn walsärds Styrsel ar/ uti wär Nosta Satz;

Tro sritt: <-!!.« man/ men aldrig nägon anner/
Til tm Saligbet sa willigt lemnat Platz-

Hwart enda Ord iag qwadt /ma ingen nu da twijka
At thet ju qwader LasochPrijs at Ul.O^l(lC^.

MN bor rätt inguleds Swenss - Manna «Modet smälta/
Skönt nn then Wlirer» Storin sa bistcr ar och swär;

Wart Skepp wal nu i Wag Berg. hlmla mono och tvälta/
Dock an/ med lEstl Näd / thet Hamnen äswen nar:

Fast nn sa spckmes pä Bram- Stänger/Sprij och Sprötei
Mond' Gud cj kan dock an esi giswa Lugnan söte!

Til ewig Tld ja har cj vaviä Hm mcd Hiorten/
Bad' 82ul och Kbfalon dock M gce honom Roc>s

Ej ftär iust stundetig en »gnntbal wid Portcn /

At sig ju rcepar sten fhcn ängsc
Ej drl)yns just alla 3>anr en Morde» Bijla^
Seen koin ju bättrc Lijf och hugmliger HwiM.

3 5 M
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lag twr iag nälnde then Heden-Ätten/

O l gifwe Himmclm wj Chttstna fölgde than!
Sij / thejjc rammade the rätta Hielpe - Sätten;

Mr som fab's/pä Porten stod i Ränn/
The spnmgo safotn Rnar/ som Nem'r mcd lösti Tömmer/
Ej Audan Nanmdal. mm til the Myute» Giölltlner.

The grabw ini.Gnmdpä Pung och Penning» Kätten/
Ty all then Oswer>Del reen förr utgrndbad war/

Tbe buro Sölfom Daan/ the bmchte Gull ozn Natten/
Dch wcntL ingaleds pä then By>Swcnne»Kar/

Man sidst ej taalde lner then orapeliga k^laNn.
Soln hoofs rätt Famm«Tals mcd Bursar ta i csMm. (<l<l)

Sa giör ettHeden.Folck. lucn <3r3?Ker. Christna Dmar/
Hm' giorden I/iag Er knapt Christna nmnna lm/

Ta s«mtiolz Wallcn lmoMur-Bräckan geuomdarar
Turck grymma js lnen/ I giorde sat
ftytteu med Er in oin Faslcts As och Vomlnur

Oandcliger Lkatt af stora NijkcdoiNluar.

Men när Er Httre wil hafft 3>alcr'n til Solpaten/
Ta war han finukader/at Keifnr'n mte far;

När hau begär Förrad til UndmM och Malen/
Ta äaten I allm afeder Sädes«M:

Then Printz Osäller war / inen I fast mycke wäne/
Er ftlf aät TmcW stell med cdcr arnm Häm.

SM
(<n) Historien med silie märck>värdig3 Omständigheter kan man

utstrligare läsil hos



Sant äri wäl Swcnsse nog med Vrist nn HM at ksswn/Mm Gud ost ssydde ftan then Fiends Röftvar-glock/
Kansse/ i Swerge än the njke ffnlle bliswa /

Sä än thett httte: M hatt Swerge ptundmtack:(^)
-O! Därssap/ sör sltt Land at spara lilcn Sappa/
«För thet man dör dock gee hwar Blode >Dräppa.

Förlaten mig I Män och Swmssa Herre-Fnwder/
Oln iag nn nälimer Er en ärlig Sannmgz Sak:

-Ej nog nt Frijhct haa/ nu/ Gnd j?e Los/ i Händer/
-At Mirja hmm mad/ thet lmra är Omak:

-Om ege Gagn I Er la ej smatta?
-I wetm voce Ert Wall ar Modrms hela Hiarta.
«Nei/ Ml sä gäller Dad och ej langOrde-SpMa:

-Goo>Wiljan dragcr ju wäl Lajjct ftam til BM«Sulndrachtighctm hon forökar mmi thet lilla/«At Trohet gitwer jämt LpcksMghetcn Kysi:
-Om wj haa Alfwar»Drisstcch ej medS.ikcn fieepa/
e Sa knnua än mcd Gud wj sakerlig ch recpa.

