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IWpennifl-or hyfa gemenfamt med vilda djur en öm åhoga och
JLv JU. drift", at ålfka de orter, hvareft de blifvit upfödde och. vi-
ftas. Den laftfulle medborgaren, den flygtigafte mennifka, kan
icke hos fig aldeles utplåna et örat minne af Fäderneslandet. En
Lapp ibland kala klippor och fnö-betåkte fjäll, och en vild Caai-
■gvas, fom har föga annat bonings -ftålle, an uppå trådens grenar
i Paraguaijke fkogarne, bagge äro de tipeldade af lika nit, 'bagge
finnas de upfylde med lika." ömma kånflor för deras födfle-bygd,

Q), s.
Utan denna'ömma drift och kitnfla fkulle mennifko-flagtet

endflft beftå af folk-(k äror, fom Ståndigt vandrade af och an;
liuglösheten vore allmän, at på någon ort fåfta» bopålar; jorden
vore öde; alla'näringsfång fkulle ligga i linda; vetenfkaperne vore
i mörker; all beqvåmlig famviftlighet (kulle faknas. Den Högftas
Förfyn har altfa ganfltå vifligen utftakat och '-almät för livar och
en moniiifka dels Fädernesland. "Vården och -omförgen deraf år*
ok hvår och en ålagd och■ anförfcrod i ftörre eller mindre mån;"
dertil åro vi kallade ifrån förfta födfleftunci I Fäderneslandet år"
vår ftåndiga vakthållning." Har år för ofs öpnad rymden til våra
plikters och dygders utöfnmg, både fäfora förnuftige ttiéfinifkor,
och medborgare. Altid fall den, fom dem. eiterlträfVar at fellgo-
ra af et frivilligt och gladt hjärta.

A §. 3-



2
S-3-

Ingen ort, ingen tid gifves, då icke naturens röft ljuder i alla
mennifkors öron: ål/far Fäderneslandet. Flår har ju den menliga
luften förft upvåkt vår andedrågt; Fofterbygden har med ypperfta
ömhet ftraxt emottagit ofs i fitt (köte och af lina rika naturs-gåf-
vor gifvit vår varelfe tilvåxt och beftånd i alla åldrar; Fofterlan-
det har klådt och födtofs under glada och bedröfliga tid-fluften,
ån til nödtorft, ån til öfverflöd. Mennifka! billigt ålfkar du altfå
dit Fädernesland.

§.4.
År det enligt vår natur, år det oumbärligt för vår Mhet, at

ålfka våra likar, med-mennifkor; ån mera billigt altfå det, at hyfa
ömhet för det land och folk, med dem vi lefvat i famviftlighet;
ibland hvilka, igenom en förnuftig upfoftran, vi fått begrepp om
dygd och åra; dar (lågt och vänner upreft hyddor och ftadgat bo-
nings-faten; dår dygdiga och högtförtjente Landsmän mångfalfc
gjort ofs fig förbundne; hvareft årerika Förfäders ftoft, och efter
döden, våra egna murkna ben, för all möda och alt befvår, böra
åga en helgad hviloftad.

S-5-
Under borgeliga lagars fkyåå år forbindelfen f_6rfl at ålfta

Fäderneslandet. Hvad har hindrat, at icke tråldoms-oket ftraxt
efter födflen blifvit lagt på våra fpåda flraldror? Hvilken har
fkyddat våra Foråldrar, ofs och de hyddor, livar uti vi blifvit up-
foftrade, for våld och rån? Hvem har unnat ofs frihet, at endali
anvånda ungdoms åren til vår egen nytta? Hvilkens anftalt år ået*
at af iårdom och vetenflkaper vi kunna famla ljus til gagnandekun-
fkaper; at under nyttiga näringars idkande, vi fkyddas vid frihet
och låkerhet; at hjeltemod, vett och vapen icke faknas til landets
förfvar? Alt det år en folgd __fmedborgiigheten,-af Regenters och
Monarchers vishet och möda. Hvart ognabiiks låkerhet för llf*

åra
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åra och ågendom, Iivar oftörd rolig hvila och glad ftund, alla lif-
vets beqvåmligheter vi åtnjutit, de åro alla välgärningar af fam-
hållet och fofteriandet. Medborgare! du kan icke neka detta; dm
bör altfå ock ålfka ditt Fädernesland.

