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Nunstige Uäsare!
underkastas Ditt benägna olndömeMMnchMEwenssa Rim. Jag kan ft'myckct mindre begära/ at dc stola tvin-

m allas tycke/ som de ärosammanstrefne/ ic-
le af en Ottstare/ utan beannnare uti Slalde-
konsten. Min tanka haswer wäl aldrig
rit, at läta dem blifwa bekanta för det M-
männa ; men som jag stulie fynas otackfam
emoton myckna ynnest och godhet/ deFör-
näma och Gunstige HErrar/hwilka dem förr
afhdrt/ derbfwer mot mig behagat sörkla-
ra/ om jag ssulle wägra Deras begäran;
ty är jag nu föranlaten at 6ndra min före-
sats. Uag ssulle emedlcrtid intet högre ön-
ssa/ön at de halfften ft wäl afWig mätte blifwa
ansedde, som mitt giöromäl härutinnan wu-
rlt rent o O ossyldlgt. 3ef wäl.

S"G



/. N A
dyre Dag! Du Sw"a BarnaS

Du trefalt salle ljus u'r morgonradnans ftmn/
Som badar otz ny ftögd och Himlens sakra haqnad,

Som styr watt olycks Skcpp i en behaglig hamn:
Walkommen liufwe Dag/ walkommen hit fran Öster,
Du/ som anlcdmng ger til tujend' gladie-rösttr.
lag menar: Du/ som oh den glädie-pästen bringar/

Hur' Fnds-Baneret nu i Swidiod sattes opp;
Hwaraf mang' ftögde mn i nordj7a bygder klingar /

la/ hur' i man fär nytt sallhets hopp:
Hur' man pa oi Frids-dasunen stöter/
Hwars galla llang et dan af fögde ccKo möter.
Ej fins wal näaorstads i gamla runor tecknat,

At Swea-Man ha rads gä med i barda-lck/
Ell nägonsin för bara Klingor bleknat;

Sitt fosterbrödralag de Hällit Man swek/
Och sä pä sig med lust sin Pantzar-stiorta dragit/
Sin brynja och fitt Ewaid med mandom lii sigwgit.

Ej



Ej nagon ficnde har kunnat dem förskracka /

De aldrig ftucktat för nag'n uNandst kampcs mod:
Hos dcm cj döden siclf har radsian kunnat wacka,

De acktat aran mer'/ an eget !if och blod.
Eom dejsas blod ännu i Ewenssa ooror rinner/
Sä tror jag dylilt mod man än hos Swcnstar finner.
Men när den Himla-Drott/ som alt i handeraqer,

Som Himmel/ lord och Hafregera/ styra tan/
Kring Swensta Macklen ej will sia sin dorg < sitt laqerz

Men tuckta i sin hamd et syndigt Folck och Lann:
När han will aga dem/ som sig ej rättlig dyrcka/
Hwad hielper deras mod/ försicktighet och styrcka?

Dä fäfängt ar för dem ur slidan Swärdet draga,
De hallre önsta mä fa stickat in igen:

Nar twedrägt langan wag fätt enighelen jaga/
Nar egennyttighet fätt rum bland Swenste Män:

Nar Himlen sielfall krafft afSwenssa wapnen dampar,
Hwad tan da data, om ibland otz finnas lampar?

Mar Swea ar sä härdt af Himlens wrede tucktadt,
At Wapna-stlfflet tycks ha med fig undergäng:

När som wärt eget Land as wäras blod ar fucktadt:
Olyckan hafwer gjordt all wag till sallhet trang;

la, när wärt hela Land mäst swäfwa uti fara/
At fienden med lif och gods til bytt wara,



Da ha wi största ssäl at cffter Freden sucka,
Samt önssa/ at fa snart wär wapen lägga af:

För wreda Gudens med ödmiukhet oy bucka,
Och be/ at jörn wmt Skcpp gar aldcls uti qwaf/

Wi stnndsamt mä derpä fä frcdftns wimplar sätm,
Och wara matta bröst med jredscns mätta.