Leds
TaÄr 145Z. den TmcWeKeisäMI

med Storm errsrade / och pa dct Östra Christnas Kei-
sardömmecn ynckligÄodagiorke/befalisuti Stadmm obeffriswelig
Rijkcdom/ hwi!kel, st wäl Inwanarne a>Oe/som the undal,fiychtade
Christne franalla Orttr med sig tijt insiytt/ at sielsiverssal sagt haswa: Der de d.irl:ge Greker med sadatte Medeli rattan Tld sin Rcisal e griM under Armarne/ sä stulkhan mtddenne Sakmwäl awrig wmmlt sii wijda; Ochftdernmaharmanlang Ddmßijk Ma» med detA
kat bcssrisim: Hcm är janjkep / MlehM ce»/^^

47
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Leds Tu dock / Moder / e-j wid Arbets Ledsamheten/

Weet/ Swett Tig rättcr opp Tids»Arans Marmor>Stod;
Skäd an med Hiälte-Blick then nedriga Förtreten/

Fa och gism wäl / minA chet örRunga-Blod; (cc)
la/ happas Guda-Wän / om Gud ock Hielp syyns hala/
Guds sachtamala.
Bemannen I ock Er / Swenss > Länder all ihopa/

Haa'n Rad och Hande-Däd/ sast nu oet kosiar pä;
Om wij Suos Medcl taa lamt idkcligen ropa:

O! tryggens sullt och fast at hau wälsignar ta
Wart ganffa Handa > Warck / war Slrid / wär Frid / war Saäning
Inunder en sa Mild och Dygde - Rijker Draning.
M)l Slut ock tbetta Tal an tyckcs här siq sticka:

At ej then Qwinne. Prijs man mä bcklicka sa/
Hwar redlig Swen ja bör hwar redeliger Flicka

Thes Prijs och Dygde.Kranh orörder lata stä;
Ej Män i Manne» Noos sä mycket ware runda/
Gud och Naturen fijn giordt Qwinnor sanunalunda.
Ht bägge »na man gc? ttlbörlig Laf och Hedcr/

la/ detta här ock nu Qwinn»?adler» Kops demärck-
I Siäleue bcro Dygd.Artensgrästd och Seder/

Ther ät lmn Kroppcn är ett Utan» Foder. Wärck»
3ä Hin och Lasten tu bvns offia inonl Strancken/ .

Sä boor bäd' Gud och Wett i Qwinncliga Tancken.

,ece»/c/.- bene 6c male »uciirc rcgitim clle.

</c»/e a/>o</c»/,»»», / ««Fo »o»
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laq thetta nämner ock thet Are-lKiön til Hra:
Til Kropp them fijame/ Natur'n mäst bilda plar/

The Pcklor meri Gullan Stal dä chnas Mara/
(Wor'Liknelsen M halt/ opvlyserhon dock har)

Me sä fijn Dygd ock trijfs wid fijna Owin-Gestalten/
Hon ta sör Måns ock har AmtchmliZherers Halten.

Hiältinnor manga nog/ Skaldinnor/ Wijsa Owinnor/lag här wäl Trappe-Tals kund ställa utiFält.-
Men stj/ iag rads at siijka Kiönets Pryderinnor

En Skald til södant ej men hellre haa en HM.
At tala alfwersamt- then Trapp wor' ganssa langer/
Ht hwilkcn thenna Platz aloeles ar för tranger.

En Nlw,ner lag/ och har nian nytzhördt matan Unders -

En Franj? Stor-Lucjevic en wijs clu Lec
Til Polen sänder as med Myndighcten runder

För Kungelig LeZar. thcr i hon ock war Käck- (</</)
Hwao Prydnad wil I n,er / I Qwinnor
Thcs Inbegrepp och Alt sa ar ju ui<oLkl()ä.

Med Orätt mm, tä platt fran Nijken Qwinnor stenger/
Gnd thcm sa wal som Mm, ock Föwel later haa;

En l)ebol2 sä snmt sol„ Vrynjan swenger/
Som si»l'mc,n är ock wijs en Fru sran 'lKecoa:

Sa snmt kan HMe«Blod i Qwinne.Ädrorwalla/
Sa snmt kan Qwmne»Modmed Snille ock besalla.

G Ett är
(</</) </« Fec. Fraussa ö/^ecin/ GttNahl.



