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6. Dock - än till sagan lyssnar Det gamla sago-

land. Och dvärgalåten tystnar Mot resen efterhand.
Än bor i Nordens lundar Den höge anden kvar, Han
är ej död, han blundar, Hans blund ett sekel var.
7. Böj, Svea, knä vid griften I Din störste son göms

där. Läs nötta minnesskriftenI Din hjältedikt hon är.
Med blottat huvud stiger Historien dit och lär, Och
svenska äran viger Sin segerfana där.

Es. TEGNER.

Enligt Lundalraditionens 2 st. sättning.

77. Stenbockens marsch.
Raskt och kraftigt. MAGNUS STENBOCK?

~('~~§-1. Marsch, bus· . sar I gån på u . - ti
2. Al - - lo, mi - - ne bus - - sar, hör

ED IJ"J"=~
Her - rans namnl Spännenhanenfrisktupp,läggen
trumman hon går I Valt - - hornen de klinga, och

Etmi~~JjlJ.~
se-dan ivrigt an, Gi-ven fyr, bräcken av, ta'n

marschen mannu slår. I Svealandsens hjältar, I

Ei#~ J~ EP~ Ii:) J J:M
pli - ten ut - i hand, Gän på, fruk -ten ej varken
stäl -Ien e - der opp IGån på, slu - ter väl ut - i
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[@,i~]i;} J~--s .§tj
mord el-ler brand, Gån på för vårt fä-der-nes-
ful - lan tropp, Gån på med friskt mod och

~ JfjJfJ ~~~~ ~~
land I Att vå -ga sitt liv för sin konung och släkt, Det
hopp IHelt Ii - te vi ak -ta, att vi ä - ro få, I

~J~)J~
är bå - de Gu - di och män -niakom täckt. Där-
Gu - di så ä - ro vi mån-gli. än - då. Ja,

~Gr'~.~ -fö -re ska vi käckt I vår blå dräkt Gå
låt oss gå på Och re - de - Ii - gli. stå, Så

~=---r&J
på, stå, Dun - dra och slå, Ja dem
att vi må - - gli. si, Hu - ru

m~~
klå alla så, ~~t de dö-da lig-ga ne - der Bomstrå.
de skola fly. Annu står Gud Sveriges konung bi.

MAGNUS STENDOCK •

•En marsch, som Karl XII lät sina trupper avsjunga
före varje drabbning .• -
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