Nu hafwcr ock wär bön sin trägna langtan wunnit,
Den Högstas wrede hari näd sig mot otz wandt;

Han har wär anastan scdt / wär wedermöda sunnit,
Och denna glädwpast til otz i nöden sändt/

At swäld ej me>a stal i blodigt upsät föras
Mot otz af Garda-Man cll' wapna-gny mer höras.

Hwad bsr fördenstull otz, O! SweaMan/ nugiöra?
Skal dcnna Himlens näd af otz ej wördas högt?

Skal öbmiuk tacksamhet wär hela hog ej röra?
Jo/ bort at nag'n stull' ha et sädant sinne trögt f

At han med wardtgt lof ej Himla-Kungen prisar/
Och hiertats glädje nu med Nd och atdörd wisar.
Up derför'/ Swea Barn, lät frögde-röster höras/

Lät Edert glädje-rop kring wida fält dli spord;
Lät Stora Gudens lof pa alla wagar föras

För den barmhertighet af honom otz är giord.
Lät allman dli wär ftögd/ wärt lof lät allmänt blifwa,
Lät otz hwarannan nu der till anledning gifwa.



Mm hwad tar jag mig för? Hwad amnar jag at giöra?
Will jag ock waqa blt en allman glädjcs tolck?

Jag ju fötmäten är< som dicrfs miq lata höra
Med ostämd qiqa bland ett la förnämliqt Folck;

Ett Folck, för hwllket jag dcn tancken wtst bör hafwa/At högre Mr det an/ an rinnn/ jagkan stafwa:
Jag mäste widgä jaq den tale-drift ej äger,

Som har mot amners wigtdet ringsta swara kan:
Hos mig ar wiljan god / fast traften ej tilsager.

Ach! tagen wiljan da/ jag ödmiukt beder, an.
Förundren Eder ej at jag nu wagar fiunga/
Som har til Skalde-dickt aldeles owan tunga.

Bland anhra orter är ej (3cfie Stad den sista /

Som utstalt warit har för fiendens mord och brand/
Som statt i fara at sin fordna fagring mistä /

Men ar u'r faran fralst af Högste Gudens hand.
Ty tycks et ha fog sin fagnad wija/
Vch en sa harlig nad, sg godt det lan, beprisa.

Sä tyden gunstigt ut/ Förname, som mig hsren/
Mit rena upsät/ jag will Cder ödmiukt be:

Mig och min magra dickt den höga ynnest giören/
Des ofultomllghet at gunstigt öfwerse.

Ehr godhet stal jag stads i ödmiukt sinne giömma /

Och Ehr wälwiljoghet med tacksamhet berömma.



Men Himme! gjut nu in en droppa af den saften
Uppä min tunqa/ som mitt tal kan ge behag.

Lat minä tancke-satt ej sakna all den kraften/
Eom adel wärckan har, pH denna gladje-dag.

Lät minä korta rim den warckan med sig föra,
At til den Högstas lof de ma war' finnen röra.

lof-och frögde-dag bör denna dagen wara;
WZ Ty tycks ej wara stal för otz at leta opp
Det bistra öde/ och den stora nöd och fara/

Som otz har lange fört i wanckelmodigt hopp.
Pä frögde-dag Man bör om liufwa faker ftrifwa/
Til sorge>dag ju bör bedröfiigt amne blifwa.
Men som wi kunna bast den Högstas godhet wörda/

Hans wishets under och pä otz förnamligst se/
Om wi paminna oh den jammer och den börda/

Som otznu hafwer tryckt; ty lat otzacktningge
Uppä den olycksstorm/ i den wi woro drefne)
Samt hm' wi derutur a' ändtlig fralste blefne.
Förlat mig/ Tolfte CHKL, Du Nordens Stora Hielle,

At jag mig minner pa den tid Du droa i falt/
Mot Gardarike dä Du tapvert spande balte/

I widt aftägsne land da Du slog up Dm' talt:
AfDig blef Swea wan, och lärde manligt facktaz
Mm hade ock sä nar nM med Din död Orlmackta.