50
ar hos Qwinnor dock man masse ju siwndra /

Som suarasl sagt har af Guddomligbcttr Smak;
Wj Man ther öfwer ej ma fnyja eller dundra /

Fast them nu agncs til en stlik förtrcfflig Sak/
Wj haa wal uog ända war Fördcl pa at pcka /

Fast mau/ thet Gud förundt/ ej Qwinnor mä sörneka.
O! fijnesie Naturs cn Gästva mcr an fijner/

O! mer än nndeldart ANgneters Mder-Drag;
Hwad äro HMe - Möörs Andlickclser och Diners

Jo / Hialtars söteste BttN»BrackM!M Hammar s Slagi
Hwad är then Tlirne-Chors Aawiuckelse sa söler.'
Jo/ in i Manua-Märg linft ssäarand Warje Stöter.
Sa kan then och cn sgl)lncr härder

Ej pampas mer/ mcn sirax Famn-tagas/ kchas ock, (ee)
En »crcols Lcijon ° Naln för Spiut och Hillebärder

Anfingrar ta som Aln en Omplialg Teen och Rock;
Sa kan en Möja war / then Lilla Snilla Dijsa /

Watt Land/ wart Folck/ wmKllng Rad/Dao och Nader wijsa.( //)
lag

(e e) Historimär af bekantcr. strax esster Stadcns
Början/ ej wiste Nad at til sinä Hustrur ssaffa / lät han Riddare-
SpelmMlla/ ochbadther til Gramiarne hwilkasFrumtim«
mer as Förwettsamma Spcel mcd wille bijwäna/da 700 Jung-
fruerbortsnappadeochblaud sinä utdelte / hwaröswer the>s^

begylite örliga,- mentabegge HäärsMachternestodo mothwarans
mn i full Slacht - Ordning och just Blod-Badet ffulle anga:Llippo de ar>

tlge Flickornemitt mellan begge och en sädanftöZdelig Wän»
ssape Förenmg til wäga brachte.- At the och sig sedcrmera
i ett Folck monde lilsammmknippa.
(ft) Den elliest bekanla «lliga Händelsen wfd Dijsa är korttelia!'!, af della Inne»
däli: Ttl < Kung Tidcr en o/l söe grufiiz Hunger Sweri«e plägade/ >?»! mon i

etl
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lag tror M Mns ock til larlimans

Lat sla/ at larlen har ju Mdcl som en Man:
Ta <>sstt alt och diuderi

<>olt thet med Lampa dock ratt soni Han;
Mr Hml alt ffär on.kring lned Ngg och.Mpn Stalet/
Mar<HHN lned Waalighet dock sainma Ändalmlet;
Nar sielf Han kör ikring mcd heter Glaf i Fälten/

Ta ssickar med Rad sin <3enel2l i Strid,-
Mr oftta han i Taiten bor mcd Swaltcn/

Tä lM i sitt Pa!aiB Mat och F'.id.
Kort sagt/ then Sak ar k!ar / iag sager inte mera:
MedGnd kan vätt som man Dwmnan wal regem
<WWgunslens Strat? Partlj / som glanha här och hwijna/
2M Fasi nog the ropa pä en omild/
En lanacjvil sa arg/ lättfardig

En frack <2!eop2tl2. en lnordlj? Lrunncc!il!cl,
En Grcss lrene och >;ccjiceÄ,

Och pa cu Qrct2 Danss/ som plagade sä Swea.
G la/

etl aBmz!M§K«ilM3te lberifwer radflA,j<,l>ch intel annal Medel väbiltal hafwa/ ftm ät
a!l öswnlöps Flilckct ssutle / dtt de andre L«fs Uppehällct lnlct mätte lryta.
'Dijsa en RMettes Dstter af Wäimcaän!/ beonbbabe sädant Fölsi<>q/ mcnandes silj/sä
Hwinfolct s»m ho» war»' w6! kunna !'MS vö 4äM5 Wtt kl>m ftzlKanunM/ bwilken
siml !ö!er he«ne I>'fn!la: Ow l'on w?r ft wijs'kuode hon lhel nu bewijsa, Tn hon
ssuUe komina lxrarttnMdd e!l,r otladd: <;! c!ler Fo?t! Ukllnde e>ler Bucen! N»en
dc eiler Seglandc: Hwarkein Npeller Nedan! D« ellei / som war enftzr»
si'.»en Junasiu/ ylccp >in W»;rcke!,s«!edes, Hon sweple om slg ftt Flste- Näät- Epsnte
Men S!äd!>: Utli met>'S!ädan ställe bon m Vockl Eill ena Been stLdde h»n päßock«
Ryggen/ de! andsgpä EMan. Instältt fid, srllcdes förKualien/jSknmmngen pZ denDa»
ucn? som Monan a>ck i fnila. G>swandes!s!e! /,«t Folckel icke mälte dräpus/vlan
f> si Heller / föimedrist Lati ellcr Tänilna.fast/ e," Ulhssoit dcrasti! Nsllanden stlckas ochll'rm et! wist Mäll us Sp.Kimäh! c„Z?p) «ch cn Bilga medgifwas/ ti! atvplaga dentzde
liqgil iidc sä kui>de Felckei bllj bedäl!,!/ Riite! wld«o!'ec! Konaeos InkomsterLkllbe. Ti,>e! bedaaade Kungen sö «l bau «cuncs Näd «ng sig li! Efftcirattelse/ ock
benne siclf ti! sin Drätining, Til denneHonselcns «bugfomst/ insaltehan l Upsala ettTing
och ei, Mmcknap; an i wlira Hlder häl!»s, ock lallas Distingen/ Djja !>I ewär»
dclig Mlnneise ock A^rci.
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la/ lät tbeln rada bra/ om iag ockrada ssutte>

