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I 
 utgåvan av visboken uteslöts några visor på tyska, främst de allra tidigaste som skrevs i häktet i 

Nürnberg 1628. Det uppstod dessutom ett behov av översättningar till svenska av dem som finns i 

visboken. Dessa publiceras härmed. 

     De tyska visorna är hämtade ur Lotte Kurras, ”Fünf unbekannte Nürnberger Klagelieder des Lars 

Wivallius alias Erik Gyllenstierna alias Svantho Stenbock”. Samlaren 1985, s. 21-30. Däri återfinns även 

visorna ”Hört ihr Priester und Lehrer treu” och ”Adiu Nürmberg du schöne Stadt” som inte medtagits här.  

     I Henrik Schück, Lars Wivallius. Hans lif och dikter, 2. Uppsala 1895 återfinns de propagandistiska 

sångerna Gustavus ein Schwed, del 2 ”Herr Gott wirst dich erbarmen” och ”Chur Sachsen har pancquet 

anställt” och dess tyska parallelltext ”Chur Sachsen hat Pancquet anstellt” vilka här publiceras med sina 

melodier.  

 Ännu en propagandistisk sång uteslöts i utgåvan nämligen ”Herzlich tue ich dich lieben du starker 

Gott“ (dess melodi finns dock till visan ”Ack fader dock betrakter“ i visboken). 

     Både Kurras och Schück återger Wivallius visor med hans 1600-talsstavning. Den har här moderniserats 

av mig. 

     De översättningar som jag gjort är inte avsedda att sjungas utan återger endast innehållet i visorna. 

 

          Stockholm i december 2011 

           Jan Olof Rudén  

 

 

In der Ausgabe wurden einige Lieder auf Deutsch ausgeschlossen, vor allem diejenige die Wivallius im 

Haft in Nürnberg 1628 schrieb. Es gab ausserdem einen Bedarf schwedische Übersetzungen von den Lie-

dern auf Deutsch anzubieten. Diese werden hier veröffentlicht. 

     Die Lieder auf Deutsch finden sich in  Lotte Kurras, ,,Fünf unbekannte Nürnberger Klagelieder des Lars 

Wivallius alias Erik Gyllenstierna alias Svantho Stenbock”. Samlaren 1985, S. 21-30. Dort stehen auch die 

Lieder ,,Hört ihr Priester und Lehrer treu” und ,,Adiu Nürmberg du schöne Stadt” die hier nicht abge-

druckt sind. 

     In Henrik Schück, Lars Wivallius. Hans lif och dikter, 2. Uppsala 1895 stehen die Propagandalieder Gusta-

vus ein Swed, Teil 2 ,,Herr Gott wirst dich erbarmen” und ,,Chur Sachsen har pancquet anställt” mit dem 

deutschen Paralleltext ,,Chur Sachsen hat Pancquet anstellt” welche hier mit ihren Melodien veröffentlicht 

sind. Das propagandistische Lied ,,Herzlich tue ich dich lieben du starker Gott“ wurde auch ausgeschlos-

sen in der Ausgabe. Ihre Melodie findet sich aber darin zum Lied „Ack fader dock betrakter“. 

     Kurras und Schück geben eine diplomatarische Textwiedergabe von den Liedern. Die Orthographie von 

Wivallius wurde aber von mir modernisiert  und einige schlimme Fehler wurden berichtigt (andere beste-

hen). 

     Die Übersetzungen von mir sind nicht zum Singen geeignet sondern geben nur den Inhalt der Lieder 

wieder.  

 

          Stockholm im Dezember 2011 

            Jan Olof Rudén 
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1. 

Lovsjunger icke min själ, mitt hjärta, 

 min mun och mina händer ditt  

namn, o Herre? 

Varför glömmer du mig, o Gud 

i mitt elände. 

Herre, sluter du dina öron 

för mina böner och tårar? 

Eller vill du ej visa din arme tjänare  

hjälp och tröst? 

2. 

Talar jag inte alltid om mitt bedrövade  

hjärta och förtiger det inte.  

Varför gömmer du då ditt anlete 

inför mina smärtor? 

Vill du, min Gud, överge mig,  

arma människa i sådan nöd? 

När blir ett slut på mitt elände,  

o Herre, du som hatar mig så? 

3. 

Så måste då mitt unga hjärta  

omslutas  av sorg. 

Ack ve mig eländige, sådan smärta 

förtär mitt unga liv. 

Jag känner redan av mina synders lön. 

Ingen nåd blir mig längre given. 

Jag är eländig här på jorden  

vart jag mig  än vänder. 

4. 

Sörj med mig himmel och jord 

och vad som däri svävar.  

Ni  människobarn sörj mitt unga liv  

med era åtbörder. 

Ni vindar fyra, ni vilda djur, 

ni skogar och alla vatten. 

Brusa nu du rasande hav 

så att löv och gräs förtvinar. 

5.  

Smycka dig icke, kära sol, 

låt din verkan bli grym. 

Ni fåglar små, sjung med era läten 

en svanesång. 

Ni fiskar i havet, beklaga er över 

att mitt unga hjärtai sin bästa blomstring 

utan pardon förgås av 

ångest och smärta. 

6. 

Se hur ett blomster  

som man med omsorg  

planterar om våren 

doftar ljuvt och gott 

så att ens hjärta måste spritta. 

Men av hetta och blixtnedslag 

måste det strax dö. 

Då skall dess doft, smak och gestalt 

vissna och förgås. 

7. 

Förlåt mig. Detta, mitt unga liv 

har också blomstrat  

så begåvat med goda egenskaper  

och prytt med skicklighet. 

Men min glädje är vorden till lidande. 

Nu måste också jag förblekna. 

O Gud, vill du aldrig mer  

vederkvicka mitt döda hjärta? 

8. 

Men du min Gud har likväl 

skapat mig av stoft. 

Beräkna icke mina synders tull 

såsom jag har förtjänat. 

Jag är ju jord och måste jord bliva 

ja, bli till stoft och aska. 

Varför vill du, o Herre längre vredgas  

över stoft och aska? 

9, 

Tänk, o Herre på vem som har  

befunnits rättvis inför ditt anlete. 

Har du nånsin haft en tjänare 

 utan tadel och utan sår? 

Hur skulle då jag kunna bo   

i ett hölje av ler utan bräcklighet? 

O Gud, min Gud, vill du inte frälsa  

din tjänare från döden genom din sons död? 

10. 

Hur har jag inte, eländig och arm 

suttit fängslad så länge. 

O Herre min Gud, förbarma dig över mig, 

låt mig undfå nåd. 

Du är rättvis, låt inte mig din tjänare  

gå i fördärvet i denna nöd, Herre Sebaot, 

som medarvinge till din son. 

 

Översättningar till svenska 

Lobet nicht  Herre den Namen dein / Lovsjunger icke min själ 
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11. 

Ingrip, Herre min Gud, och gör mig fri 

från min ungdoms synder. 

Herre lägg undan alla bannor, 

förgät min bristande dygd. 

Gud, Helige ande kallas min tröstare,  

upptag mig med din nåd. 

Led mig hädanefter på den rätta vägen 

genom Jesus Kristus, amen. 

12. 

Städse  skall min själ, mitt hjärta,  

mun och händer lova dig Herre 

att du inte bortstöter mig arme, eländige. 

Du plågar förvisso men försant 

med nåd och stor godhet. 

O Gud, beskydda mig hädanefter  

med din hand mot synd och skam. 

13. 

Är det ej, Herre, genom din stora nåd 

du har format mig, lerklump, 

till din avbild så sirligt sammansatt, 

min mun och mina händer  

snabbt och behändigt, 

ja ingen led här saknas. 

För det skall alla mina lemmar  

tacka dig, Herre. 

14. 

I min ungdom, nu tjugo år  

och ungefär fyra år därtill 

har du Herre hjälpt mig att undfly 

många faror. 

Genom främmande länder har din hand 

lett mig helt förunderligt. 

I motgång och nöd har jag erfarit 

din nåd och tröst, o Gud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

Så har du också, dig till ära 

prytt mig med främmande språk, 

med skarpt förnuft, med rena läran 

vilande på höga ting. 

Så kan min mun prisa dig närsomhelst 

med lust och fröjd. 

Ty du är mäktig högt däruppe  

i himlen, o Herre. 

16. 

Av kristna föräldrar föddes jag på den ort  

där man finner jorden ren, 

ditt sakrament och kärleksfulla ord. 

Bevara oss Herre för den falska läran, 

för krig, blodsutgjutelse, 

för mord och brand i alla städer 

och länder där vi hörsammar ditt ord. 

17. 

Närke, min älskade hembygd, 

ett hertigdöme i Sverige 

bevara det, Herre för all synd, krig,  

uppror och skada. 

Min konung liksom hans land och rike  

släpp dem icke ur din hand! 

Du är trogen, skingra hans fiender  

åt alla håll och kanter. 

18. 

Ur djupet av mitt hjärta ropar jag till dig, 

Herre Gud, hör min bön. 

Om det är din vilja, Herre  

så hjälp mig härifrån. 

Med nåd må du föra mig hem. 

Då skall var och en utropa ditt namn 

överallt. 

Så må din hand föra mig vitt och  

brett till lands och till sjöss. 

 

 

 

 

 

 

19. 

Sverige skall prisa och ära dig, Herre Sebaot 

när du vill höra mig och hjälpa mig i min nöd. 

Ja, jag din tjänare och min familj, 

bröder och systrar flera, 

i evighet är vi beredda att lovsjunga,  

prisa och ära dig. 
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 Hur skulle jag kunna lovsjunga dig, o Herre 

i mitt nuvarande tvungna elände 

 långt borta i främmande land? 