Hur' mänga segrar, som wärtSwerft medDig wunnit/
Det minnas wi annu; men minnas ock dcn tid,

Dä det helt blodigt stod/ och had' sä närä sunnit
En utgäng mer an swär uppa sin ftjd och strid/

Dä fundrrs myckenhet och hopetals olycka
AloeleS Wille det til undergang förtrycka.

Knapt syntes nägon wag, knapt näaot medel wara
För otz mer ösrigit/ at kulma fralste dli

Ur allmän grufiig nöd/ och ögonskenlig sara/
Mm när man tyckte, at alt hop war ute, fi

Mitt i war nöd pa oh den Stora Guden tänckte,
Och med den dyra freden stanckte,

Vomfreden hafwer namn ätKonunq r.Ok icitt gifwit,
Sä har han ock betänckt/ at man kan hjeitemod

Wal wisa, fast sitt namn man icke hafwer strifwit
Mcd sward/ som färgadt ar i röda menzlio-blod;

3y war Hans giöromal at freden ge tildaka,
Och läta otz i ro oes liufwa ftuckter smaka.

Wär dyraDrottning, och wartSwnftsMor
Den för en jordist nu en Himmelst Orona bar/

Som i Des sial fanS näd och Majcstät nlllka/
Som alla dygder had' sitt säle tagit der;

Sä börjadi Des tld ock ftidscns qwismr grönsta/
Hon stanckte otz alt godt, all sallhet wi kunv önsta.



Ett tiog af ar wi ha den dyra förman niutit,
Hwar wid fitt fikontrad har sutit trygg och nögd-

strömar/ som ur ftidsens ä ha fiutit/
Wi smakat, druckit ha med gladje / fagnad/ ftögd:

Walfignelsen har grott och hlomstrats i wart rike,
Witycktotz icke sett i sallhet nagn war lik.

Wärt dragna sward war bytt i lija/ harfoch plogmf
lo och krut de woro amnade

Ät biörnen, tiadren och ät haren uti ssoM,
Ät Kncckten mande jord och stö rikt byte ge:

Da war cn adel no, dä ftia konster grodde:
Da sallhet i sin högd uti wart Swea bodde.

Hwi lät / O' Himmel/ Du ej langre ost förblifwa
I sä lycksaligt stand? Hwi tog Du fran otz bort

Den äd!a fridcn? Ach! Hwi wille Du otz gifwa
Sa Hogan sallhet/ nar den stulle bli sa kort?

Men dock/ hwi klandrar jag, O Himmel/ paDinstyrsel^
Wi ha förstyllat det uti war fynda-yrsel.

Dy feck de Swenssas sward ej rastas i sin ssida:
Man tyckte lagligt war/ man tyckte det war tid,

At för war ftzhct och wär förman hurtigt strida: ,
Man höll thet ci för winst at aga ncslig frid.

Hos Dig, O: Swca Land/ stod warckeligen felet/At Herrans hamde-hand war med i detta spelet-
B Här



Harblästeskrigs-Ilgl-mr HwarKnekthadlustatlemnaNytt prof af mandom och fitt oförfirackta mod:Pa liden oförratt stg wille alla hamna /

Fast thet ock stulle j7e med deras egit blod:De u'r fitt kalla Land med hwarma hiertan droao/Och sinä talt med lust pä Fmsta faltcn stogo.

Men l swära öde.' nar jag mig till sinnes förer/
Hwad stalbetladde Man da u'r wäct Swelje gecf^

En bisier angflan wist mitt hcla sinne rörer/I ty/ at Hiellemod ej fagre Lagrar seck:Jag histnar, nar jag ser en sadan modig staraMer sienten til winst, an ssrack och tucktan wara.