En st?M M Bttst »erocllÄN;

En Attila sa grvm/ en blodig
En Nyi? W2li!ov7it2. en Polffer popieler.
Kullg cklittiern andm jom war Tyranner heler.

En Tiock . en Bock 52r62nap2ler.
En Bmcrä,s smorderNäf/ Ogllanäer Stöswar«Hunv;Ett Tmll cal.^la. en Stall' «eyoZgdalcr.
EnfiatFranssCniläeric.latWenhel TyfkarsSpmnd/(öö)

En CXl2r Lordia. Wälss wcker Meker/ Slcker/
Portgalliff gal n och war HerrManst Smeker. (")

Sij/

(55)l'Kon.V. '-lv, 10.14. minFaderhafwerMdtedertOokswart/
mm iag wil föröta thet öfwer eder/ mitt minsta Finger skat TlHc»
kare wara an mi»s Fadcrs Länder.

Keisarei Tyjkland och Kungi Pphmen/ sasom han
alla de ssandli.qste Laster war tilgedanner/ och sördenjkull i gemen
Gwljtts lVenyel Öök» nemdes,- Sa ssal han besynnerligmed o-
bätnelig Fyllan och Dryckmffap sig wqnhedrat hasiva. Ta Nurn-
bergerne honom 10002 Gytlen bödo at sig Frijhet tiöpa/ tog han i
stellet Fyra Hmar
«</ i afbran/ ffal han gmast sig tiffteds M/ när han hör»
de Wijn < Källaren bliswit offadder.

(ii) Denne Herren ärnu sa mycket i Tld - Sknfinngz- Bsckerne
wanhcdrad/ och jämwäl ullmänliellgcn mev delta sula öök»Namnet/
emedan han de Danjke sig SMl,e lätit ufsmecka/ ehuruwäl han el-
iltstbland Swea Regenter ingalmida warit den wanfrägdigaste.
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Sij/ ssull för desiä nu the Män sran Styret danckas /

Skull for the förra ock the Owinnor danckas mä/Säg/ Hiärtans/ säg hwad Klön/ som da ffa börjawanckas
At secn then Kunga > Thron intaga och bckla?Nci/ bcgge Onda haa/ men wj dock ma förmooa/Hotz begge äfwenwal ock lära finnas Goda.'

Och ikal nu Saken pa Exempel gä atteua/
O.' hur' fta Qwinnor sig ta öswermättan bm ;

En Dmnning Ksllier. en .en Nelena '

Och siljke fteer wj ta oracknelige haa.
Sag Swerge fuller än sin Sol sa fager ssijna/
Som ta hon ssijnte ost munderwar CNKls^iWk;

la, 6KL Danss war ock en makalös larlinna/Fast nägre henne fäst wio förra Skräät sä Hart.-
Kausse wal Frijhets Twäng har nagot then Knnginna/

Mm Aswunds> Kynnet mer/ the Tider mälat swartl
-Gnd lat ock Fiädren nu i Uhret/ som ä ftlja/
«Med öfwerluycken DriU sig ej til Irrtng wrija!