Hur, käre Gud skulle din tjänare  

i sådan ångest, bedrövelse och nöd 

kunna sjunga dig en lustig sång,  

en fröjdeton, när du inte vill skynda  

till din arme förlorade son med hjälp? 

2. 

I sanning, min Gud, när du inte 

vill visa mig nåd så måste jag,  

arme bedrövade tjänare, 

förgås av ångest och gråt. 

Jag måste gå under helt och hållet 

med liv och själ, med hull och hår 

så att du aktar på min synd. 

Ty vad kan jag svara dig, Herre, 

när du vill gå till rätta med mig. 

Måste jag helt försmäkta? 

3. 

Låt din vrede fara, o Herre, 

låt mig undfå din nåd. 

Hör min sorgsna stämma 

ty jag hålls sedan länge fången. 

Lämna mig icke, min Herre och Gud, 

i min ångest och stora nöd 

för mina synders skull. 

Jag är i stor fara, o Herre, 

föraktad och förgäten 

av alla människobarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Lova skall jag, min Herre och Gud 

ditt namn oändligen 

när du hör mig i min nöd 

och hjälper mig ur mitt elände. 

O Herre, rädda mig snart 

ur min ångest, nöd och betryck 

det ligger i dina händers makt. 

Gör magistraten i Nürnberg mild 

så den visar mig, eländige, nåd. 

5. 

Med stark röst vill jag sjunga  

en vacker sång  

dig allena till ära när jag förnimmer 

att du tillstädjer mig hjälp och nåd, 

Herre Sebaot, och räddar mig ur min nöd. 

Ty du kan förändra allt. 

Ja, din är själva magistraten 

vars hjärta du styr efter ditt råd 

med hjälp av dina händer. 

6. 

Förlåt mig, Herre alla mina synder 

som jag någonsin har begått. 

Jag ber dig med hjärta och mun 

att du måtte visa mig nåd. 

Förkasta icke mig, din arme tjänare 

för mina synders och orättfärdigheters skull. 

Betänk din godhet. 

Betänk din älskade son 

som gottgjort mig med sitt dyra blod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie sollt ich Herr, in solchem Zwang /Hur skulle jag kunna lovsjunga 

7. 

Jag slutar här min bön och sjunger glad Amen. 

Jag ber dock, Majestät i din sons namn: 

 Låt mig inte gå hjälplös, 

låt mig inte tvivla på att du bispringer mig.  

Du ger mig underbar hjälp. 

Därför skall jag också lova dig: 

Dig vare lov, pris och ära. 
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1 

Kristus min Herre, min Jesu kär, 

du som är din Fader lik 

i majestät och ära. 

Du har, o Herre, bevarat mig, 

mitt rike och mitt land under natten 

för all slags skada, krig och besvärligheter. 

Därför lovar och tackar jag dig 

med bön och sång och ber därtill 

om förlåtelse för alla mina synder. 

2. 

Bevara mig i din nåd denna dag och framgent 

till lands och till sjöss och allestädes. 

Stärk min regering, Herr Jesu Krist. 

Skydda mig från fiendens list 

och för djävulens vrede. 

Var mig nådig efter din godhet. 

Herre, skydda mig för all synd. 

Det ber jag om ur hjärtats djup. 

 

 

3. 

På det att alla mina gärningar och  

mitt liv blir nådigt upptagna 

anbefaller jag dig allt. 

Tag det Herre i ditt skydd och hägn 

och bliv vid min sida i rättan tid. 

Regera mig Herre i allt 

så att jag ständigt fast må förbli 

 på rättan väg utan vankelmod. 

Dig vill jag lova och tacka. 

4. 

Nu anbefaller jag, o Herre Gud, 

 i dina händer 

min kropp, själ, krona och barn. 

Ack befall dina änglar 

att de skall varna oss  

som din egendom  

för alla faror dag och natt 

på alla våra färder. 

Hörsamma min bön dig till ära. 

 

  

Christe mein Herr, mein Jesulein/ Kristus min Herre  

 

  

 

1. 

Gustavus, född svensk 

är jag ett konungabarn 

av Gud själv utvald 

till kunglig ära och krona 

för att hjälpa till att kämpa 

för den kristna läran 

och genom Gud helt utrota  

alla den falska lärans härjande knektar. 

2. 

Som inte bara förför 

de arma själarna  

utan också i grund förgör 

de kristtrogna vitt och brett. 

Med helt omilda händer 

förhärjar de alla länder 

och förföljer arma och eländiga 

med mord och brand. 

3. 

De som värre än hedningarna 

slår ned och sönderhugger  

de arma små barnen 

och kastar dem för hundar och svin, 

driver otukt och skam 

med sina mödrar  

som hundar bakom varandra  

och ändå vill vara kristna. 

4. 

De kallar sig katolska 

och dock föröder och  

förbränner de 

med mun och hand 

de kristna och deras länder. 

I kristna kyrkor och skolor  

bedriver de, värre än boskap 

 tidelag, otukt, horeri och frieri. 

Gustavus ein Schwed geboren/  Gustavus född svensk  
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5. 

De låter binda män att åse 

hur de tyranniskt skändar  

deras hustrur och döttrar små. 

O Gud, vem kan beskriva, 

vem kan här uttala 

vilka synder och laster de 

bedriver med stort tyranni? 

6. 

De förbränner med eld och  

förföljer ivrigt dem som vill  

bekänna sig till Kristus och hans lära. 

Men den som horar, stjäl eller rövar 

finner i Rom nåd. 

Om han bara tror på påven 

är han ett saligt barn. 

7. 

O Gud, förbarma dig, 

se till dina kristnas nöd. 

Strid för oss arma, 

störta den romerska avguden 

ned i helvetets djup. 

Bevara din kristenhet, 

giv åter fred och ro  

till oss, ditt arma kristna folk. 

8. 

Och vi, konung, furstar och herrar 

betänker den rätta orsaken 

varför Gud har gjort oss till herrar  

över andra: 

Icke att vi sitter och åser 

som om det ej vore mycket värt 

att våra kristna grannar 

förhärjas av fienden. 

9. 

Ja, vi, konung, furstar och herrar 

betänker den rätta orsaken 

varför Gud har gjort oss till herrar  

över andra: 

Icke att vi ser kristna  

förgöras med glöd, 

som om vi skulle höra 

påvens och kejsarens onåd. 

10. 

Ack, konung, furstar och herrar 

betänk den rätta orsaken 

varför Gud har gjort oss till herrar  

över andra: 

Icke att vi bekänner hans son 

endast med munnen, 

kallar honom vår Herre, 

och dock hatar honom i lönndom. 

 

 

11. 

Ack, konung, furstar och herrar 

betänk den rätta orsaken 

varför Gud har gjort oss till herrar  

över andra: 

Icke att vi ger en människa  

äran som tillkommer Herren, 

och lever i vällust 

eller i tro som förför oss. 

12. 

Utan, konung, furstar och herrar 

detta är den rätta orsaken 

varför Gud har gjort oss till herrar  

över andra: 

Att vi skall regera 

vårt land och dess folk 

till den högsta konungens ära 

och göra vad han har befallt. 

13. 

Ja, konung, furstar och herrar 

detta är den rätta orsaken 

varför Gud har gjort oss till herrar  

över andra: 

Att vi kysser hans son,  

tillber honom allena 

och sonar våra synder 

tillsammans med våra undersåtar. 

14. 

Ja, konung, furstar och herrar 

detta är den rätta orsaken 

varför Gud har gjort oss till herrar  

över andra: 

Att vi med ord och handling 

befordrar Guds ära, 

förfäktar den rätta läran 

på varje ort och ställe. 

15. 

Därför, konung, furstar och herrar 

är detta den rätta orsaken 

varför Gud har gjort oss till herrar  

över andra: 

Att vi vågar blod och gods, 

utan falsk och argan list 

jagar bort djävulen 

Antikrist ur Guds hus. 

16. 

Ty inför Gud är det vedervärdigt 

för den som tror på Jesus Kristus 

att man faller ned och  

tillber Antikrist, 

att kejsare, konungar och herrar 

kysser hans fötter. 

Allena Kristus den högste 

Herren tillkommer sådan ära. 
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17. 

Allena Guds son är  

vägen, sanningen och livet. 

På honom måste vi tro 

om vi vill vara Guds barn. 

Allt ögonskenligt hyckleri, 

förakt för den högsta guden, 

påvens spöke och munkväsen 

har djävulen själv uttänkt. 

18. 

Vi vet av erfarenhet 

och lär av Guds ord 

att den ohelige påven 

vilseför de arma själarna  

från den heliga stigen och orten 

genom misstag och mänsklig svaghet. 

Allena Guds ord leder oss 

till det eviga fäderneslandet. 

19. 

Därför, kungar, kurfurstar och furstar, 

du värda kristenhet, 

låt våra hjärtan törsta  

efter salighetens vatten, 

som porlar och springer fram 

allena ur livets brunn. 

Den som oss så hänvisar 

visar oss in i helvetet. 

20. 

Pröva därför edra hjärtan 

om ni är varma eller kalla! 

Gud låter inte skämta med sig 

betänk det ung och gammal! 

Tror ni på Kristi namn, 

begär ni salighet? 

Stå då fast samman 

du värda kristenhet! 

21. 

Jag ber er kristna i gemen 

genom Kristi namn, 

stå enade tillsammans! 

Jag vill vara er frälsare. 

