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SjlMgeS

som:

Rest hasiver

ja,

öf«vtr

watten »c.

3re Kämpar af NordenMa,utfara i fält,

At Bardalek föra och
Med hardiga kroppar De hwila i Tält,!
Och tappert sin fiende möta.

Tre Kronor, Tre Lejon, Tre HjelM

För

Wapnet at Wapnena föra;

Wär drapliga Konungs djuprädiga
Skal fiendens planer förstöra.

Född utaf

wasa förtrHffliga

I«r

et,

wett,

Ätt

War Konung och Prinsa? Hans Brsder,
I makalös ordning alt stickadt och sätt,
Och eld i soldaterne föder.
)(2

Hwen»

!M««^iil^^^W

4

Hwem wil icke sölja sin Konung, sin Prins,
Hwem trotsar ej saran och döden,
Ty Aran tillika med särena wins,

Och mänga fä

lyckliga öden.

Soldaten,

som

Och heder

med

lyder sit käcka befäl,
Far deltaga nu i den Hra,
Som wedel til Hjeltarnes krantftr med

Sä

I

se wi

at

segrarna bära.

Ml,

Swea och Göchernas blod,

Ättlinga adror än rinner,
Hjeltarnas mod,
Soldaten uplifwas
Af kärlek och ifwer han brinner.

as

Fördenstul I blä-gula Butzar

gapa,

Lät Rytzarne känna er styrka,

I «ti saran, som pelare siä,
Och Fäderlands wälfärden yrka.
Ät

Gud siyrke wär Konung til watten och land,
Detz Bröder och alla de Drouar,
Soin under Baneret med samlader hand,
Til allmänna sällhcten matlar.
S«
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Sä Vivat kamrater, soin liqqa i fält,

Och söka

deu äran at winna,
At gä fran bla kappan til purpurens
)lr möjligt med tapperhet hinna»

tält,

trohet och kärlek i alt.
Da I liksom ljunqelden snara,
Unätta hwad Gud och Er Konung befalt,
Lär säkert besegra all sara.
Er

ospc>rda

När Leken är ändad och elden sorbi,
Och I hunnit Lagrar<»a fförda,
Sa hoppas war wördnad Er wärdiga
Med kra.isar Gud lof-offer bara.
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som: Gustafs Skäl:c.

v»-wea fiaqg,
Af Hertiq Carl uplifwad bliswit/
Gammalt agg
Med wapnen han fördrifwit,
Himlen gif!
Wär Prins och Hjelte kära,
Lagrars ära,
Til at närä,

Stora tidssördrif.
Vivat stal,
För Hjeltar och dem wapnen bära,
Klädd i M,
Det är Soldaters ära:
Gud sin Kung
Och Fosterlandet tjena,
Styrka läna.
För de wäna

Öm

deh bragder sjung.

7

yccrade ril Swea

t!7ögda

Stridsmän,

som mi Gepc. »nanad

marcherade til Finland

och

med

Llod.

ftist

Kan sjungas som: Ädlaste lafwan
Skaparen gifwit lc.

som

i.

nu först börja grönffa,
»Itöstdastemeddagar
gladje
Swärdet framie,

otz

Himlen
Största

Reqcnten til alla män önffa,
Martis drägt wi nu fä se,
uti
Som
Med hurtigt hjerta mot fienden waqa,
Til at wär frihet förswara med mod,
Och uti blinrande dunder, gny, laga,

srukta mödan, men

sit blod.
2.
Här se wi Stridsmän sit lif ej wil spara,
Frifft wil det waga för Swerige ännu,
Itttet likt Harar i buffen siä qwara,
Utan frifft hurtiqt siä sjutti för sju,
Ej

wäga

Som när wär Carola? Narva besökte,
Hördes ej anNat'an dunder och qny,
En eniss Gudom detz kraster förökte,
At fyrtio tusend lilbaka mäst fiy.

Derföre

Ryktet

modiqe Hjeltar utbredeo

af tapperhcl

Sjelf uti striden

ej

felas lar,

har lofwut otz seqer,

han Swea fföld

är,

Ty

8
Ty

i^°^>^^^
han en Fader för Swerige will wara,
har siraffet förm.mt,

Fqst wara synder

Fiendens

Fredrich

anlopp

til

som

eldsmur förfwara,

hufwud h«n otz har förlänt.

Man tro<mt Göther sit blod wilja spara,
När som detz fiend' swmträngde med magt,
Nej.de wil häldre i ödemark wara,
2ln at med ncsiiqhet stäppa den wakt,
Som deras tappra arm hurtigt besästa,
Emot dcst murar och starka anfall,
De lustigt wäqa hos Lejon at gästa,
Fast deras bommar och stycken gaf knall.

Täckaste ssästar,

5-

som wäga

at bada
wapen
Rysiarnes
Mol
och lrotsa detz magt,
wada,
ej
bör
atblodige
I
frukta
qodt
hjerta
Men med
at taga i akt,
kan
Hwad som
hända när faran begynnes,

Liksom stormwäder

nu

Hjelpen af högden Er
Frögd uppa siulet de

rusa

uppa>

D.nkes med
sedän erna.

ynnesi,

6.
begräta,
Er
bortgäng
könet
Ädlaste
Blolt utaf kärlek de sakna mäst Er,
Barnen och Msdrarna ynkliga lata,
Ty de mäst srukta Er aldnq fa se;
Men om ej Hnnlen Er börda mand' latta,
Sa tro dock dock säkert I heder ha fätt,
När pa Er grafsten wi gladligt kan säyja:

Här

som

tappert

ha statt.