§" 6-
Utan grund anfes kärleken til Fäderneslandet beftå i en til—

redlig enthoi-ifictfme eller finnes förvirring; dels orfäk er, drift och ver-
kan röja högre Uphofsman, mera ftadgade böjelfer, ädlare föremål.
Hvar råttfint medborgare röner och känner ju hos fig Händigt, at
den icke allenaft innefattar en tilgifven årkånfamhet, et oafläteligt
bemödande och en munter drift, at främja det folkets och lan-
dets väl, fom utgöra Samfundet: utan ock, at vid påträngande
nöd göra et angenämt offer af alt för defs räddning och välfärd.
Det Samhälle, hvareft en mennifka viftats defs måfta lefnads-tid
och åtnjutit medborgeliga rättigheter, kan redan i vift hånfeende
kallas defs Fädernesland; ån mera, om man både födfel och upfo-
ftran det famma (kyldig år.

5-7-
Ömhet för Fäderneslandet, kan intet hafva beftånd utan kår-

lek til GUD. Då Fäderneslandets kårlek igenom allehanda dråp-
liga famfunds dygders utöfning, uphögdeKom til verldens _*_årfka-

„rinna, gör Cicero, en uplyft hedninge derom, icke defs mindre öp-
penhjertadt denne bekånnelfe: "Vi hafve icke öfvertråffat hvar-"
ken Spaniorernc i talrikhet, eller Galkina i kropps ftyrka,eller Car-"
thaginenferna i flnghet, eller Grcckerna i konfter och vetenfkaper:"
men vi hafva oemotfageligen haft företräde fram för alla andra"
folkfiag i verlden uti GUDs fruktan och Religions nit, och i den"
enda fanna visdomen, en fullkomlig öfvertygelfe, at all ting fiy- n

fes och regeras af en Gudomelig Förlyn."

§"8.
Karleken til Fäderneslandet kråfver en fullkomlig undergif-

A % venhet
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venhet och lydnad för Samhållets lagar. Deffe åro jtr de rätte*
fnören, hvarefter alting bör vårkftållas til befordran af et borge-
ligt Samfunds fällhet. At vara lag och plikt noga, det grundar
och förvarar allmänna fakerheten, borgeliga friheten, famt under-
håller lif och anda i alla näringar; många lagbrott värka en tvin-
fot i hela Regerings-kroppen; de ofkåra den allmänna kårleken til
Fäderneslandet, och bereda i hall folk och Samhällens undergång,

$*9-
Vördnad för öfverheten kan aldrig, fkiljas ifrån Fädernesland

efets råtta kårlek. Konungar och Regenter,, folk och länders
fiögt uplyfte Styresmän och ömma Fäder T i hvilkas perfon Sam-
hållens Majeftät år förenad, dem kunna icke heller kalla och ljum-
me medborgares hjärtan neka någon vördnad,, än mindre något
égnablick de medborgare, hvflka mera npl}ll kanna lina ffiyldig-
heter, och fom fåft upmårkfamhet vid de otålige omfoirger och
tunga bördor, fom trycka öfverhetens fkuldror och hvilka åfven
vid de blidafte lyckans ögnakaft,, göra alrid Kronan få tung' på
krönta hjesfar. Hvad under då, om kårleken til Fäderneslandet
i alla tider uptåndt och underhållit de ftörfta och klarafte lågor b*
kring Thronen? Hvad underr om på hedna Altaren, redan denna,
helgade eld brunnit? "Hvad kan ock vara angenämare för dea
"fom.fitt Fädernesland ålfkar, än at med vördnad gå fin jordifka
***Konung, tilhanda i den ordning, fom kall„ftånd och åmbete åikaJ*