Att vi en gång må bli fria  

från påvens tyranni 

genom Guds hjälp och nåd 

och tro på en Gud. 

22. 

På alla vägar har jag 

ställt mitt hjärta till Gud: 

Han ger mig lycka och välsignelse 

i fält mot min fiende.  

Min bön gör jag  

framför allt till Gud allena. 

Han hjälper mig alltid att  

slå mig fram med min lilla hop. 

 

23. 

Mig har fiendens kanoner eller  

befästningar aldrig skrämt 

utan mitt rykte har spritt sig  

till många länder och riken. 

Jag har ofta vågat ta strid 

som en tapper krigshjälte 

och jagat min fiende på flykten 

och ryktbart försvarat slagfältet. 

24. 

Att våga kropp och blod 

för religionen är jag  

varje dag beredd 

med alla mina undersåtar. 

Jag hoppas än att övervinna 

påvens härskaror. 

Därför låter jag mig finnas 

beredd till kamp. 

25. 

Det är inte för inte 

som kejsaren snart hatar mig. 

Jag förlitar mig helt 

på Guds nåd och gunst. 

Gud skall hjälpa och leda mig  

och aldrig överge mig. 

Helgonen kan inte höra mig 

än mindre bringa mig hjälp. 

26. 

All jesuitisk list och godtycke 

kommer inte längre att gälla. 

De påvliga narrstrecken 

är numera uppenbara. 

Utvilade ryttare och landsknektar 

har Gud givit mig. 

Med dem vill jag nu kämpa  

mot dig, o Ferdinand. 

27. 

Oaktat det i mänskors ögon 

synes dumhet vara 

att jag skall få säga dig ett ord, 

att jag skall få dra i fält 

mot din kejsare 

eller att dra mitt svärd 

mot en sådan krigshjälte. 

28. 

Att jag må våga slåss  

mot din stora härmakt 

med min lilla skara 

och icke ta i beräkningen 

att du snabbt kan fylla på 

flera tusen utan tal 

och att dig påven hjälper  

allestädes med bullor. 
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29. 

Ja, att påven kan säga: 

Gå ut mina barn 

hjälp till att jaga in  

svensken i ett hål. 

Hjälp till att fördriva honom helt 

med sin lutherska lära. 

Då kommer ni alltid  

att förbli mina barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

31. 

Om du hör upp ordentligt 

vad svensken säger 

så erfar du min hjälp och styrka, 

min sköld och mitt baner. 

Om du läser noggrant 

så finner du mitt krigsråd 

som alltid är vid min sida 

som bistår mig båd bittida och sent. 

30. 

Men jag skall säga dig, 

kejsar Ferdinand, 

vem som skall hjälpa mig 

att slå ned dig med mäktig hand, 

vem som genom mig skall fälla dig 

med din romerska avgud, 

vem som skall sälla sig till mig  

och göra er alla bespottade. 

Tillägg/Unveröffentlichte Lieder mit ihren Melodien  
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1. 

Ach Gott im Himmel stehe mir bei  

denn du bist all mein Hilf und Stärke.  

Mach mich von meinen Sünden frei!  

Dein Ohren lass, Herr, aufmerken,  

und hören mein traurig Gesang  

weil ich jetzt tue mein letzten Gang  

aus diesem Elende. 

 

1. 

O Gud i himlen stå mig bi 

ty du är all min hjälp och styrka. 

Gör mig från mina synder fri 

och dina öron uppmärksamma,  

o Herre, och lyssna på min sorgesång. 

Ty jag tar nu mina sista steg 

ur detta elände. 
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Ach Gott im Himmel stehe mir bei/ O Gud i himlen stå mig bi   



 

  

2.  

Weil je, mein Herr, in deinem Rat  

um mich armen Sünder beschlossen  

wegen meiner Sünd und Missetat  

dies mein junges Leben zu lassen.  

So wollest doch Herr aus lauter Güte  

mich waschen rein durch deines Sohns Blut  

und gnädig sein meiner Seelen.  

 

3.  

Gedenk mein Gott doch nimmermehr  

der vielen Sünden meiner Jugend.  

Ich bitte dich von Herzen sehr  

vergiss all meiner Untugend.  

Vergib mir doch aus lauter Gnad  

was ich Unrecht begangen hab  

in meinem ganzen Leben.  

 

4.  

Ach Jesu Christ du mein Heiland  

der du doch für mich bist gestorben.  

Nimm du mein Seel in deine Hand  

die du hast durch dein Tod erworben.  

Herr stehe mir bei in meiner Not  

weil ich muss ringen mit dem Tod  

und jetzt scheiden von hinnen.  

2. 

Ty, Herre, i ditt råd  

har man beslutat om mig arme syndare 

att jag skall mista mitt unga liv  

för mina synders och missgärningars skull. 

Måtte du, Herre, av ren godhet 

två mig ren genom din sons blod 

och vara min själ nådig. 

 

3. 

O Gud tänk inte längre på  

mina många ungdomssynder.  

Jag ber dig av hela mitt hjärta, 

glöm alla mina fel. 

Förlåt mig av ren nåd 

det jag har orätt gjort 

i hela mitt liv. 
 

4. 

O Jesu Krist du min frälsare, 

du som har dött för mig. 

Tag min själ i dina händer, 

den som du bekommit genom din död.  
Herre, stå mig bi i min nöd 

ty jag måste brottas med döden 

och nu ta farväl härifrån.  

 

Ach Gott im Himmel stehe mir bei (1628) 

Den första av de sex visor Wivallius diktade i fängelset i Nürnberg. De tillägnades patriciern Hans Imhoff, som varit 

Wivallius stöd under denna svåra tid. Wivallius riktar en bön till Gud att förlåta honom hans försyndelser som han i 

ungdomlig förvillelse har begått. Underförstått att magistraten också skall göra detta. Själva temat återkommer med 

jämna mellanrum i Wivallius diktning för att kulminera i tiden i Kajaneborg. 

Wivallius anger den världsliga orimmade tyska kärleksvisan Ach wie bin ich von Herzen betrübt som melodi. Denna 

förekommer i sättning i tysk luttabulatur i handskriften II.6.15 i Stadtbibliothek, Leipzig, den s.k. Albert Dlugorajs 

lutbok. Där finns flera versioner av melodin intavolerade. Den Galliarda som står på s. 222 har här transkriberats. 

Överstämman har förenklats och Wivallius dikt har underlagts. En något annorlunda version under titeln Bara Faus-

tus’ Dream återfinns i The British broadside ballad and its music av Claude Simpson, nr 23. Melodin förekommer 

också i The Königsberg Manuscript. Ed. Arthur J. Ness and John M. Wad. Columbus, Ohio 1989, nr 135.  En tran-

skription av melodin av Clytus Gottwald finns i Festschrift für Vello Helck zum 75. Geburtstag hrsg. von Enn Küng 

und Helina Tamman, 1998, s. 145. 

Das erste von den sechs Liedern die Wivallius im Gefängnis in Nürnberg gedichtet hat. Sie sind dem Patri-

zier Hans Imhoff zugeeignet. Dieser war Wivallius Stüze in der schwierigen Zeit. Wivallius richtet ein Ge-

bet an Gott mit der Bitte ihm die Sünde, die er im jugendlichen Unverstand begangen hat zu verzeihen - 

eine Bitte die eigentlich an den Magistrat gerichtet ist. Dieses ist ein stehendes Thema in den Liedern von 

Wivallius und ist besonders häufig als er Häftling in Kajaneborg war .  

Wivallius gibt die Melodianweisung Ach wie bin ich von Herzen betrübt.  In englischen Quellen heisst sie Bara 

Faustus’ dream. Sie ist hier aus dem Lautenbuch von Albert Dlugoraj, Stadtbibliothek Dresden II.6.15 wie-

dergegeben. 
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1. 

Farväl, farväl du hela värld, 

farväl himmel och jord. 

Nu har min Gud så beslutat 

att jag åter måste bli till jord. 

Jag har burit Kristi ok, 

jag skall dö men dock leva 

evigt genom Kristus. 

1. 

Adieu, adieu in aller Welt, 

adieu Himmel und Erden. 

Jetzt meinem Gott also gefällt 

dass ich zu Erd muss wieder werden. 

Ich hab getragen Christi Joch 

ich werde sterben und leben doch 

durch Christum ewiglich. 
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Adieu, adieu in aller Welt/ Farväl, farväl du hela värld 



 

  

 2. 

Adieu, adieu du liebe Sonn, 

Mond, Gestirn und alle Planeten. 

Nun wollest mein Gott im höchsten Thron 

deine all Engel trompeten. 

Mein Seel nimm in deine Händ 

und mich führen aus dem Elend 

zu dir ins Paradies. 

3. 

Adieu, adieu all Königreich 

Gott hüte euch für Sünd und Schand 

all Städt und Land, all Dörfer desgleich 

die ich zu Wasser und Lande 

durchwandert hab so jung ich bin. 

Gott hüte euch auch nun forthin 

hoch, niedrig, arm und reich. 

4. 

Adieu, adieu du Schwedenreich 

du bist mein liebes Vaterland. 

Adieu du mein König desgleich. 

Gott wolle dich mit seiner Hand 

führen und leiten überall 

das dir kein Unglück noch Unfall 

irgendje schaden mag. 

5. 

Adieu, adieu mein Königin 

ach Gott woll dir gnädig bescheren 

ein Leibsfrucht, ein Fürstelein 

zu seines hohen Namens Ehren 

und Vaterlands Nutz und Heil. 

Das wünsche ich von ganzer Seele, 

ach Gott erhöre mich. 

6. 