I Fordne Kampar och Store tappre
I Gegerhjeltar och I raste Swenjfe" Man /

Eom fordom utt M ha n fölgr
(Iu nägre Tolffle Coldater lefwa an)

Hwad tyckes Eder, war ej Swensta Ha:en macltig
I delta togec war ej des utredning pracktig^

Hwad syntes Eder här om wara bla Soldater?
Tyckts de ej hafwa mod i en wälwaxter kropp?

An wära Mörsare/ och
Kund' de/ wal nyttiade/ ej ge om seger hopp?

Upricltigt sagcn kund' wär Har wal wara liker
Den/ som i förra ftjd drog ut u'r Swea Rike.



I stvaren: Aldrig har sig Ewea Krigmackt wisat
Sä ftist och talrik förr, ell' rustad ut sa wal/-

Wi tyckt de fordne ej det minsta dermot spisat/
Af denna tyckte wi otz fordra, med alt Ml/

At Gardarikes man för Henne sig skull' bugat/
Och at hon utaf dem stull'/ hwad hon Wille/ truM
Mig tyckes an jagfer/ hurSwenffa Kneckten larmar/

Hur mycken lust han har at strax gä hurtigt pä:
Hur han har mod i dröst och styrcka uti armar/Hur högt han langtar/ atsin fiende emä:
Hur bister han ser ut, hur han af ifwer brinner/Och all sin största lust i wapna-möte finner.

kan om Slvears mandom wltna,
.

Och huru Yorker fig i Barda-lek btte:
An dina wida falt af bleka stallar hwitna/Det war en härder les; Mig tyckes annu ft/Hur Swenjker tneckt pä kna/ med plit i handen facktar/Och förn han gifwer tapt uti sitt blod försmacktar.
Mot Sextontufend här tretusend spanua balte/Och siatz ftän middags tid in uppä sena qwäll:Hwad under om de fä mäst ändtlig lemna falte?Men segren syns ej för de manga warit sall;I ty / de wundne fä fran wallarSandt dudbeltMa ned til dödsens mörcka Hallar.



D' tapre Jarl/ Dlt namn Du hafwer rfstat
I djupa runor/ Du har dct odödligt giordl:

Hwad Du och Dine man/ som detta biwistat/
Uträttat ha/ stal dli för efterwerlden spordl:

Ditt namn med ratta stal i ewig Zeder Mas,
-Och widti werlden kring pa arans wingar baras.

Ach.' hade Du ej mast mitt uti strtden sakna
Den hielp, det biständ/ som Dig förr utlofwat war/

Sa tror jag, hwar och en afRytzarna fatt wakna
I andra werlden/ förn Du leken lycktat har;

Jag kan ejdöma, hwad för orsak mände wara/
At Du kringrannas ftck af ficndens stora stara.
Dlycklig synes iväl den ägo - twisten warit/

I ty at platzcn blef at ficnden til rof^Men faga/ at wi dock derwid sä Ma siirit/
Som afwund striker/ ha wi ingalund' behof:

Det war den uida gang, dä wara knecktar ftnga
Bewisa/ at de an i Fadrens fotspor gingo.

Tänck; om en da med sinä butzar wikit
Tilbaka. och ej deit ft ftista flangar ut/

Hur ondstan öfwerliudt stull kring om werlden strikit:
Pa Swerjes tapperhet och mod har nu blift siutf

Ej mer i ädror rinner;
Och at sa ar man nu maf utgangenchnner.



JM tanckar/ som har till oh hallit systosatte /

MO De ha wal icke tyckts stor fagnad wilja ge 5
Mcn wäxa hiertan ma af angsian wat dll matte<

Mr wi nu widare oh wilja förete
De swära öden/ som oh jedan ha bcdröfwat/
War sordna glants och matt samt jallhet frän oh röfwat.

Min tunga staplar här, jag fasar och jag ryser,
Mitt sinne blir förssrackt/ mig betar

Det giör hwar eKMch_mig, som blödDt hiettä hystr.
Ächl we at wi sä högt Dia / Nimmel retat har.