£. ia

Påkallar famfunds fagen af alla medborgare- nit och en falfc-
lam drift til befordran af genienfam fållhet, och den i-eke kan vin-
nas utan arbe.e och oförtrutit bemödande; få årock tydligt, __£
den fitt Fädernesland åHkar, han måfte i Foflx-rlandets tjenft gri-
pa %an mcd arbetfemhet och manlig drift. Vållultige, kalla och
iM.mme medborgare åro ofkickelige hår til; de forma ej refa %up
fifrån Vef-Rghetetrs båddr at 61Va en få nödigr en få adel borgelig
_fj fl. lUenniil-ory fota håilt altid fyileiiåtta _fig a. famla rjb-of-

fes
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fer på egit Altare, de åro väl arbetfammer men Samhållet år (fe-
ras möda onyttig och andra til omak; den ledes och ftyres ju icke
af Fäderneslandets karlek»

$" ***Vid fria och «fvilkorliga plikters fullgörande vifar lig kårleken
til Fäderneslandet i defs klarafte dag. Medborgare, i hvilkas hjär-
tan denna ypperfta borgeliga dygd fått fullt inrymme, de öfva
allmän merinifkjo - kårlek, tålamod, åtnöja fig i ringa koja med
landets fpisfamma frukt, at de måtte vara ftändaktige Rikets in-
byggare; de fpara af fitt öfverflöd, at kunna måtta en hungrig och
Måda en nakot famfunds-broder; utan fkrymtan, xrtan vekligblö»
dighet fålla de ofta i ftillhet tårar både öfver enfkildta medborga-
res olyckor och Samhållets allmänna förlufter ; altid (katta dehögt
egna Landsmäns dygder och förtjenfter; de tåfla med hvarannan
om inbördes högaktning; afvund öfver förtjenta måns beder och
lycka andas icke i deras bröft, ån mindre döljes där enhemfk brå*
nad, at för enfkildt nytta eller håmd,göra offer af et ofkyidigtFofter-
land. Mennifkialhar du icke någonfin ellerkanfkeganfka fållanmårkt
hos dig affky för flika lafter,icke eller böjelfe för deffa nyfsnåmda ädla
Samfunds dygder, fofter af frihet och kårlek til Fäderneslandet;
i\y då ftraxt all famviftlighet; otjenlig åft du til medborgare; ovär-
dig at fkyddas af borgeliga lagar j ovärdig at äga något Fäder-
nesland.

§. lÄ.

At kårleken til Fäderneslandet allmänt må nplifvas, och fä
rc*a lig hos medborgare, år nödigt, at igenom en förnuftig upfo-
ih in, deras hjärtan i tid dertil bildas. I barna hjärtan framlyfer
kårleken til Fäderneslandet i defs ftörfta ofkuld- Den fom altfå fitt
Fädernesland kår hafver, och deraf et vålfignat arf åt efterkom-
mande åmnar, han inplante i tid hos fin afkomma böjelfe för å~
delmod, medlidande, råttvifa r måttelighet, arbctfamhet, åtrå efter
ljus och fanningy fedighet, famt för alt, affky och blygfel at ftada
Fäderneslandet I Mödrar til landets folk och ätter* hvilka na-

A 3 turen
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turen utrullat med få ömma och intagande låter, I fora tagen dc4
i barna upfoftran under deras Ipidafte ålder, upfyller värdigt E-
der kailélfe, qvåfver icke igenom vårdslöshet, fiygtige och onytti-
ge efterdömmen, de kårleksgniftor til Fäderneslandet naturen lagt
i Edr-a barns hjärtan. Det ford::a Spartas båfder vitna for fena*
fte efterveridar, Eder til heder, om det, fom .i. kurmen uträtta.

§" *3-
Skall kårleken til Fäderneslandet ibland menigheter i fin helgd

förvaras, år åfren ej mindre' angelågit, at folket upmuntras och
vånjes at bibehålla fig vid landets-och fina Förfäders ärbara hem*]
feder. Så fnart man öfvergifvit den förfta ömheten til Fädernes-
landet, fom beftår i et medfödt tycke för landets fpråk och hem-
feder, i högaktning för Åtte-Fädernas årerika bragder, i utmärkt
förtroende til egne Landsmän, förfaller man med lin omtanka, ån
på et, ån på annat; man delar då fin upmårkfamhet til alla främ-
mande föremål, famt blifver oftadig och vaglande; man qvåfver
efter hand hos fig den menlöfa-åtankan af Fäderneslandet; man
blifver kall och ljum i defs kårlek; ja, man känner omfider intet
mera hos fig något ömt nit, en oaflåtelig ifver eller munter drift,
at främja Fäderneslandets fjelfbeftånd, heder och fällhet.

