Til Peter Wessels fødselsdag 28.oktober

Han fødtes i Trondhjem på denne dag
kraftig og vital, som født til slag
banet seg vei og var snar til å lære
da han rømte til Danmark med Frederik den fjerde.

Målet hans var klart og veien rett
den unge Peter skulle bli kadett
men veien ble lengre og ganske hard
den gikk via St. Thomas og Trankebar.

Så fikk han endelig sin uniform
etter uker og måneder med redsler og storm
higet raskt etter høyere rang
for krigen var nå godt i gang.

Han fikk tidlig kommando om bord på ”Ormen”
stod med den gjennom kruttrøyk og stormen
jaktet ned fienden og banet vei
med fregatten fra Langesund: ”Løwendahls Galley”

”Hvite Ørn” ble hans største prise
han slepte den til Reden og ville vise
kong Frederik og la han høre sitt navn
for nå var Peter Wessel i København.

Appetitten hans økte på fiendens flotilje
han brente løs med dristighet og vilje
og steg i gradene til Kaptein
så fikk han sitt skjold med adelens tegn.

Hans største bedrift var Dynekilen
denne arm inn til fienden på halve milen
han førte sin flåte i Strømstiernas favn
og knuste hans skip og hele hans havn.

Slik ble Karl den tolvte rammet
hele hans felttog mot Norge ble lammet
blott ved Tordenskiolds nådeløse støt
denne morgen da kanonene stillheten brøt.

Tordenskiold lot det også tordne og lyne
da han fikk Gøteborg og Strømstad i syne
han hamret løs på Elfsborg, der inne på land
og fikk nesten sin bane på Laholmens strand.

Kronen på verket ble Carlsten på sin høyde
hvor han med freidighet og list endelig bøyde
kommandanten Danckwart helt i kne
og ble utnevnt til viceadmiral på samme sted.

Nå var krigen på det nærmeste slutt
men han unnet seg en siste salutt
da han brente ned havnen i Gøteborg
og påførte svenskene nok en sorg.

Hans selsomme død lar vi ligge i aften
vi minnes hans liv og den ukuelige kraften
vi gir oss denne helten nå helt i vold
og roper hurra for Tordenskiold! !

HURRA ! HURRA! HURRA!
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