Hur' hafwa wi saWgt_swotHm-ttäde^^

Har yjnner up den daa: bistra dag! lag häpnar/
En Dag/ som tecknasbör med swarta ftrgor opp/

Pä hwilcken Himlen fiq emot oh gruftigt wapnar,
Pähwilckenfrän wart säkra sallhets hopp;

Ty nar han frän oh log wA Drottning, war
Sa tog han ockfa wär lyWlighet tillita.

ODrottning, wiDit namn med djupsta tvördnad
Hos efterwerlden stal Dit minne ewigr bo.

Det wittnesbördet man med ratta Dig bör lemna/
AtDin Gudsftucktan/samt Dm tragna bön/Dintro

Har warit/ som wart Land och Rike sallhet gifwit<
Ty har oct med Dm död wgr lycka blifwit.

Wi



Wi blefwo as et hopp, men ach! et falstt/ bedragne/
At just pä samma tid Du togs ifrän 06 bort/Wi ocksä stulle bli i Himlens hagnad tagne,
Fä laqga wapnen af med heder innan kort;

Men fi/ han hade ost et annat öde amnat:
död dertill had' fria hander iemnat.

Den basta lägenhct/ som wi i hander hade/Geck utan eftertryck och nytta otz förbi/Och fienden medlertid sm nya anflag lade
Mot otz/ hurwi i grund förstörde stulle bli:

Gud wet/ hwasd orsak war til sä förderftig Händel;
Men grundorsaken war/ hos otz/ en syndig wandel.

HHr bryter döden gryml in uti Swensta hären /
Och draper immerfort, sä de pä landet ga,

Som de Skeppen och i stären:Pä oförmodat satt fin bane mänga fä.
Det blod/ som stulle för war adla frihet rinna/
Mast' man förgafwes nu af fiukdom stelnadt finna.

Ho har sä hardadtbröst/ som har af sorg e< röreS?
När han besinnar / hwad elande detta war;

Hur' mängen kacker kneckttil attebakan föres/
Och uti eget land bedröfiig ända tar:

Hm' han fitt blod och lif mäst frucktlöst ge til spille,
Det han mot fienden docl garna offra Wille.



Man största orjak har de ögon at beklagav
Som dcnna jammer all och wedermöda setf.

Jag töcS och kan ej alt i öfwerwagning taga;
Men will allenast mig til sinncs föra ett.

Achl oerhörder lak/ tanck Swensta Knecktar/ larlar
De rymma M/ fom dock ha sordom Hetat Karlar.

Ho bar wal dylikt hört/ el' ho kan sig
At nägon ficnde el' owan har förmätt

Otz plundra/ utan at det ringsta motstand finna?
Mr har en Swenjker förr fin fienv undangätt.

Men har war hela mackt jag finner undanwika,
I twifwelachcigt hopp til trygga stallen fika.
Men män dett stridbmhet) med hwilcken wäre Fäder

Sittnamn odödliqt giort, hos otz harssocknat m?
Män Swenssa Kncckl en ej i Detzas fotspar träder?

Man pa war tapperhet nuhifwer blifwit stuc?
Nej/ al an mannamod hos wära Knecklar lyste/
Det wittnade den lust/ de/ til at fackta/ hyster

Hur har Du, Himla lag/ la mänga satt at tuclta
Dem / som förbrutit siq emot Diu Höga Md^Ol ar wi wetat förr otz för Din wrede fruckta/
Och ej framhardat sa mi wart öfwerdäd;

Har ger Du riset ät war' eqna at otz aga/
Och later genom dem wär fiende otz jagq.



Hur har Du dock sa grymt harmed ofi welat pläga?
Nar jag besinnar det/ wal hiettat brista ma.

Nar jag dig, ser sta i linjan laga
Och plundras/ utan at förswar af dina fa;

När jag din vrydnad ser af eget folck förstöras/Ma sinnet wal af sorg och bitter angflan röras.