Adieu, adieu ihr Reichsrat, 

adieu Fürsten, Grafen und Herren. 

Gott woll derselben Rat und Tat 

fördern zu seines Namen Ehren 

und Vaterlands Nutz und Heil. 

Das wünsche ich von ganzer Seel 

ach Gott erhöre mich. 

7. 

Adieu du edler Ritterstand, 

adieu ihr Grafen Cavalieri. 

Adieu, adieu all Städt im Land 

adieu meines Königs Offiziere. 

Adieu - all ins gemein 

ihr freien Herren, Soldaten fein. 

Gott sei euer Schutz und Wehr. 

8. 

Adieu, adieu all in gemein 

die ihr in Schweden tut wohnen, 

in Sonderheit fürs erst ich mein 

ihr hochgebornen Matronen, 

ihr Jungfrauen all an Ehren gleich. 

Gott lass uns doch im Himmelreich 

einander wiedersehen. Amen. 

 

2. 

Farväl, farväl du kära sol, 

måne, stjärnor och alla planeter. 

Må du min Gud på högan tron 

låta alla dina änglar trumpeta. 

Tag min själ i dina händer 

och led mig ur eländet 

till dig i paradiset. 

3. 

Farväl, farväl alla kungariken. 

Gud skydde er för synd och skam 

alla städer och länder, all byar desslikes 

som jag till lands och till sjöss 

har genomkorsat så ung som jag är. 

Gud skydde er nu och alltfort 

hög, låg, arm och rik. 

4. 

Farväl, farväl du Svearike 

du är mitt kära fosterland. 

Farväl du min konung desslikes. 

Gud måtte föra och leda dig 

överallt med sin hand 

så att ingen olycka eller skada 

någonsin skall drabba dig. 

5. 

Farväl, farväl min drottning. 

Måtte Gud nådigt beskära dig 

en livsfrukt, en liten prins, 

till hans höga namns ära 

och fosterlandets nytta och gagn. 

Det önskar jag av hela mitt hjärta 

o Gud bönhör mig! 

6. 

Farväl, farväl ni riksråd, 

farväl furstar, grevar och herrar. 

Måtte Gud gynna edra råd och dåd 

till sitt namns ära 

och fosterlandet till nytta och gagn.  

Det önskar jag av hela mitt hjärta 

o Gud bönhör mig! 

7. 

Farväl du ädla riddarstånd 

farväl ni grevar kavallerister. 

Farväl, farväl alla städer i riket 

farväl min konungs officerare. 

Farväl alla i gemen 

ni fria herrar, fina soldater. 

Gud vare ert skydd och försvar. 

8. 

Farväl, farväl alla i gemen 

ni som bor i Sverige 

särskilt menar jag i första hand 

ni högvälborna matronor, 

alla ni ärbara jungfrur. 

Gud låte oss dock återse 

varandra i himmelriket. Amen. 
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1. 

Adieu, adieu zu guter Nacht  

ihr mein Geschwister alle.  

Adieu, adieu mein ganz Geschlecht 

siehe es hat Gott also gefallen 

dass ich, eur Bruder jung und lieb  

also elend des Todes verblich  

allhier zu Nürnberg. 

1. 

Farväl, farväl och god natt 

ni mina syskon alla. 

Farväl, farväl min hela släkt. 

Se så har Gud bestämt 

att jag, er broder ung och kär 

skall döden dö 

här i Nürnberg. 
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Adieu, adieu zu guter Nacht / Farväl, farväl och god natt 



 

  

 2.  

Es hilft mir nicht mein weltlich Kunst,  

es hilft nicht mein blühende Jugend,  

es hilft mir nicht der Menschen Gunst,  

denn mein Sünd und groß Untugend 

haben verwirkt mein junges Leben 

welches ich auch nun dar muss geben 

sogar elendiglich. 

3.  

Aber getrost all mein Geschlecht  

ich danke Christo meinem Herren. 

Der wird mir doch als seinem Knecht 

in ewigen Fried und Freud gewähren.  

Darum liebe Brüder und Schwester  

betrübet euch nun nimmermehr  

ich sterbe und lebe doch.  

4.  

Mein Jammer, Trübsal und Elend  

wird bald, Gott Lob, nehmen ein End.  

Mein Seel wird Gott in seine Händ 

aufnehmen aus diesem Elend.  

Ich bin hier in Angst gewesen  

dort aber werde ich genesen  

in ewiger Freud und Wonne. 

 5.  

Von Mutterleib nacket und blass 

bin ich kommen auf diese Erden. 

Was bin ich dann ein Erdenkloß  

und muss zur Erd wiederum werden.  

[Aber ich werd auferstehen] 

wenn Gottes Posaun wird angehen, 

betrachtet meine Wort.  

6.  

Ich walte zwar von Herzen Grund 

euch noch einmal begehrn zu sehen. 

Aber dies ist mein letzte Stund  

dass ich bald schlafen muss gehen 

und ruhen bis an jüngsten Tag.  

Alsdann wird mich ohn alle Klag  

Christus selbst auferwecken.  

7.  

Darum Brüder und Schwester 

Valet, Valet, Valet in Gottes Namen.  

Nun wölle göttliche Majestät  

uns verleihen Allesammen  

dass wir endlich im Himmelreich 

wieder kommen zusammen gleich 

und loben ewiglich. 

8  

Adieu, adieu alle zugleich,  

adieu, adieu all mein Geschlecht, 

adieu, adieu beid Arm und Reich 

hoffet auf Gott als seine Knecht. 

Schicket euch auch mit allem Fleiß 

von hier zu tun ein selige Reis 

adieu, adieu, adieu.  

 

2. 

Mitt världsliga kunnande hjälper mig ej, 

min blomstrande ungdom hjälper ej, 

människors gunst hjälper mig ej, 

ty min synd och brist på dygd 

har förverkat mitt unga liv, 

vilket jag nu måste uppge 

så jämmerligt. 

3. 

Men hav tröst hela min släkt, 

jag tackar Kristus min Herre. 

Han skall mig dock som sin tjänare 

bevara i evig frid och fröjd. 

Därför kära bröder och systrar 

var  inte längre bedrövade: 

jag dör men lever dock. 

4. 

Min jämmer, bedrövelse och elände 

skall snart ta slut Gud ske lov. 

Min själ skall Gud i sina händer 

upptaga ur detta elände. 

Jag har vistats här i ångest 

men där skall jag bli frälst 

i evig glädje och gamman. 

5. 

Ur moderlivet, naken och blek 

kom jag till denna världen. 

Hur är jag då en jordklump 

och måste åter bli till jord. 

[Men jag skall återuppstå] 

när Guds basun ljuder 

sanna mina ord. 

6. 

Jag hyser dock i hjärtats djup 

begär att än en gång få träffa er. 

Men detta är min sista stund 

ty snart måste jag insomna  

och vila till den yttersta dag 

då mig Kristus själv skall 

uppväcka utan all klagan. 

7. 

Därför, bröder och systrar 

farväl, farväl, farväl i Guds namn. 

Nu måtte det gudomliga majestätet 

beskära oss allesamman 

så att vi till slut i himmelriket 

strax åter kommer tillsammans 

och evigt lovprisar. 

8. 

Farväl, farväl, allesamman 

farväl, farväl hela min släkt 

farväl, farväl både arm och rik. 

Tjäna Gud med hopp och tro. 

Skicka er ock med all flit 

att härifrån göra en salig resa 

farväl, farväl, farväl. 
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1. 

Herr Gott wirst dich erbarmen 

ansehn deinr Kinder Not. 

Wirst fechten für uns armen 

stürzen den römischen Abgott 

zur höllischen Grund darnieder. 

Bewahrn dein Christenheit, 

gebn Fried und Ruhe uns wieder, 

dein‘ arme Christen Leut. 

 

2. 

Dann wird vor Freude springen 

die ganze Christenheit, 

dich unsern Gott lobsingen 

in aller Ewigkeit. 

Dann werdn dir musizieren 

die lieben Engelein,  

mit Frolochn und jubilieren, 

 mit süssen Stimmelein. 

 

3.  

Dann wird dir David schlagen 

ein lustig Harfenklang, 

all‘ heilg‘ Seelen sagen 

ein‘ schönen Lobgesang. 

All‘ König‘, Fürsten und Herren 

werdn dir dann überall 

ein‘ Lobgesang zu Ehren 

singen mit Freudenschall. 

 

4. 

Dann werden all Officieri 

die nun brauchen ihr Schwert 

als brave Cavalieri 

beide‘ zu Fuss und Pferd. 

Sie werden dir lobsingen 

mit ihren Soldaten all 

und von dein‘ Wunderdingen 

bezeugen überall. 

1. 

Herre Gud, förbarma dig 

och se till dina barns nöd. 

Strid  för oss arma, 

och störta den romerska avguden 

ned i helvetets djup. 

Bevara din kristenhet, 

ge frid och ro åter 

till oss ditt arma kristna folk. 

 

2. 

Då skall hela kristenheten 

dansa av glädje 

och lovsjunga dig vår Gud 

evinnerligen. 

Då skall dina älskade änglar 

musicera med ljuva röster 

i jublande glädjerop. 

 

 

 

3. 

Då skall David slå för dig  

en lustig harpoklang, 

kväda en skön lovsång 

till alla heliga själar. 

Då skall alla kungar, furstar och herrar 

överallt sjunga en lovsång  

med glädjerop till din ära. 

 

 

4. 

Då skall alla officerare 

som nu som tappra riddare 

brukar sina svärd 

både till häst och  till fots  

lovsjunga dig med alla sina soldater 

och överallt vittna om 

dina underverk. 