LI.IT ta lM 82X2NZler och the Lrircer
I lang wälsignad Tid mcd Wijshct sörestod /

M Lvcko-Salighct ta sis besitter/
At ej hon förr ell' secn hafft Sätlhet lijka god;

Hon hade alt/ luen bara denna har Förtretm:At y Li.iT>v3L-l« har arfft Odödlighetcn. (^)
G 3 Och

(66) Hmu Hsgt Enqelsmälmelne jVattat denna fin förtrlffeliga Dran»
ning/ tanalkiiast rblms us VeHrafningz Pennmgen/ pä bwilkens
ena Sijda />o,/,n> mcd denna öfwer--Stcifft:

Ne«!
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z)chseej just en ann

Tm Hr.GcmchlsHm Far-FarsMoor;
En dröplig Owinno-Frägd/ som all thm Wcrld ffa weta

Af undrande beslört ftljleulna Heder stor.
En Dijja/ ja ock tbcn/ som just/ thet Mannen M:
Med mderlade.(//)

O! maMst Qwmne.SniU/Tolf hcla Ahr smnMe
Förmyndssap stra wäl i HW en farlig Hid/

Med Hiällar widt omkrilig Hiält - modiqt spänna Bälte /
Bemda / harda nt och intet dleckna wijd;

Hon war man född en Gref-doch gifftHch-Land-
Grefwinna:

Men sannerlig til Mod en stalter Keismnna.
la/

O! lämmer/ siijk m Dygd/ som sa sull. Mm lyyste /
At ej Odrdlighet hon mcd i Gömmor hyyste.

Pa andra Sijdau en Fogel rKwnix med deft Orden :

i?/

LyckDa som haswa ju allma
El! dm l Död'l, dock wäcker urp en MU!,'

Meu stackars wj Werldsms cl'.a
Iu hcht/ mm tröste Gud/ thm jidstai wätt Lm,d.
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MA/ röör iag Ml ock om / ur.klc4 Sat och Goder/

Tin egen Födstl-Stam/ Tu Godthar drag uppa;
Om iag söör all Tin högstnu Salla Fader-Moder/

War L sä sm- iaq M sa:
Thet war en gansta hsgt Befragdader Kunginna/
Som offta fult i Drifft Rijks Slandan kunde twinna.
Mm thet Kmig N11.14N sidst i Enqland M ordat/

Ta dmis Dvgdsinta Fru l< l 3cu2lr dog;
At bad' loos foddän nägonMenMjordat/

Sä ffull' han thet c>m sin trodt med sog. ("»»,)

Ia wor'/ Ul. KIC thet /W / hwein iag da det scnnma
Tilagm ssuU'i jo/ Din Glorwyrdige Fru Mamma.
Hwar Swenj? M Lif ta l>in af Henne blatt cmssader

Amilinelstn i sig/ men Bildm uti Tig:
Thet war en Landets Mor/enDraning giord til Näder/

En Dygdernes l^jz, enEnglars Trappe-Stigz/
EnSiukars Arm-3arars Samle-Lägel/
Ett AndansRöök-Altar/Guds Talmods Gyllen-Da-

gel.
Tu maf tin Stora Faar arfft Snille/

Namn/Gagn/Blod/Mod/ Ätt/RättochSattutas -lm Moor;
Wj bicrtcligm Bud ta aUa tlicka Wille

At war „u war Kump-Sal bedor.
Wj wctc at bos Tig / O! Karasta uI. Kl (^,
War Gud sörwawt har tbe Gafroor Naderijka.

Mml
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Man wcet j i fijn cn Hyy Tu hyys fijut Fägne« Lynne/

Wj wetc/ in i Rot/ Tu ast igenom > God;
Wj wete/ ali tin Siäl är Dpgdighetens Kynne/

Wj wete/ Kärlck röörs i hwar Tin Drappa Blod;
Wj wete/ Tu mot esi utfamnar Moder-Annen/
Wj wete/ TU som Barn o,j kryster in til Barmen.

Wj wetel Gud är sielf Titt Mods Förwante,Frände/
Wj wcte Tig och Oh at han bewijsar Md;

Wj wete han sullwist onmcplar wart Elande/
Wj wcte/ TU och Wj ej nm ttj Fote-Trad>>

Wj wete och wj bee/ ja/ troo och fnll- föötrösta:
At snart pa Tare-Sadd wj Gladiens And fa hösta.

O: ftögdoms/ Swenste/ ta pa Frögde-Lustans Dagen/
Lyck-Onstom/GiöthaMän/war Söt;

Mitt Owad mi Gud sse Lof / draas opp i högsla Tagen
Och tonar sult i Lind afgiäll Trompctte» Ttöt-

Walsignad ware Gud/ Wj Signade tiUijka/
WWgnadtSweaLand/ Walsignad u^OLKic^.