§. 14.
Al!mån fåkerhefc i ågande ratten, borgelig frihet, heder och

upmuntran at idka vetenskaper och nyttiga nåringar, hafva i alla
tider upeldat och ftadgat kårleken til Faderneslandet. I et land,
dar medborgaren icke flkyddes med fåkerhet til lin ågendom och den
joni tar.V.i, hvarpå han bygt fin hydda, och för hvilkens Höodling
och. rygt han nedlagt många trötta fjåt, mycken möda, oiortrutit
arbete, dår kr och blifver han en främling. Får han ej nyttja en
lagbunden borgelig frihet, fylles dels bröft med fockar; under
tråldoms oket förfvkma alla glada och ömma kånflor. Finnes ve-
tenskaper och näringsfång i förakt, möter mörker och blindhet vid
alla fan-lunds dygders utöihing. ingen hog, ingen trefiåm drift rö-

net
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nes i borgeliga näringar. De allmänna karleksgniftorne för Fä-
derneslandet öfverhöljes då efter hand med få mycken falafka, at
knapt af de ftörfta olycksftormar de mera kunna fattas i någon låga,

S- is-
Åtankan af ftora, dygdiga och ådelfinta mån, underhåller och

jftadgar karleken til Fofterlandet. Om en gammal Fobins och en
ting Scipio igenom fit hjältemod och fin kårlek til Fäderneslandet*
efter flaget vid Canna, enfamt förmå rådda Rom och dels otack-
famma medborgare ifrån fall: om igenom en Cleomenes famfunds-
dygd, Sparta icke allenafl frålfas ifrån undergång, utan det upre-
fes ock til defs förra glans och härlighet: månne icke deras likar
i alla Samhållen böra och kunna värka lika värdiga efterdömmen?
Detta icke nog, blotta (kuggan af forntidens högtförtjente Jarlar
och Drottar, kan uplifva och ågga til en oflrymtad kårlek emot
Fofterlandet. Den kalla men prydliga marmoren, fom blifvit up~
reft, at föreviga högt förtjenta Landsmåns minne, den år i ftånd
at gifva intryck af de ömmafte kånflor, den förmår upväcka håg
för åran och kårlek th Fäderneslandet.

$. 1 6.
Medborgare! At du må härom få få mycket ftörre öfvertygel-

fe, och åfven kunna hos dig upväeka ömma och ädla böjelfer för
ditt Fädernesland; åft du flicKlig och värdig, fe då (jelf in uti Å-
rans Tempel; det finnes upreft i alla länder; hår marker du ri-
ftat på dina dygdiga Förfaders och andra årerika måns minnesfto-
der och grafvårdar, ån dejfa orden: hår hafva de ben en helgad
Friftad, fom uppå blodiga fält dödt af kårlek til et högtförtjentFä-
dernesland; ån äter: af lika nit för defs räddning, hafva defla fkydt
inga faror; de hafva ofta blifvit illa fårade, vadat under vapnen i
blod: men vunnit fegrar och Hjältars åra. An: hår hvila landets
ypuerila jarlar, fom haft nog vett, nog mod och ftyrka, at nnder-
ftödja Thronens tyngder: men hvilka af kårlek för Konung och
Fädernesland förtärt alla fina iifskrafter, under det de deltagit i