Ach! arma Finland/ Du/ som nytz dig hunnit repa
Sen Du i faran swst ock mitt i elden stod/

Skal Du i sorgedok Dig äter nödgas swepa?
Skal jag Dig äter se med sa bedröfwadt mod 5

Skal jag nu äter se Din hemwist öde göras /

Samt all Din trygghct med Din agendom förstöras?

Ach! jämmer, se hur som det arma folcket wiker,
Ochftyttarmed fitt lif/ som med et byte bort:

Fran all sin agendom i stort elande fiker
Till nagon saker ort. O.' tillständmer an swärt.

Nf sinä egna de i nöden öfwergifwas/
Och af fin olycls storm bland stvarta böljor dliswas.

Sästal du/ ttclllnZfc>rB, pä denna usta farden
Dock göra andtligt flut? Skal du dock sparra in

De Kampar/ som likwal ha widt i hela werlden
För mandom want känd? Här watnas ögon min;

lag ser en ynklig syn: War Har
När den/sfaran förd, ftr ingen undfiytt mera.



Här lemnas fiendett aldeles ftia händer /

At ost handtera sa, som honom synes bast/
Sig rickta <lf wärt gods och plundra wära länder,

Dig, tapre nästGud,witackommast,
Som dock des siora mod här Wille nägot döswa/
At han ej feck/ alt det han wilie / pa ost öfwa.
En ny bedröfiig syn nu äter här ost möter z

De knecktar/ hwilkas lif fran fienden war ftalsti'
Den förr utstandne nöd igrafwedackanstöter/

Bedröfiigt ämne synS/ ehwart man stadar halst:
Ansickten bleka och förfallna witne bara,
Hm' de fitt lif, sin trast ha' mäst i nöd förtara.
Har stocktals anckor gI/ och matta händer wridai

Betlaga sig at de sm' manner hafwamist:
Hat faderlösa barn i stort elande qwida/

Betlaga sig/ fin nöd, sin torftighet och brist.
Ej nagot annat hörs/ an sorg och wedermöda,
När jag det tancker pä, ma hela hiertat blöda.

I, som mig gunstigt hören/MU Bestnner i hwad ständ wart Eweanu ar satt:
lag ar wal radd/ at I Ehr ftögd har med förstörcnz

Men det ar ju sa med war wezel-gladie fatt-Iu störreangstan ar/ afhwilcken wi a' tnM/Ju större gladje nar wi deruwr a ryckte.



Se Riket blottadt är / och ware baste lander
De sta för öppet hugg: Se tömderär:

Se en bedröfwad Kung; Se sorgbetagne Stander:
Se en utmattad/ siuk och platt förstingrad Har.-Se hur' wär heder ar földytt i j7am och ncja .-

Hör Swensta munnar jämt af klage röster Hesa. -

Men hwad tar dock wärt land för rad i sädan fara?
Det söker Himlens nad, och faller icke mod /

Det will sin ftihet an / sä länat det kan, förswara /

Wär Konunq offra will sitt siuttij'-ahra blod
Än smnas de/ som lif och hwad de karast äga
Til Fäderslandets tftnst och heder wilja waga.

Ty feck man se i hast en ny pa fötter,
Beredd sin fiende at under ögon gä;

Af fiottan/ som ej an iftän des stad war
Wi tanckte säkerhet och trygghet kunna fä;

Men de, wt mente langst iftän otz wara stängde/
Sig dock i hast til otz och wara strander trangde.

lag tror, af hapenhet wi lare tagne blifwa/
Om wi den fara an oh wilja nunna pä/

Som mände otz iftän wär' hus och hemwist
Otz föranlät til widt afiägsne orter gä:

At fiotta med wart lif/ war' barn och agendomar;
Ty sakert tycktes ej dli innom läs och bomar.