DIXI.
Wid
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Wid Slutet af Orgnonen blef Mnde

Owade >Hulicer2llc och SuugU/ solll ar

gansta Hiert innerlig alla Swea InwH-
» nares Lyck - Oystmng m then af HennesKongl. May:tt nyligen Mtradde Regementz Styrelsen/
under bekante harlige som Wijfan:

Hwad mäst alle effrer fallewj här kalleetc.

VerB. I.
rion K Then Klmginmn/

Aurora, H Hielpcrwnmi

Wär ar nu Fru Mm reen sin Hiorda > Staf.
För Giöt-Strandom/ ? Under«Mr/
Swears Lmwom/ tz Otz ra lätcr/

alla mcd ett Liud
anropa Gud:

h Han sitt mille

Och i Hmidom
Oger Wald Negera ju;>

.Kunga > Chronen /

Stol och Thromn « Zlädes Suille
Or hon Harfferinna af / Gee im Wille
SMi thes Folckfritt Henne il» och Swears Brlld.

H V«8. 2«'

X
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Vels. 2.

Kangars Kmmigi
Fmn Tm Waning
3il war Dmning

Skicka ta Wijshetcn »ed:
Solu en Goder

Modcr
Rljketz Noden

3il at Stym rätt i Led.
Hialte-Färgm/
Blod och MarM

Viut sim, Ta til högsta Tcpp
I then spadaQwMlU-Kroppa

At med Ära
Osörsina,
Kumia

Negemmteh Tyngden oM
Hallebergetz/
Sasmll- Swerg> tz.

SlMlls Bördn dM Ähr.'
Ingalunda ,ar sa swcir:,

Wilda Farckcr/,
All> Monr.rcktt'/
Gud sa! Starckcr //

Stckck tm wnr.

Lät then sa mma

Twget Kinlna
Tin FörstilnbtiligzBama-Dkar /

Ät Hon glaver/
Wackert städer
Och oppklader

Kyrckinm WähutNK och Altar.
Hon mcd bäoe
Rätt och Nad<

Afwat llth Hon Styrc» wit;
Gis ta Wärcks Fllllbordnn til:

At Hon sattcr
All Orätter
Wäl i Ftätter;

Och beiftar thm meL SM;
Saint tillijka
Icke twijka.

DyOmHr Mlöninss giez
Mel,, besynmrlig at the/

Som sa lätn
Ml och gmM
Med then Sata^

Moor sin siitut igen. ma lee.,
Verz. 4.,



Vers. 4.
Lät Moor'U Snaller/
Öln pagialler/
Seger»S^ller

Skicka Söuerna til Strid /

Thet Elände
Sig dock ände
Ock sörwande

SNtUt un theu kiära Frid.
M med Ireden
Synda«Wttl)m

Hel och hallen wara siäckt
Landet bliswa wedtta.wäckt/

Af GM Grödm
I the Ooen

SeVaw atcr WMas tackt.
Hcrdcrinmw
Intct iuuan

OanM nmnW wölM Ihn
zKstvergiftve sinä Fahr^

lltan hnllev'
Tnsen - Säller
Eemst pn OMller

Kämlm Z Silftmr- Har-

VerB. 5.
Swenjka Söner
Med the Vönerl
HErre ffiöner/

Fader > mildeligen taal;
Wj än tora
I titt sm
Samma göra

Ock lör Drättmngens Gemähl;
Thenna <zialten /

Som i Falten/
FörwcktLand medManna-Mod

Iu thninnan-
Nast Herdinnan
Och Drattinnan/

Wördcs för war <zerdn god:
Swenssa Andeo
Knippa Händer

Hop mcd FolckerHetzenW:
GuVwärp«Kl)lilCLifwttspM

Först at MdiV

Slg) M Mm
Slmrl för BWes' PmiheUar:

Väin 6i>
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Eimhanda
Sial och Anda

Alla Lander l wär Kropp
M, Stauder fylle opp;

.
. WWrdz Spillan /

Irrillgz GriUan
. Och Split-willan
s Flyckte as i sullt Galopp

MRadz^Bröder/
Aijkch Stöoer/
Uti Nödcr

Och i Lust wälstgna an/
Thcm bennda
Wäl at Ma
Til och rada

SMFöchandz och SamwehMll
Ost tillijka/

Skaffe MhOr Siukor Vot/
Signe osj srän Topp til Rst/

Signe LDdrcn/
Signe Stanoren/
Signe Handren/

SM HuftvudMopp och Fot '.^;
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