Regen-
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Regenters otaliga omforger; än åter: deffa män hafva vål aldrig
trådt på blodiga fält: men för det de ftridt emot fördomar och
mörker och budit til at jaga bort lafterna ur egne och medborga-
res hjärtan, hafva tackfamme Landsmän ock unnat dem Hjältars
åra. Än: Rått vi.fans Fäder, fom ej kunnat .köpas eller fkrammas,
demliar Dygden och Oilulden upreft deft.i rninnesftoder; ån afer:
Hår ligga idöge och trefoa medborgares ben , ihvii igenom handel,
flögd och. plog lamt ur bårgens tyfta gömmor frarnbragt Samhäl-
let förmögenhet ocli rikedomar; fom de akid allmän välmåga med
enfkildt trefhad fammanbundit, har ock en vis Regent och årkån-
fanima medborgare af en frivillig enig nit öfver dem hår upreft:
denne grafvård. An ock: Deffe grönfkande lagrar tacka deras
mull och afka,' fom lyfta famfunds dygder idkat; aldrig hafva deffe
förargat menlösheten, aldrig förtrykt dygden; åfta hafva de i tyft-
het gjort et kärt offer af lin välmåga, at lindra ufla och fattiga
medbröders nöd och jämmer; de halva ofta vid påträngande nöd
undfått Staten med fin ågendom; man har aldrig hos dem faknat
et ömt, et hjelpfamt, et välgörande hjärta. Medborgare! märk.
rai hvad dit ftånd och kall tilhörer; gäck och gör fammalunda; in-
rym i dit hjärta en lika brinnande kårlek och ömhet för din Foftcr-
bygd, för din -Öfverhet och för dina famfunds-bröder, få dal dxt
ock finna hos dig nog krafter, nog munterhet' och drift, at kunnat
vinna en lika värdig åra och en lika förtjent fällhet.

§. 17-
Igenom deffa medel fåftes och underhaH.es i allmänhet uti bor-

geliga Samhällen kärleken til Fäderneslandet. O! At a-ithi med-
borgares hjärtan vore redo at emottaga och förvara henne. O! At
Religionens förakt och borgeiiga (eders fördårf icke måtte utrota
henne ifrån menriifljors famfund. Af alla lafter uprycker dock in-
gen ined ftörre ftyrka kärleken til Fäderneslandet ifrån medborga-
res hjärtan., än vålluft och yppighet. I det Samhälle därdeffa lafter
fådt utfprida och rota fig, anfes alla famfunds-dygder med åtlöje;
medborgares hjärtan upfyllas af oordenteliga, omåtteliga och flyg-
tiga begår. De förlora all idoghet i nyttiga näringar; de blifva

fömni*
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fömniga och kalla i frihetens förfvar, allmänna kårleken til Fäder*
nesiandet utflåknar, man röner och märker ej mera hos et fa-
dant folk den frimodiga ftadighet, fom fordras til ftora bedrifter,
famt at tjena och gagna et högt förtjent Fädernesland. Agis den
ni, en af Spartas dygdigafte och häfta Regeuter, han bjuder til at
åter upvåcka kårleken til Fäderneslandet ibland fina Landsmåns
han gifver dem Qelf efterdömmen ifrån Thronen; men fom måfta
delen af defs underfatare åro inföfde i våliuft, kan han intet
uträtta något godt hos detta vekliga folket; han nödgas lämna dem
i fit förtjenta öde, fördårfvet.

§. 1 8.
Råtta tiden at åter hos Medborgare upvåcka och upelda de»

förkålnade kårleken til Fäderneslandet, tyckes då vara inne, når he-
la folkflag blifva upmårkfamma öfver fina lafter, då de ljelfve bly*
gas öfver fina förra dårfkaper, och de märka den fara, och de o-
lyckor, hvaruti de kunna brådftörta dem. Landets, folkets och
lagens vänner må då upoffra det allmänna hela fin nitålfkan, och
icke la mycket fyffelfåtta fig at granda och lafta förutgjorde fel-
fteg, utan fall mera råtta mifstag för tilkommande tider. Allmän
önfkan bör vara, at Staten i defs behof må undfåttas, Regentens
perfon blifva vördad och defs Regering varda underftödd.

S- l9>
Huru det ftår til i et Samhälle, når en öm ftadgad kärlek emot

Fofterlandet fådt intaga allas hjärtan, därpå lämnar Sallufiius en
■ganfka vacker tekning, då han beflrifver Rom i defs ftörfta an-
feende och tiltagande. "Folket, fager han, lade fig vinning om"
goda feder både i frid och örlig: inkomfterne voro då ftora, men"
begårelfen liten: naturen gjorde dem mera fromma och råttfinta,"
ån lagarne federmera: afund, hat och bitterhet öfvades allenaft"
emot uppenbara fiender: inbyggarena tåflade med hvarandra uti'"
allehanda dygde-öfningar: det gick härliga til vid GUDs dyrkan,"
men fparfamt hemma i hufen: de voro trogne emot fina vänner:'*
det allmänna (lyddades med mandom i krig och rättrådighet i"
frid: den ena ville hålre förlåta ån hämnas pä en annan för tilfogad"
jgföxråfet: Flerravåldet utvidgades mera igenom kärlek ån fruktan."

