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Til Wsaren.
som bäst jag uti begrep stod, thenna lil"

la Sommar-Lilja, uti följande Bla-
der här nu sprldder, at redan tidigt utt
sidstledne )umi, eller w<lr egenteliga

Sammar-M<lnad,genomTryckel sramle: täck-
tes thenAlsmächtige.then 8.10. och n. i sammaMsnad, med the jämmer-fulla elds- eländen war
Stad hemsöka; läoct nästnamde then »1. lun»
niin Gard, pö Ladugsrds-Landet och BperlwAenB
Backe, i asta lades ; och sclrdeles, medan min
walförwarade hwslfdaKällare, hwaruti ali min
lösa egendom afwärde, jemtesamttliga handlin-

.gar och ssrifter, instyttad lsg, medelsljarn-dör-
rens upriftvande och inbrachter sprenge - kista,
ocksä ta sprengdes, samt med alt hwad theruti
war förstörbes : jag jemwäl theraf, til min tim-
meliga nu aldeles clr lidande och swa-
la luineiÄ^.

Dock som thetta allenasi en timmellg saknad
msnde wara; och ju äntcl uti thet timmeliW altsr fäsängelighet, ja, alt ar icke annat än Mn-
gelighet; hela Werlds - Kroppen jemwäl en gäng
stal genom Eld förgäs, samtElementernesielswe
afheta smälta; men then endesteKlenoden, som
ar Siälenes, och bestär uti thet rätta tTlöjer,
med Dygdenes bilräde, samt antä förnämligast
med wär uplysta Christendoms styrckjo paradt,
allaWanstelighetenes stiften trästar, och äswen uti
the allerhögst tränaande nöder, mot allan brack
och Sinnets försoffning, kraft och upmuntran gis-
wer: Sg later, na'st GUDs hielp, ocksa un-

der



»er chen än, och kanste.nog längte, »Mndemlck
kropps förlahmning, jag för min ringa del mo-
det ej Heller siuncka : utan wil med the fiera,
hwilka thenna bedröfwelses bltterhet nu tillika
smakat, hwaribland ock msnge, at wid stik bister
andring rött sig finna, af then stora Husbondan
högre pund och wishet ernätt, therutinnan ett giö-
ra: at wi then Alswsldiga Försynen, som gif-
«uit och tagit, samt ock an kan gifwa alt, nu
chesto mera kastom otz i Skiölet, och thest Hög-
wärdiga Namn wälsigne.

Klena Gommar-/l.llja! tu som wid sidsta
Winter- Währens mig äfwen icke för blida kuh-lenhet, tina spsda rötter Me, och med then i
början blomsterfulla Sommaren war llmnnd f6,
men sörst dock nu ernar tin ringa mognad: seda«ei allenast tu Solenes then starckare Sommar-
helan, utan ock för nsgon tin del (*) then Ele-
mentarista eldens tarande laga mast röna; samtfedan ocksci nu Markenes the niasta Liljor redan
«ro för Lian fälde, eller, som thetzlikes ofta nog
oförmodandes war egenKropps swaga strä-hyd-
da, snart stola fälde warda: Kom tä
jemwäl nu, för dagen!

Pa titt Första Nlad, min lilk, Lilja! blif-werthet rätra r?öler,emot thet orckla-ochMiff,
3löjet,företedt; hwilket Amne hwarft lid, samtock nu halss, sr wärdtat erindras. Och battre
GUD sa wist, som af otz undan elden komna,
wäre fleste nöjen tilförende ju nog til wänster bu-
rit, therföre Himmeten, med oh mitznögder, ofi
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ock Msä risat; och sig afwen che ön qwar-
lefde! ty uti YERrans wredes knippe äro flera
ris, om wi aldeles the galna nöjen icke lämnom.

Thet Andra Vlader, eller följandeOwadet,
som nast Bladets Hfwan-Zirac, eller Gängens
'lnträde i i:sta BtropKen, sedän, utl ester-3tlo>
pKeene, til rhe F?ra wZra Menniskjo-Huftvud-
Hldrar fig ockfä fyr - grenar: msnde sammale-
des, uti war Sedo-Lara, atstillige gagnande
Päminnelser föreställa.