Gustavus ein Schwed  geboren 
2. Herr Gott wirst dich erbarmen/Herre Gud förbarma dig 
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5.  

Dir werden Trompeter blasen 

ein Liedlein in dem Wald,  

dass es gebe übermassen 

ein‘ schönen Wiederschall. 

Die ganze Soldateska 

 wird singen im weiten Feld,  

dass du ihnen tust erfrischen, 

gibst Sieg, Gut, Mut und Geld. 

 

6. 

Mit Trommeln, Pfeifen und Geigen 

werden sie dann singen dir, 

dass du ihnen tust erzeigen 

solch Hilf und Gnad, o Herr. 

Dass du ihnen hilfst durchdringen 

mit dein‘ gnädigen Hand. 

und ritterlich zu ringen 

mit ihr‘ Feind zu Wasser und Land. 

 

7.  

Dann werdn dein‘ Kinder alle 

Christo deinem lieben Sohn 

mit grossem Freudenschalle 

singen ein Liedlein schon. 

 Mit Orgeln, Harfen und Geigen 

werdn sie, Herr, singen dir,  

dass sich drüber erfreuen 

beid‘ Menschen und wilden Tier. 

 

8.  

Juden, Türken und Heiden 

lassen dann ihr Abgötter Zahl 

und lobsingen mit Freuden 

einen Gott überall.  

Von Auf- und Niedergange, 

 Mittag und Mitternacht, 

 all‘ Völker mit Lobsange 

dir dann ein Liedlein macht. 

 

9. 

 Dann werden dir musizieren 

Gesellen und Jungfraulein, 

wenn sie gehen spazieren, 

tanzen und springen fein. 

Sie werdn dann in den Garten 

bei Rosen und Blümelein 

dir, ihren Gott, aufwarten 

mit lieblich‘ Stimmelein. 

 

10. 

 Die Männer mit ihr‘ Frauen 

und liebe Kinder klein‘ 

werdn dir auf grüner Auen 

singen ein Liedlein. 

 Dass du aus Gnad und Güte, 

 ohne unser‘ Würdigkeit,  

so gnädig tust behüten 

dein‘ arme Christenheit. 

 

5. 

För dig skall trumpetare blåsa 

en visa i skogen 

så att det ger ett övermåttan 

vackert eko. 

Hela soldatesken i fält skall 

sjunga att du vederkvicker den, 

ger seger, gods, mod och guld. 

 

 

6. 

Med trummor, pipor och felor 

skall de då sjunga för dig 

för att du visar dem  

sådan hjälp och nåd, o Herre, 

för att du med din nådiga hand 

hjälper dem att slå en bräsch 

och att ridderligt bekämpa 

sina fiender 

till lands och till sjöss. 

 

7. 

Då skall alla dina barn 

med höga fröjderop 

sjunga en skön visa 

till Kristus din älskade son. 

Med orglar, harpor och fioler 

skall de sjunga för dig, Herre, 

så att både mänskor och vilda djur 

gläder sig däråt. 

 

8. 

Judar, turkar och hedningar 

överger då sina många avgudar 

och lovsjunger med glädje 

en enda gud överallt. 

Från solens uppgång 

till dess nedgång 

mitt på dagen och mitt i natten 

lovsjunger dig alla folk 

med en ny visa.  

 

9. 

Då skall gesäller och jungfrur små  

musicera för dig när de vandrar 

eller tråder en lustiger dans. 

Då skall de uppvakta dig, sin Gud 

med älskliga röster 

i blomstergården med dess  

rosor och blommor små. 

 

 

10. 

Männen med sina hustrur 

och kära små barn 

skall sjunga för dig en visa  

på gröna ängar. 

Att du av nåd och godhet 

utan att vi är värda det 

så nådigt skyddar oss 

din arma kristenhet. 
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11.  

Dir werden auch ohne Massen 

singen, Herr, überall 

all‘ Handelsstädt und Strassen 

und Handwerker allzumal, 

 wenn sie mit Fried ohn Schande 

 ihr Handel treiben fort 

zu Wasser und zu Lande,  

an manchen End und Ort. 

 

12.  

Dir werden auch lobsingen, 

und tanzen vor Freude schier, 

ja, mit Freudenschrei tun springen 

die Ackermann hin und her, 

 wenn sie mit Fried können sähen 

und Weinberg richten an 

und du, Herr, liest aufgehen 

die Früchte in alle‘ Land. 

 

13.  

Dann werdn auch dir aufblasen 

die Hirten ihr‘ Hörnelein, 

 wenn du vor Raub auf Strassen 

bewahrst ihre Schäfelein,  

wenn du, o Herr, tust weiden 

im Friede ihr Lämmelein, 

 wenn du, o Herr, tust scheiden 

im Friede ihr Schäfelein. 

 

14. 

Dann wird auch blühen der Jugend, 

gleich wie in Frühlingszeit, 

ein Ölbaum voller Tugend, 

voll Geruch und Lieblichkeit. 

Wie Lilienblum‘ auf Erden 

sich freuen im grünen Feld, 

 also auch mit Gebärden 

wird sich freuen die junge Welt. 

 

15. 

Dir werdn, Herr, auch nicht minder 

dann preisen dein‘ Gnade gross 

all arme Waisen und Kinder, 

 die da gehen nacket und bloss 

dass die mit Fried erwerben 

das liebe Bettlerbrot 

und nicht vor Hunger sterben 

elendiglich zu Tod. 

 

16. 

Dann werdn dich auch, Gott, preisen 

die arme‘ Pelegriner, 

wenn sie im Fried können reisen 

ihr‘ Wege hin und her. 

Die da reisen und studieren, 

o, Herr, in fremde Land, 

werden dir dann musizieren 

zu Wasser und zu Land. 

 

11. 

Dig, Herre, skall även 

alla handelsstäder och gator 

och alla hantverkare  

övermåttan lovsjunga 

när de i fred utan skam 

driver handel 

till lands och till sjöss 

på mången ort och ställe. 

 

 

12. 

Dig skall också odlarna 

lovsjunga och av ren glädje dansa 

ja, skutta med fröjderop 

när de i frid kan så 

och ansa vinbergen 

och du, Herre låter frukten 

frodas i alla länder  

 

 

13. 

Då skall också herdarna blåsa 

för dig i sina horn 

när du bevarar deras små får 

mot stråtrövare. 

När du, o Herre låter 

deras små lamm beta i frid 

när du, o Herre i frid låter skilja dem 

från de små fåren. 

 

14. 

Då skall även ungdomen blomstra 

liksom ett oljeträd om våren  

fullt av dygd, 

fullt av doft och älsklighet. 

Då skall den unga världen  

glädja sig även med åtbörder 

såsom liljeblommor på jorden 

glädjer sig på grönan äng. 

 

15. 

Då skall, Herre, 

alla stackars föräldralösa barn 

som går nakna och bara 

icke mindre prisa din stora nåd 

att de i frid kan tigga sitt kära bröd 

och icke eländigt döden dör 

av hunger. 

 

 

16. 

Då skall också de arma pilgrimer 

prisa dig, Gud, 

när de i frid kan färdas 

vilka vägar de vill. 

De som färdas till främmande land, 

o Herre för att studera 

skall musicera för dig 

till lands och till sjöss. 
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17. 

Ja, Feur, Luft, Erd und Wasser, 

die starken Element, 

werden, Herr, übermassen 

mit Himmels Firmament, 

mit Sonn, Mond, und all‘ Planeten 

als dann beid‘ spät und früh‘ 

dein göttlich Majestäten 

loben für Fried und Ruh‘. 

 

18.  

Dann weden die Morgensterne 

leuchten mit hellem Schein, 

 und die Morgenröt‘ von ferne 

erfreuen wie süsser Wein. 

Dann wird die Sonn‘ tun scheinen 

sehr warm des Morgens frühe, 

wenn du, Herr, willst erscheinen 

und gebn uns Fried und Ruhe. 

 

19.  

Dann wird man bei Wasser pflanzen 

die Palmenbäum mit gross Freud. 

Dann werdn jung‘ Rinder tanzen  

herum auf grüner Waid. 

Dann werdn jung‘ Hirte springen 

über Berg und grünes Tal. 

Dann werdn die Vögl singen 

des Morgens überall. 

 

20.  

Dann werdn in der Luft sich schwingen 

die Lerchen des Morgens frühe 

und sehr lieblich da singen 

vom ewigen Fried und Ruhe. 

Die Ur- und Federhähnlein 

werdn spielen auf grün Moras, 

 wenn man vom Fried ein Fähnlein 

tut schwingen auf grünem Grass. 

 

21.  

Es werden dich auch, Herr, loben, 

wenn du im Fried gibst Speis, 

all Tiere und junge Raben, 

die Löwen gleicherweis, 

wenn sie vor Hunger brüllen 

nachm Raub so jämmerlich, 

dass du ihr Bauch erfüllest 

im Fried so gnädiglich. 

 

22. 

Ja, auch die grossen Walen, 

die Fische allzumal, 

was kein Mensch kann erzählen, 

Meerschwein und Wunder all 

werdn dann vor Freud zudringen 

aussm hohen wilden Meer, 

übers Wasser hoch herauf springen 

und dich loben, o Herr. 

17. 

Ja, eld, luft, jord och vatten, 

de fyra elementen 

skall, Herre, övermåttan 

lova ditt gudomliga majestät 

med himmelsfirmamentet, 

med sol, måne och alla planeter 

både bittida och sent 

för frid och ro. 

 

18. 