B g. so
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§. 20.

Hafva allmänna årenderna i et Samhälle icke långe faknat et
redligt förvaltande; har uplikten öfver inbyggarenas upfoftran och
de allmänna famfunds - laiterne icke aldeles blifvit vårdslöfad; har
Religions förakt icke ån hunnit utfprida fig öfver alt i landet, och
de i§. 12, 13, 14, 15 och 16 omnåmde medel vidtages, at återkalla
famfunds-dygderne; kan kårleken til Fäderneslandet fnart nog å-
ter uplifvas i medborgares hjärtan. Som åfven denne dygd all-
mänt år inplantad hos menniflor, (§.1.) den famma ock mera beftår
i en öm drift af hjärtat ån förftåndet, i den torftiga och tarfliga in-
byggarens hydda icke eller år tilgång på få mycket eldfångt virke
til lafter, fom i den rika och mågtiga medborgarens palats: få fin»
nes ock altid den allmänna kårleken til Fäderneslandet i det lång-
fta förvarad hos menige man; hos dem kan den förft och låttaft
åter upvåckas.

§. ai.
At med tapper arm återgifva medborgare et förloradt Fäder-

nesland, det år ftort, det år ärerikt; men mångfalt ftörre, at åter
upvåcka ibland medborgare kårleken til Fäderneslandet och dermed
inrymma alla famfunds-dygder i deras hjärtan. En Regent, fom
bygger fitt välde och magt på inbyggarenas fällhet och kårlek, fom
grundar fin Thron på lagens, på frihetens och årans helgade rät-
tigheter, fom fkyddar nyttiga näringar och icke qvåfver det ljus,
lårdom och vetenfkaper förmå uptånca til borgeliga dygders utöf?
ning; en Regent, fom fjelf är gudfru].tig, mild och dygdig i hjär-
tat,

1

fparfam i fin hushållning, arbetfam och ordentlig i all fin lef»
nad, alfvarfam väktare öfver lagen; en Regent, fom ömt och ni-
tifltt fielf ålfkar fit Fädernesland, och hvilken ej anfer Majeftätet o-
vårdiot, AT KALLAS OCH VARA DEN FÖRSTA OCH
STÖRSTA MEDBORGAREN IBLAND ET FRITT FOLK, «__
fadan Regent, han och ingen annan, tyckes afFörfynen vara ämnad
"eh utkårad , at utföra et få ftort, et iä ädelt Hjälte-värk få jorden.

§" 22.
I det land, dår Thronea prydes af en ladan Monarch, dår bör"

finnas
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Unnas och kan genom Regentens egna höga dygder efter hand til-
lkapas icke en utan mången Camilhis, mången Cato, Äriflides,Pho-
cioti, He&or och Achilles. Ibland Rikets ypperfte Jarlar ikring
Thronen, kan då icke anfes för en fållfynt håndelfe eller fållfp ord
dygd, en Pelopidce och Epanmwndce oförändrade vånlkap famt ge-
fnenfamma nit och kårlek för Fäderneslandet. Regentens lika nåd,
lika kårlek för alla defs underlatare, förenar ju där allas hjärtan
til lika kårlek för Fofterlandet, til lika lydnad för lagen, til lika
Vördnad för Majeftätet.

S- *3-
Mannavett och hjältemod kan ock aldrig då faknas hos dem ,'

fom blifvit upfödde under vapnen; de helgade orden: Jag ftrider
ju icke endaft för min egen åra, utan för min boigeliga frihet, för
et kart Fädernesland och en välgörande Monarch, de fördubbla
tapperheten hos hvar råttfint krigsman. "Den ungaBmANNESarm"
blifver kråffad i flaget vid_£#//&?; han förfkråckes icke håröfver ; up,.''
eldad af fin plikt och kårlek emot Samhället, fager han endaft: Jag"
har juden andra qvar tiltjenftförminKonung ochmittFådernesland.'*
Den modige Marqais de Beauveau ligger i fitt blod halfdöd på fäl-
tet; några foldater komma och tåfla om at bära och maka undan den-
na fiagna Hjälten. Han vågrar detta; han förenar endaft med de
lifta andetagen i fitt bröft, deffa orden: "mine vänner, går dit eder"
närvaro fordras, gårochftrider för Fäderneslandet och låten mig dö."

