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Denhärliga

Hwar medh dm altzmächtige Gudh
hafwer bchagat wälsigna

Wongl. Way:tz af Wwerige
Rättmätige Wapn/

Then ene tijd efter then andra
Emot

Flera dest mächtige haftige
Fiender.
Stält af

Gabriel laK. 'lorncnlc.



WMll Kongars Kong war HErre/
jkapt haar störr' och smarrhMM Ske ahra/ lof och prijs/

SomKongar larer strijda/
Sin Fiend i marken bijda/

Och geer them Hielte modh/
At wäga lijf och blod!

Tin Hand tu Gudh utstrackte
Enar öhrlig vpwackte

Kongen af Marten Dann/
Emot war Kongs Herr Fader/
Han honom mötte glader/

Bckom ock Seger stoor
Af Gudh i högden boor.

Hwad meer then tappre Hielte
Rijket til goda stallte

Och Gudz kyrckia til tröst/
Kan ingen man ratt statta/Eller i pennan fatta/

Utan halla alt flijkt
Moot andra oförlijkt.

Doch afsamma högst stemma
Finnes ännu En hemma

Den Tolffte Kong KARL HM
Som uti Konglig Seder/
Och Majestttlig Heder/ Sm



Sin Herr FAAR estergätt/
Hwarför han stor prijs fatt.

Men hwad then Kempm stora
Til Swerges Kongz uthkora

Mast liidä och uthstä
I sinä dagar unga/
Nr eij annat än tunga/

Förttyck / haat och förtreet/
SomGudh/och hwar man weet

6.

Ty bäst Han tänckte wara
Frij frän all nödh och fahra/

Och sökte effter Fredh/
Mänd Petter Zaar figh hasta
Hans Majestet antasta/

Och giöra honom brack
Medh krijg/ och öhrligz strack.

7.
Hwad hände i then tijden
När pastod thenna strijden?

Nemlig/thetgicksatil/
At HErren then rattwijsa
Sä mande Stoor Zaar rijsa/

At Kong LARLaII Hans Haar
Eijkundekommanar;

8.

Utan mäst' fiychten taga/
Nar honom efterjaga

Mande the Swenste Man/ Mang



Mäng tusend Rytzar döda
Uti blodtt thet röda

Ta maste liggia qwaar
Medh Mm pa marken baar.

Faar Petter lat wäl byggia
«5 Narwa ström en bryggia

Ther med at warna stqh/
Doch mäst' han ga fran TältetGce ofwer hela Faltet /

Nar Bryqgian fick anstötHans Folck i strömmen ftööt.
An mande sig uthrustaAf ahregirig lustaThen Polste Konunq stält/Zaar Petter handen rackia/Thetzmcdelst at förstrackia/Dch wara til besivarWär Konung och Hans haar.
Han mande ock upaggia
Sltt folck med list beläggiaSkantzen wed Dune ström/Men mäste ther fran wijkaThe Swenjke blefwe rijka

As statten then ther theThem nödigt maste gee.



The Sachser flog pä flychten
Nar öfwer Dunen rychte

Hans Kongl. Majestat/
Stoort byte the mast lemna;
Ty Wille Gudh sa hemna

Then stora oförratt/The giorde pa falstt satt.
Näring för them mäst' bristaMang mistä/LarthauerafMetall/Skantzar/ Fahnor/Lanoner/
Mang andra stöna Doner/The lnäste ofwergee/

Medh suckan ther pä see.
MotKonungMßL StoormachtigOZMSKI Forsten prachtig

Sigh hafwer ock upsatt/
Pä fall tanckt honom bringa;Menmaftfielftilssogzspringa

Lemnat sin Hast i stick/Som war Kong sedän fick.
Thet gär sä alla tijder/
Säsom ordspräket lyder/

Hwilket ar wist och sant:At then som wil haa mycket/
Han mister hela siycket/



Och hwad en tancker rätt/
Aftöper offta flatt.

/6.

The Pohlste mande rasa/
Ock tanckt the Swenfte basa/

The Sachser sammalund:
The mäst nu giöra statten/
I handen taga hatten/

För thenna unga Kong/
Och siunge klagesäng.

Hlvad hande wedh Odij^c?
Gudh lät sin näde lysa/

Mot Kong KARL och Hans staar;
Men Fienden then grymma
Ta maste Met rymma/

Fly i karr och moratz/
Förgäs pa samma platz.

18.

Then tijd o Gudh lat komma
Otz til hugnat och fromma/

At ock then Store Jaar/
Sin wrede Wille dampa/
Och sinä tanckar lämpa

Til freds ewärdelig
Mellanwar Kong/och sigh!

Han haar wäl lätit höra
Som han ftedh Wille giöra

Och medh öhrlig afstä;



2?. Krigs

Men annat lätit flijna /

At han nu med the fina/
Pa falfit och mordistt wijs/
Ost warit til ett rijs.

20.

Men jagb hoppas (ty wäme)
At ftl»7het flar fin Herre/

Och trolötzhet far jkam/
Therför eder omwänder
Fiender all i sänder

Til enighet och frijd
Thet gagnar ingen strijd!

li.

Ty bland all aöla smycken,
Är fteden ett stort stycke

Af dageligit bröd;
Brodet thet kroppen föder/
Men fteden fialen göder/

Nar han fär i god roo/
Trygger lefwa och boo.

21.

Fred ar en ting som nam/
Ofred som alt förtarer

Ochneerigrund förstör;
Fred ar en ting som hielper/
Lclwna ther moot stielper

Folck/ Stader / Huus och Land/
Med wald/ mord/ roofoch brand



2;<
Krigs Busiar hög' och läga
Som warit wahne waga

Eert warma hicrte blod:
I Gudh förer ehr klinga/
Sa stal Ficnöen springa;

Ther til the Glöthers mod
Gudh gis til land och flod'

24.
Wär Kong ehr hand uthsträcker
Och troget bistund räcker/

Sä här efter som förr/
HErren som boor i högden/
Skal wända wist i frögden

Eder sorg och beswar/
Wälsigna ehrt Gewähr.

Tben hela Christna stara
Tycker aansta wäl wara/

At Gudh war Kong giort M
Sin Fiender sörhärja/
Wälsignat ock Hans wärja

Medh scger cihra wärd/
Af himmeten bestcird.

26.
Som Hannu hoosGudh sunnit
Then nad/ sa öfwerwunnit

Mängcn fiendlig staar/
Wil jag h af hiertat önsta/
Kong CARL nm altid grönsta

Och ftamaent scger fa/
En stadig fted thcr pH.

Hielp HErre Gudh tm Smorda
Sin anstag at fullborda

Medh sann rättfärdighet
Gis wijshet at regcra/
Land öch Rijke förmem!Krafft / hälsa och längt lijs/

O Gudh wsr Konung jus!