Då skall morgonstjärnan 

lysa med klart sken 

och från fjärran glädja morgonrodnan 

likt sött vin. 

Då skall solen skina helt varmt 

i arla morgonstund 

när du, Herre, visar dig 

och ger oss frid och ro. 

 

 

19. 

Då skall man plantera palmträd 

med stor fröjd. 

Då skall unga hjortar dansa runt 

i grön vejde. 

Då skall unga herdar skutta 

över berg och grönan dal. 

Då skall fåglar sjunga överallt 

om morgonen. 

 

20. 

Då skall lärkor svinga sig upp 

i skyn bittida om morgonen 

och sjunga ljuvt 

om evig fred och lugn. 

Tjädern skall spela 

på grönt moras 

när man svingar en fana för freden 

på grönt gräs. 

 

 

21. 

Alla djur och unga korpar, 

skall också lova dig, Herre, 

när du i frid ger föda. 

Lejonen likväl 

när de av hunger ryter 

så jämmerligt efter byte 

när du fyller deras buk 

så nådeligt i frid. 

 

22. 

Ja, också de stora valarna 

och de fiskar alla 

som ingen mänska kan förtälja. 

Tumlare och alla vidunder 

skall av glädje komma simmande 

från det höga, vilda havet, 

hoppa högt ur vattnet och  

prisa dig, o Herre. 
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23. 

Dann werdn Meerwunder singen 

und tanzen vor Freude schier, 

dann werden Freudenschuss klingen 

und Flaggen fliegen mit Zier, 

dann kommen Wunder umhere 

und tanzen mit freiem Mut, 

dann hört man aufm stillen Meere 

lustig Posaunen tun. 

 

24. 

Dann werdn sich verlustieren 

mit Fried aufm weiten Meer, 

mit Singen und Musizieren 

die Schiffe hin und her, 

mit Spiel und Feurwerken 

und Kurzweil mannigfalt. 

In summa, dann wird man merken 

ewig Freud bei Jung und Alt. 

 

25.  

Drum, Herr, dich erbarme 

und erhör doch mein Gebet,  

tue streiten für uns Armen,  

stürz den römischen Abgott 

zum höllischen Grund darnieder. 

 Bewahr dein Christenheit,  

gib Fried und Ruhe uns wieder 

und ewige Seligkeit. 

 

 Amen. 

23. 

Då skall havsvidunder sjunga 

och dansa av ren glädje, 

då skall glädjesalvor knalla 

och flaggor sirligt vaja, 

då kommer vidunder 

hitåt och dansar med friskt mod, 

då hör man på det stilla havet 

lustigt basuner klinga. 

 

24. 

Då skall i frid på vida havet 

skeppen lustigt segla  

fram och åter 

med sång och musik 

med spel och fyrverkerier 

och mångahanda nöjen. 

In summa, då skall man märka 

evig glädje hos ung och gammal. 

 

25. 

Därför, Herre, förbarma dig 

och hör min bön: 

strid för oss arma, 

störta den romerska avguden 

ned i helvetets djup. 

Bevara din kristenhet, 

ge frid och ro oss åter 

och evig salighet. 

 

Amen 

 

 

 

Gustavus ein Schwed geboren. Ander Teil (1631). 

Texten efter Schück. Övers. av J O Rudén. 

Visan inleds och avslutas med en något varierad strof 7 ur ”Gustavus ein Schwed geboren”. Det finns många musikre-

ferenser i konventionella ordalag, som bygger på den sista sången i Psaltaren men med instrumenten utbytta mot sam-

tidens (Johannesson 2007, s. 28f.). Innebörden är att alla, alltifrån änglar till enkelt folk, ja även djuren och själva him-

lakropparna kommer att sjunga lovsånger, dansa och musicera var och en på sitt vis när Gustav Adolf segrat.  

     Melodianvisning av Wivallius: Herzlich tut mich erfreuen die schöne Sommerzeit. Här har valts Johann Walthers 

melodi ur Deutsche Volkslieder, Bd. 2, Düsseldorf.  

Till ordet „römischen“ har notvärdet fördubblats. 

Das Lied fängt an und schliesst mit mit einer etwas variierten Strofe 7 aus dem Lied ,,Gustavus ein Schwed gebo-

ren” (siehe Ausgabe). In dem Lied gibt es einige konventionelle Musikreferenzen aus dem letzten Psaltarpsalm aber 

die Instrumente sind gegen Gegenwärtige ausgetauscht. Der Sinn ist dass die ganze Welt in allen ihren Erscheinungen 

tanzen und singen wird als Gustav Adolf gesiegt hat. 

     Melodianweisung von Wivallius: Herzlich tut mich erfreuen die schöne Sommerzeit. Hier nach Johann Walther.  
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1. 

Kursachsen har bankett anställt 

dig, Ferdinand till ära. 

Och bjöd Gustav den dyra hjält 

de gäster att traktera, 

som han var van, skön marsipan 

för polacker att rätta an. 

 

2. 

Gustavus kom med ett stort tal 

av sina lappeländer. 

Undfick Tilly din general, 

som du för dig ditsände, 

på svenskt manér, för din skull är’ 

gjorde Gustav den kavaljer. 

 

3. 

I Dübscher Wald bjöd han god dag, 

bad honom vara välkommen 

till den bankett av allo slag 

villbråd skull’ han bekomma. 

Renar, harar skull’ ej sparas 

med vad dig mer till är’ kund’ vara. 

 

4. 

Med stor process lät man konfekt 

med lappländer frambära. 

Mångt skön villbråd, som blevo stekt, 

lät man för Tilly skära. 

Sköne pastej med specerei, 

mandel tårtor lät man ock ge. 

 

1. 

Chursachsen hat Bankett anstellt 

dir Ferdinand zu Ehren. 

Und lud Gustav den teuren Held, 

die Gäste zu traktieren, 

zu richten an schön Marzipan 

wie in den Polen hat getan. 

 

2. 

Gustavus kam mit ein groß Zahl 

von seinen Lappenländer, 

empfing Tilly dein General, 

den du für dich tust senden. 

Auf schwedisch Manier darum groß Ehr, 

tat Gustavus den Kavalier. 

 

3. 

Im  Dübschen Wald mit Worten frei 

hieß er ihn schön willkommen 

zu dem Bankett von allerlei. 

Weißbrot sollt er bekommen, 

Rentier und Starn wollt man nicht sparn, 

mit was dir sonst konnt sein zur Ehren. 

 

4. 

Mit groß Prozess ließ man Konfekt, 

mit Lappländer auftragen. 

Manch schön Wildbrat sehr wohlgespeckt 

ließ man Tilly vertragen. 

Schöne Pastei, mit Spezerei, 

Mandeltorte gab man dabei. 
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5. 

Musktell, Veltin, citronevin, 

vad hom kunde behaga. 

Alcant, rhensktvin, Petirsevin 

lät man honom uppdraga. 

På svenskt manér, gott Malvasir, 

klaret och andra drycker mer. 

 

6. 

Dig kejsar och påven av Rom, 

lät man skjuta till ära 

med kartauner och med kanon 

som I länge begärat. 

Men tvi, stor skam, så snål var man 

att allt åts upp vad där bars fram. 

 

7· 

Ja, ditt stolta kavalleri, 

som den konfekt har längtat, 

och ditt sköna infanteri, 

som ock därefter trängtat, 

drucko sig full', föllo omkull, 

men det bekom dem som det skull'. 

 

8. 

Den söt’ konfekt, det söta vin 

de så drucko och åto, 

att de föll' kull och somnad' in, 

och sen uppstå förgäte. 

Fanor, kornett i den bankett 

lät' de bliva till valet. 

 

9· 

Tilly drack själv så snålelig, 

att han ock blod  utspydde, 

själv tredje mått han gömma sig, 

och med stor skam bortflydde. 

Men rätt är skett: Er blev berett, 

vad I haven' länge efterlett. 

 

10. 

Med söt konfekt, o Ferdinand, 

har Gustav dig tillagat 

vid Leipzig i Kursachsen land, 

som du har efter dragit. 

Det var dig gott: nu har du fått, 

vad du har länge eftergått. 

 

11. 

Lät nu din Gud, påven av Rom, 

skriva: O Ferdinand, 

veta må du, vår käre son, 

att oss den helge Ande, 

i skriften klar befallt har, 

att utrota Lutheri lär'. 

5. 

Muscatel, Veltin, Zitronen, 

was sein Hertz nicht begehren. 

Alicant, Rheinischwein, Petiersewein, 

ließ man bald aufbrechen. 

Auf schwedisch Manier gut Malvasir, 

Klaret und sonst Getränke mehr. 

 

6. 

Dir Kaiser und dem Papst zu Rom, 

tat man viel Schoss zur Ehren, 

mit Kartaune und mit Kanon, 

wie ihr selbst konnt begehren. 

Aber groß Schand sehr grob hat man 

alles begehrt was da vorkam. 

 

7. 

Ja, dein stolze Kavallerie, 

so mit Konfekt gepranget, 

und dein schöne Infanterie 

so auch danach verlanget 

sauften sich voll und liefen toll, 

doch es bekam ihn‘ eben wohl. 

 

8. 

Von süß Konfekt, vom süßen Wein, 

sie so tranken und fraßen, 

dass sie wie Schwein da schliefen ein, 

und zu aufstehen vergaßen. 

Fähnlein, Kornett in dem Bankett, 

ließen sie auch zur ein Valet. 

 

9. 

Tilly trank selbst so sehr gremlich, 

dass er auch Blut musst speien, 

und selbst dritt retirieret sich, 

und mit groß Schand wegfliehen. 