24«
Harkårleken til fäderneslandet fått ftadga et allmänt ådelt tag»

kefått ibland menigheten; hvad munterhet, hvad eldig nit och drift
rönes då icke i alla vårf och göromåi? Ån fer man en otalig mängd
trefna landtmån med et gladt hjärta fatta i plogen , at odla up et kärt
Fofterland; inga parker,inga ångder fucka under vanrykt; ur jordens
fköte framväxa ju de blommor och den frul<t,fom vederqvåcker dem
och deras lifsandar, famt hvilka förmå gifva deras härdade kropp
mod och armftyrka. En annan hop lbll fkaror trånga fig med
«uttröttelig möda och trålfamt arbete in uti bergens djup, de blotta
(jelfva jordens inålfvor, at uphämtarikedomar och (katter tisFofter-
landetsbchof. En annan delfkårpavett ochfnille famt fyffejfättakonft-

éfvad^ä
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öfvade händer, at* glfva naturens råämnen nya Häpnader; de bilda
och lämpa dem, at undfåtta och upfylla de behof, fom ån tilFoller-
landets förfvar,ånock til en fåll och angenäm borgelig fammanlefnad
fordras. Hvad naturen i Fäderneslandet kringfpridt til ymnigt för-
råd af öfverflöd, det hopfamlar åter en annan talrik folkmängd med
flit och upmårkfarahet; den flyr inga faror, ingen möda, at utflytta
det til vidtaflågfna länder, och atderifrån återhämta ny vålfignelfe,
nya flatter til Fofterlandet. Philofophen i defs enrum, finnes icke
fyfslolos, at deltaga i Fäderneslandets kårlek; icke nog, athan uply-
fer förftåndet med fornåldrens och famtidens kunfkaper, famt at han
meddem gagnarSamfundet ; billigt förenar han ock härmedet luttrat,
fet godt, et ömt hjårta. År defs kall, at nitålfka för fanning, dygd
och åra, at flingra okunnighetens mörker ; af innerfta giådje famlar
och bår han åfven offer at underhålla den eld , fom karleken tilFäder-
neslandet uptåndt. Om den okunnige medborgaren dock ej förftår
fatta värde på defs förtjenft ochmöda; nog af, at Regenten på Thro-
nen känner dem; nog af, at uplyfta mån i landet icke kan undfalla,
hvad vako och arbetfamhet, hvadkoftfamma hjelpredor fom fordras
dårtil. Altid en högft adel belöning, at kunna uplyfa andra, och aö
bereda rum för dygden i menmflo -hjertan.

S- *5-
Alla Kronans och Rikets tjenare bära lått i et fadant Samhål*

le fina åmbets-bördor; nödgas de i Samfundets tjenft upoffra
all fin tid, alla fina krafter, förfaka nåftanalla nöjen och omforgerför e-
genutkomft ochbärgning, åro de ock altidförfåkrade därom, ätenmild,
en rättvis Regent på Thrönen, hvilken förtjenft och redlig nit högt
Hattar, ej låter dem bryta fitt bröd med fuckar. I alla ftånd, i afla
kall och näringar fer man glada hjärtan, muntra anleten ibland lan-
dets inbyggare. Hvarföre ock icke? De taga ju bud och lyda lagar
afen vis , en kärleksfull , en välgörande Monarch. Hvarföre må^ de
ock icke med giådje ålfka fitt Fofterland? når Regenten ifrån Thro-
nen,Sjelfupmuntrar dårtiloch fager : JAG HAFVER ALT IFRÅN

SPÄDASTE ÅREN LÅRT, AT ÅLSKA MITT
FÄDERNESLAND.

G. A. A.
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