Har war en allmän nöd/ en allmän sorg H ftrde?
Har hwar och en af otz bedröftvad/ radlös war:

Wi af et mordisst sward stz menre bli förtärde/
Och farans grufiighet alt sällhets hopp afstar.

Meo darrande hwar dag wi wantade fa höra/
Hur' owan börjat pa war' hemwist öde giöra.

Hur' stor ar dock din nöd ej har O! Swea Ri?e?
Hur star du icke har pä bradden til ditt

O! swara ödes dow/ O! fara utan like.
Med blod bör grätas/ om jag dig ratt ymka stal:

Din ficnö star tilrcds det sidsta hugg at gifwa/
Och cgne hota mcd dig til förtryck at blifwa.

I gamle Swenfle Man/ som fordna tider lefwat/
Den tid/ da Swerjes nöd har warit alrastörst,

Och de olyckor sedt/ i hwilka det har swaswat/
Bör denna icke stä ibland dem alla först?

Nar i inbördes krig det Swensta blodet rinner /

Och fienden öppen wag/ at oh förderfwa/ finner.

Dock bladet wandes om, uplyft nu glada händer,
O Swea/ frögda Dig och prisa himlens Kung:

I stölsta nöden han i nät>fig til dig wander/
Nar jomdin börda syns odräglig/ alt för tung/

Nar Du ser ingen wag til hielp mer öfrig wara,
Sa wet Han medel ar Dig hielpa utur fara.

L 2 Hur



Hm' stor ärdock Dm mackt, O! höga Himla-Konung?
Hm' ar Din wishet sa oandeligen stor?

För liten Himlen ar at Dig at wara wamng:
Dig fruckte l)war och en pä jorda-runden bor.

Din äm kunnog dli sä wida jorden räcker,
Din allmackts under ock sa widt sig Himlen sträcker.
Dc under / Du pa ost har welat nu bewisa /

De ä' sä siore och sa obegriptige/
At mgen derför' Dig kan ratteligen prisa /

Ell' wmdig ara Dig af nagon dödlig ste:
En helig frucktan och diup wördnad sinnet rörer/
Mr jag Din wishcts prof mig ratt til sinnes förer.
Mr saran ar som störst, och nöden härdast trycker/

Nar om nägn jordist hielp alt hopp förgafwcs ar/
Sä kommer Himlen och otz u'r elandet rycker/

la, ät et prätzadt land et fridsens bodstap ger^
Fösbyter blodjgt sward och mordiste muB^ucccr,
I hwita Fanor och i galland' ftids-rrompccci-.

Och at Hans näd mot cfi här stulle öfwerftöda/
Ett ännu högre prof derpa Han ost bcssar.

Wi siuckte/ at en gäng fa talja bland de döda
War Stora men en rl^^

ar
Det wärn, jom Himlen ost mot denna sorg bereder:
En Mste/ som sin alt fxän Vatk lever.



Alswäldige Du alla Herrars Herren
Du alla KungarS Kung / Du macktige Regenk,

Wi falle för Din rliron de större med de Imarre)
Dig tacke för det Du Din wrede franotzwandt.

Wi eacke Dig för det / at Du otz welat risa/
Wi tacke D,g för det, at Du otz welat lisä.

Wi för Dit Maijestat ost laqga ödmiukt neder/
Wt lytze sa Dit ns/ som pa Din hielpe-hand^

Wär barn och banwbarn til mänga manga leder
De stola sprida ut Din' under i all' land:

Dit lof stal höras städs i allas wara munnar, i
la/ fpadabarnas röst de stu Dit lof förkunna.

Ach! kommen Konungar och Herraruppä jorden
Och sen hm" harligt Gud sin nad mot otz detctt/

Hur dau warklippa hjelm/wär stöld ochborgärworden;
Qm näqon har ej förr Hans allmacktS undrr sett/

Han komme nu och se hwad Swerje har förfarit,
Hur waldig Himlens hielp/ hmftoc Detz kraffc har warit.

la, kommen Swea Barn med et endragtigt sinne
Gif' pa de wägar ackt/ dem Herren mcdEr gatt:

Hans godhet lälen stads hos Eder dli i minne /

Hwad harlig utgang dock Ehr dystra ofard fätK
Lät' af en helig ftögd Ehrt hela hjerta röras,
Hans wmda lof lat' stads i Edra mnnnar föras.