Aber all recht, solche Konfekt 

als ihr verdient sind aufgedeckt. 

 

10. 

Mit süß’ Konfekt, o Ferdi[nand] 

ließ dir Gustav begaben, 

vor Leipzig in Chur Sachsen Land, 

wie dus verdient zu haben, 

ach  recht zugangen, nun hast empfangen, 

was du bist lange nachgegangen. 

 

11. 

Lass nun den Papst, den groß Abgott, 

schreiben: O Ferdinand, 

wissen sollstu, dass uns hat Gott 

befohlen in allen Landen, 

sehr begehren mit Schwert und Feur 

ausrotten Luthri Lehr. 
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  12. 

Svär nu honom, o Ferdinand, 

genom de helgon alla, 

så framåt de dig göra bistånd, 

enär du dem påkallar. 

Du villt ej bo med frid och ro, 

förrän förgås Lutheri tro. 

 

13. 

Skriv nu Spanien med egen hand, 

att de äntlig intaga 

England, Skottland och Nederland 

och de kättar förjaga. 

Skriv Polen ock, under sitt ok 

att de tvinga de svenske nog. 

 

14. 

Danmark  villt med mord och brand 

förhärja och förbränna, 

och till konfekt Kursachsen  land 

intill det sista gömma. 

Ha, ditt intent har sig omvänt 

och nu tagit en skitin änd. 

 

15. 

[Ja ditt in]tent har slagit fel, 

din anslag ha fallerat. 

Så haver du förkeren spelt. 

Kättar ha triumferat 

och fara fort genom Guds ord, 

ta en efter den andra ort. 

 

16. 

Vid den bankett i Sachsenland 

blevstu illa trakterad. 

Gustav konung av Svea land 

lät dig konfekt uppbära. 

Sur marsipan, som han var van, 

på pryssisk vis att bära fram. 

 

17. 

Säg nu: trollmän med ett stort tal 

är de svenske alla. 

De slogo dock din general, 

och allt hans folk måst falla. 

Slätt är beställt: din bäste hjält, 

Tilly, är nu driven av fält. 

 

18. 

Wallstein, som sig skrev till Friedland 

en hertig stor och mäktig 

och över Bält och Ocean 

en amiral fast präktig. 

Den  rök förnam, kröp bort med skam, 

och mister nu sitt stora namn. 

12. 

Schwör nun dem Papst, o Ferdinand, 

durch den Heiligen allen, 

wie für dich heim? und tun Beistand 

wie es dir nicht gefallen. 

Du tuest  nicht erben? noch Friede werben 

bis ganz Lutheri Glaub verderbe. 

 

13. 

Schreib noch Spanien mit eigener Hand, 

dass sie doch müsste bleiben, 

aus Engeland und aus Niederland, 

alle die Ketzer vertreiben. 

Schreib Poland auch unter ihr Joch, 

dass Sie zwingen den Schweden noch. 

 

14. 

Dänmark willstu mit Mord und Brand, 

verbrennen und bescheren, 

und zum Konfekt Chur Sachser Land, 

bis auf das letzte sparen. 

So dein intent hat sich gewänd, 

und gewonnen? ein schlechten End. 

 

15. 

Ja,  dein intent hat [schlechtes Ziel?] 

dein Anschlag han fallieret. 

Du hast gespielt verkehren Spiel. 

Ketzer han triumphieret, 

durch Gottes Wort und fahren fort, 

nehmen ein nach dem anderen Ort. 

 

16. 

Zu dem Bankett in Sachsen gleich 

warstu übel tractieret. 

Gustav, König aus Schwedenreich, 

hat dir Confect zugetan. 

Saur Marzipan wie er getan 

zu Preußen auch den Polen an. 

 

17. 

Ob du gleich sprichst mit ein groß Zahl, 

Schweden sind Hechsen allen 

schlugen sie doch dein General 

und all sein Volk musst fallen. 

Schlecht ist bestellt dein beste Heldt, 

Tilly, ist nun ganz aussem Feld. 

 

18. 

Wallstein der sich schrieb zu Friedland, 

ein Herzog groß und mächtig, 

und über Bält und Ozean, 

ein Admiral sehr prächtig, 

hat dies gerochen und sich verkrochen, 

und dadurch sein Titel verbrochen. 
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 19· 

Spanien lider stor undergång 

till vattn och till lande. 

Gustav har gjort polacker bång. 

Dig är stor frukt förhanden. 

O Ferdinand, i alle land 

få de kätter nu överhand. 

 

20. 

[Du svor] en gång ej stor, ej små 

av luthriskt att förskona 

om du ock skull' med en käpp gå 

från din kejserlig krona. 

Nu tro mig fritt: för än du vet, 

ästu sannerlig en sann profet. 

 

21. 

Du säger snart: O helgon all, 

står upp, mig är så bange. 

Anser min nöd och samvetskval, 

sover dock ej så länge. 

Sover ej mer, försvarer er 

römiska katolisk lär. 

 

22. 

Du ropar snart: sankt Pål, sankt Per, 

I helige patroner, 

ack hjälper mig, eder son kär, 

mitt kejsardöm förskoner. 

Håller dock vakt för mig med makt 

mot det  lejon av mitternatt. 

 

23. 

Du skriker snart, O Ferdinand: 

Jag ber er helgon alla, 

vaker dock upp, görer bistånd, 

eljest måste jag falla! 

Maria from, kom dock till Rom 

och försvara din helgedom. 

 

24. 

När jag fruktar de helgon all 

kunna dig intet trösta, 

utan  med pin och samvetskval 

måstu din krona mista. 

Maria from aktar ej Rom, 

ej heller all er heligdom. 

 

25. 

[Gusta]v den dyra hjelt, 

[en] krona av all' furstar 

han ett konfekt beställt, 

som mången efter törstar. 

[De] måst spendera vad de förtära; 

lod och krut vill han förära. 

19. 

Spanien leid auch groß Untergang, 

zu Wasser und zu Lande. 

Gustav hat gemacht dein Polen bang, 

dich ist groß Furcht vorhanden. 

O Ferdinand in alle Land 

haben Ketzer itzt überhand. 

 

20. 

Du schwörst [einmal nicht groß nicht klein] 

von Luthrische s[o verschonen] 

wenn du auch sollest mit [einem Stab gehn] 

von dein kaiserlig [Krone]. 

Nun glaub mir frei, dein Pr[ophetei] 

in kurzer Zeit wird [Wahrheit sein]. 

 

21. 

Was gillts: wird sein, ihr Heiligen all 

steht auf! mir ist sehr bange. 

Anseht mein Not, anseht mein Schand 

Schlaffet doch nicht so lange. 

Schlaffet nicht mehr, kommt doch her, 

Verantwortet des Papstes hehr. 

 

22. 

Was gillts: Wird rufen  und sein 

ihr heiligen Patronen. 

Helft mir doch Sankt Peter, [fein?] 

mein Kaisertum ver[schonen]. 

Haltet doch Wacht übr mich mit [Macht] 

für den Löwen aus [Mitternacht]. 

 

23. 

Was gillts: Du schreiest [Ferdinand:] 

Ich bitt euch heiligen allen 

erwachet doch, tut mir beist[and], 

lasset mich doch nicht fal[len]. 

Maria fromm, kommst doch nach [Rom] 

und defendir dein Heilig[tum]. 

 

24. 

Als? ich fürcht die Heilgen all 

komm dir nicht securriren 

sondern mit Pein und Gwissenqual 

muss du dein Kron verlieren. 

Maria fromm acht‘ wenig Rom 

noch alle eure Heiligtum. 

 

25. 

Gustav [der teure Held], 

ein Kron [von allen Fürsten] 

er hat noch ein pancquett [bestellt] 

so mancher tut noch [dürsten]. 

Ihr musst spendieren was sie [verzehren], 

Kraut‘ Lod will er [verehren]. 
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 26. 

Med Rom ej allt betalas kan, 

vad det konfekt förtärar. 

Din kejsars kron mått' med däran. 

Spanien dig väl förärar 

ett slott att bo allen med ro. 

Min ord du tänk och där på tro. 

 

27. 

Jag är en svensk, som gör den sång, 

dig, Ferdinand, till ära, 

för det Wallsten mig vill' en gång 

själv låta suspendera. 

Men han har fått surt kött för rått, 

stor blygd, stor skam, stor hån och spott. 

 

28. 

Dock  jag begråter bitterlig 

Tilly den kavaljere, 

som i Stade lät fånga mig 

och illa spoliere. 

Men rätt till pass, till gratias 

fick han rätt nu ett skönt kalas. 

 

29. 

[Tilly?] rick(?) som väl beder(?) [om?]  

[att?] han dock blod skull’ svetta 

[bland be?]ster och munkar i Rom 

hjärtat i stycken spritta. 

[Och?] till nyår ett bad han får 

i skärselden som bättre rår(?) 

 

[Sista versen till större delen borta].  

26. 

Mit Rom man nicht bezahlen [kann] 

was solch Konfekt verzehr[et], 

dein kaiserlich Kron muss mit daran. 

Spanien dir habe vereh[ret] 

ein Schlösslein klein da du kannst[t sein]. 

Mein Wort gedenk und t[raue mein]. 

 

27. 

Ich bin ein Schwed so dir di[esmal?] 

dies Lied, Ferdinand tue [ehren?] 

zum Dank dass dein Wallstein [einmal?] 

mich wollte tun auf[zehren?]. 

Aber davon hat er groß [Schmach?] 

groß Schand und Spott [gemacht?] 

 

28. 

Doch ich beweine bitter[lich] 

Tilly den Cavall[iere] 

der in Stade ließ fange[n mich] 

und jämmrlich spol[iere]. 

Aber recht Pass, zur gratias 

kam er nun ein schön K[alas]. 

 

29. 

[Tilly?] dass der [wohl betet fromm?]  

dass er noch [Blut muss schwitzen?]  

mit Bestien, Münche [in Rom?]  

das Herze Blut [muss spritzen?].  

Doch zum Neujahr, [ein Bad erhält?]  

Im Fegefeuer [besser hält?] 

 

[zerfetztes Papier] 

 

Ordförklaringar 

Kursachsen  kurfurstendömet Sachsen stred på Sveriges sida,  bankett festlig undfägnad, iron.  fientlig behandling, 

Ferdinand kejsar Ferdinand II på motståndarsidan, lappeländer  om person som bor i ngt nordligt land, nordbo,  spe-

cerei kryddor, Musktell muskatell, Alcant Alicante-vin, kartauner  kanoner med en stenkula på 70-100 pund, snålelig  

glupskt,  själv tredje som den tredje i raden, lar lära, så framåt de dig göra bistånd enär du dem påkallar så de bistår dig 

i framtiden när helst du kallar på dem,  nog även, intent avsikt, anslag krigsoperation, förkeren spelt förlorat, slätt är 

beställt det står tämligen illa till, spendera offra, sätta till, suspendera avstänga från tjänst, spoliera plundra, till grati-

as till tack? 

 

Kursachsen har bankett anställt / Chursachsen hat Bankett anstellt (1631)  

I Wivallius inlagor till riksrådet finns svensk och tysk parallelltext till denna allegori över slaget vid Breitenfeld i sep-

tember 1631, då Gustav II Adolf vann en överväldigande seger över de kejserliga trupperna och deras befälhavare 

Tilly blev sårad.  

      Melodianvisning av Wivallius: Denna visa kan sjungas som den tyska visan Kein Lieb ohn Leid ein Sprichwort ist 

eller som den holländska Lestmael als ik uit wandelen gengh. Den förra har ej påträffats. Den senare är en uppteckning 

från 1700-talet som återfinns i vol 4 av „Oude en Nieuwe Hollantse Boeren Liedties en Contredansen“ (nr 317) med 

titeln Hoort toe Matroosen al te samen. Den återgår på en parodidikt från 1649. 

 

Wivallius hat dieses patriotische Lied auf Schwedisch und parallel auf Deutsch geschrieben. Es ist eine Al-
legorie über die Schlacht bei Breitenfeld im September 1631 als König Gustav Adolf einen überwältigenden 
Sieg über die kaiserlichen Truppen gewann. Ihr Befehlshaber Tilly wurde dabei verletzt. 
          Wivallius gibt die Melodianweisung: kann gesungen werden wie das deutsche Lied Kein Lieb ohn Leid 
ein Sprichwort ist (nicht wiedergefunden) oder wie das holländische Lied Lestmael als ik uit wandelen gengh 
(näheres oben). 

             www.ordommusik.se/Wivallius      25 



 

  

 Herzlich tue ich dich lieben, du starker Gott/ Hjärtligen kär har dig, Herre 

 

1. 

Herzlich tue ich dich lieben, du starker Gott, 

dass du zurück getrieben den Feind mit Spott. 

Des Feindes List nochmalen hast du umbracht. 

Hat der Kaiser jemalen solches gedacht? 

 

2. 

Sein Tyrannei und Toben liess nicht fortgehen. 

 Vom Himmel hoch dort oben tust du ansehen 

 der Magdeburg elenden Not, Hohn und Spott.  

Die Rach in deinen Händen hast du, o Gott. 

 

3. 

Dein Knecht hast du gesalbet, gabst ihm gross Heil. 

Bewahrst ihn allenthalben fürs Feindes Pfeil!  

Tust segnen seinen Samen so gnädliglich! 

 Darum, Herr, deinen Namen lobsinge ich. 

 

4. 

Mit mir tun auch einstimmen Soldaten mein, 

mit Pfeifen und mit Trümmen, mit Fähnlein, 

mit Pauken und Trommeten, mit Geschützen Klang 

deiner hohen Majestäten ein Lobgesang. 

 

1. 

Hjärtligen kär har jag dig Herre, min starkhet 

du som drivit fienden tillbaka med spott och spe. 

Än en gång har du överlistat fienden. 

Kunde kejsaren väl ha trott det? 

 

2. 

Du hejdade hans tyranni och vilda framfart. 

Från din himmelska boning betraktar du 

Magdeburgs eländiga nöd, hån och smälek. 

Hämnden har du, o Gud i dina händer. 

 

3. 

Din tjänare har du smort, du gav honom starkt värn. 

Du skyddar honom helt från fiendens pilar. 

Du välsignar hans ätt så nådeligt. 

Därför lovprisar jag ditt namn Herre. 

 

4. 

Med mig instämmer mina soldater 

med pipor och med trummor, med standar 

med pukor och trumpeter, med klang av salut 

i en lovsång till ditt höga majestät. 
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 5. 

Lehr unser Hände streiten, rüst uns zum Streit! 

 Lass unser Füss nicht gleiten! Wir sind bereit 

dem Feind, Herr, nachzujagen und angreifen. 

 Durch dich wollen wir ihn schlagen und zerlaufen. 

 

6. 

Dein Knecht will nicht umkehren durch deine Macht  

bis es dir, Herr, zu Ehren den Feind umbracht, 

bis er die Völker zwinge zu dienen dir, 

die noch in allen Dingen anbeten das Tier. 

 

7. 

Ob sie gleich auf ihn lauren und pochen noch, 

 ihr Städt, ihr Wäll, ihr Mauren will er dennoch, 

 will ich dennoch ersteigen mit meinem Gott 

und mache sie mir zu eigen, ihnen zu Spott. 

 

8. 

Wer will mir widerstehen? Du bist mein Hort. 

 Wer will auch mir entgehen? Ich hab dein Wort. 

 Sie müssen zu Füsse fallen Dir, Zebaot, 

denn über den Göttern allen bist du ein Gott. 

 

9. 

Damit lasst uns aufätzen des Feindes Heer, 

du Gott wirst uns ergötzen mit Sieg und Ehr.  

Wir fechten für dein Ehre und für dein Wort, 

 darum wirst uns gewähren ein seligen Ort. 

 

10. 

O Gott, lass dir ohn Zanken als einem Held 

 jetzt lobsingen und danken die ganze Welt.  

Lass dir die Heiden danken einträchtiglich 

 und die noch itzo wanken umkehren sich. 

 

11. 

Die Kinder so vorschmachten und irren sehr.  

Die zappeln gehn und achten des Abgotts Lehr.  

Hilf mir, o Herr, zu bringen in der Güte zu, 

 dein Namen zu lobsingen in Fried und Ruhe. 

5. 

Lär våra händer slåss, rusta oss till strid, 

låt våra fötter ej halka. Vi är beredda 

att söka upp fienden och att angripa honom. 

Genom dig vill vi slå och skingra honom. 

 

6.  

Din tjänare vill inte vika undan tills fienden 

har besegrats, dig till ära, o Herre, genom din makt,  

tills han tvingar alla folk att tjäna dig 

de som ännu tillber djuren före alla beslut. 

 

7. 

Om de strax lurar på honom och pockar 

vill han, vill jag bestiga deras städer,  

vallar och murar med min Gud 

och göra dem till mitt byte, till deras spott och spe. 

 

8. 

Vem kan motstå mig? Du är mitt värn 

vem kan undfly mig? Jag har ditt ord. 

De måste falla för dina fötter, Herre Sebaot 

ty du är Gud över alla gudar. 

 

9.  

Låt oss därför förgöra fiendens här. 

Du , Gud skall glädja oss med seger och ära. 

Vi kämpar för din ära, för ditt ord. 

Därför utlovar du oss en salig ort. 

 

10. 

O Gud , låt dig nu lovsjungas utan gräl 

som hjälte och tacka hela världen. 

Låt hedningarna innerligt tacka dig 

och de som ännu tvekar omvända sig. 

 

11 

Barnen försmäktar och far vilse. 

De sprattlar omkring och ärar avgudens lära. 

Hjälp mig o Herre att hjälpa dem till din godhet 

att lovsjunga ditt namn i frid och fröjd. 
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Ein Lobgesänglein Gustavi Adolphi aus dem achtzehnten Psalm David gezogen: Herzlich tue ich dich 

lieben du starker Gott (1631) 

Bland inlagorna i Biographica-samlingen i Riksarkivet, vol 44a, finns denna visa med tillhörande noter. Den 

första versraden i den första strofen motsvarar innehållet i Psaltaren 18:1. Wivallius har lagt den segervissa 

lovsången till Guds ära i Gustav Adolfs mun. Kungen lovprisar Gud som givit honom styrka att kunna driva 

tillbaka kejsarens här och att omvända alla till den rätta tron. 

Dieses Lied mit den dazugehörigen Noten für vier Gesangsstimmen befindet sich im Reichsarchiv, 

Stockholm, Biographica vol 44a. (Siehe Abbildung in der Ausgabe.) Wer die Musik komponiert hat 

ist unbekannt. 

Die erste Strophenreihe entspricht  dem Psaltarpsalm 18:1. Wivallius legt den siegesbewussten Lob-

gesang in den Mund von Gustav Adolf. Der König lobsingt Gott der ihm die Stärke gegeben hat das 

Heer des Kaisers zurückzutreiben und alle Menschen zu umkehren. 