Up/ siungen Herranom en ny och härllg wisa/Och höijen up HansNamn sawidt/ somssyen gäls
Med en enhallig röst degynnen honom prisa,

Och saijen: Stor ar Du/ som öfwer Himlen rär/
Du wärdig ar ta' lof / ta' heder, pris och ara j
Ty wilje wi Ditt lof ti! effterwerlden bara.

Men Höga Himla - mackt wart lof ar alt för ringa /

Hur will ett uselt stoffr Din höqhet wörda ratt ?

Nar wi frän jorden til Din 'rnron oss wilje swinga
Och der i ödmiukhet bese Ditt Majestat,

Din härlichet wi da fä se omatlig wara/
Och at wart swaga lof dermot tan intet swara.
Men lat warswaghet dock Din höghet ej mishaga/

Se war walmenta tack med nädigt öga an.
In för Din näde-stol Du wardes ock uptaga

Den dön wi fälle för wart kara Fadersland.
O.' Herre/ Du som otz har welat Freden gifwa/
Lat nu walsignelse och lycka hos otz blifwa.
Walsigna Konuna/ Räd och alla Riksens Stander/

War Stora wi förtro i Ditt förswar.
Giör sielf en säker mur i tring Des alla länder/

Med Honom och Des man i alla radslag war:
Wär rkLVKldtt wi ej ellcr stu' förglöma <

I Ditt bej7ydd och hägn Du wardes Honom giöma.



Hans ankomst ware sall til wara Swensta bygder,
Lat otz nu wid Des stygd fa hafwa dubbel tröst:

Beframja Du och stacck de höga Kunga-dygder/
Som hafwa fralse-ratt uli Des adla bröst.

Din nädes strömar lät pa Honom ymnigt fiyta/
M ingen olycks-moln Des sällhets sten förbyta.

Lät nad/ wälsignclse uppä wärt Rike rägna,
Lät egennyttighet idland otz alla dö,-

Lat ftedstns ftuckter fa i ewig tid otz fagna,
Och dämpa med Din hand oenighetens frö:

Lät aldrig Swenste män af enstiidt nytta drifwas
Ej eller otrohet i Swea Rike trifwas.

Lat et onyttigt stvard nu rastas i sin slida,
Lat frid/ endragtighet och samja hos otz bo:

Lär otz i stallet rätt mot alla laster strida/
Lat fria lonster i wart Land och Rike gro:

Lat dygd, gudsfrucktan/ tro och karlek hos ost grönjka/
Da ha wi sakert hopp om det wi nu önsta.
Men, Store Himla-Drott Dig ett annu jag

lag hoppas Du ej ser min bön onädigt an.
Bland andra Swerjes land med orter/ byar/ Stadw

Förtror jag 6cttc Stad uti Din nädes hand.
Ach! wärdes den i Ditt bestydd och wärdnad taga,
Frän des Inwanare olyclan wida jaga.



Min warda Fosterbygd med allan sallhet stydda /

Walsigna hwar och en uti sitt ständ och kall;
Lat hwar och en sä bo med nöije i sin hydda,

Bewara wära hus/ ja/ denna laro-sal.
Walsigna siö och !and, war naring och wär Händel:
Din nad lät ymnog bli/ lycksalig giör war wandel.

Lät Din wälsiqnelse ibland otz öfwerfisda:
Lat ingen fiende war trygghet rubba st.

I glädje bytas lat wär fordna sorg och möda;
la/ lat wär sallhet nu den högsta spetsen nä.

Men Du tan mera ge / an önsta kan min tunga /

lag ttöstar pä Din näd och lycktar dermed siunga.