Samt pä chec Tredje minsta Vlader, hsr
uti thet sidsta blifwer, ehuru, som sajas
plagar en mimature, likwäl en gansta stor Sat
Wildrad, nemligenRedeligheten emot List och
lasten; hwilken List och Last alla chen snöda
Gndstones partier och stycken / och hwilken
Redelighec rheremot alla rhet Borgeliga och
N?ennistjo-6amhällecs plichter och Dygde-
fragd Uti siss beglipa. O! huru wa'l är otz, om
chen i wart fordna Mannaheim nastan ohörda,
men högstbeklageligen uti sednare tider, semle sws-
raste laster och Lands-synder, ss fast inrorade
Listen, ocksä, med the starcka olycks- eldarnesrö-
ker, isrän war, för Redelighet afSrveatNan-
nom sä fast hsllnan,kring hela Werlden tilfören-
de beprista V7old, nu stulle dortflugitoch för-
swunnit! samt om otz Heta kunde:

List och Last som rök förgä,
Redltgheten stal bestä;

la, gifwe thet Himmeten, at samma Redelig-
hec nu och ewärdeligen hos oi) mä bestandande
blifwa! hwar til ock, walsignad ware GUD! af

Wär



Wär Högsta Allra-Mdigasta Hfwerhel,
mcd Ze.iom - hclrliga Efterdömmen, wi gansta
hugneligen förelysas; At, som äfwen fordom
then voija Hedningen qwädde:

Wi.jemmäl nu ther af i wsrt Christna Land til
alla 'goda Christendoms famt ock Borgerliga Dyg-
ders, thet ar med ett ord, til then uhrssambla
Srvensta Redelinherenes alfware - UtösninZhandledasoch upfriffas böre, ochhwarannanther
til lifwen säledes muntra kunnom:

Rätt Konga-Wägen trä;
Thet ar: Tu gä

Redligt ftam,
Och dant bewärda tä

Som narre-glam, etc.
O! huru Mar ock ta then Swea Mannen, PZ
hwilken med vfargadl ros thenna lilla meningkan
lampad warda:

Redligt Namn ar mer,
Hn alt thet guU i werld;

Lycklig! then sig gier
Med Redlighet i sard:

Hwar «id the omedelbart söljande twenne sidstasmä siut-raderne, sä lydande:
List och Last ftr sorge-dans,
Nedlighet M glad M Lands;
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Jemwäl här, med fem thetzlikes sms rader, s<s-
- tilökas:

M och Last fälls allestans,
Redlighet ar Mur och Skans;

Glls och gläns bllr räfwe-swans,
Reoltgheten Seger-Krans:
Ty hon lys i Dygde- Glans.
Och Hierlans ! unna mig aswen lof, at sn

Här sä tilkanna giswa: Huru ned uti Min
sprängda Källare, fyra dygn efter bran-
t»en, under och tblanv then tä cin, af all
then öfrlga, jemte samteliga minä andra
böcker, och en gansta myckenhet handiin-
gar, uvörända eqendomen, rykandeastan
och gruset; then Heliga LiKelen pä Swen-
sio, af LurcKarF sttöna Tryct, hwilken
Vibd jemwäl hllr t Kallaren pä en mycket
stor och alt under lock medPapper och hand-
llugar fullpackad kista läg, samt en hop
andra Saker antä theröfwer: Likwäl al-
Deles ostadder och hel, Hswen med rena För-
gyllningen pä kanterne af alla bladen, at
rött ringa teckn af röken ther wtd synes,
och allenastPärmarneafbrändt, nu upgraft
wen och igenfunnen bliftvit. Hwar lil ock, af
Währ-Blomman, eller thet Lof-Owädet
HENRAnom, som sörlcdne Nhr 1750. ps
Trycket ulkom, Siuttio olla st. Llemp!»rermer och
mindre swedde, dock afwen til theras ämne be-
HNne, ehuru fierakxemxlar ther af plalt upbrun-

no,



«o, tä med utur astan uptoges! om hwilfet alt
här wid fiutet ytterligare esierrättelse meddeles.

Hwad altsä thenna härliga Libel mä angä,
sä ehuru nu «era, sedän uti allanFullkommenhet
wi hafwom Lag och Witnesbördet, samtSkris-
terna ransaka stolom, jag för Mirakler hwarken
just warit eller täncker wara; tror dock jag : at
then, som ocksä i thennaLidelen p«l sitt ställe, haf-
wer wardigals tzex sinä egna Helissä Namn up-
teckna löta, hwar af thet första Namnet heler
Underlig, och thel fierde Nssmnet Hialte, jemwäl
cki, enär Honom sä behagar, sitt Högwärdiga
Heliga Ord underbarligt och Hiälte-wäldeligen
wärda tackes; at ätminstonemeraän hos osi, thy
wärre, allmänt ster, wi thet samma uti högach-
tandeoch allan ähre-wyrdning häNa börom. Ochsom likwäl, redan mot eller öswer hundrade shr,
pä wärl Tungomäl 6r uti Trycket lasen en dylik
handelfe fordom i Tystland, med ettTyflt L«m.
pl«r af Salig loi,»n Paradis Gärd,
lärer ock nu i wärt Land kunna tälas, at chetta
just icke mä förtegadt warda.

I öftigi undra icke, thet hdr torde tyckas wara «5M
för stora porlar wid en fä liten och tränger byggimb,
i thy, thctze bögge Företaleli, utom hwad här eftcrst
widgär, mot sielfwa thet klena ämnet owinligen widlyf»
lige blifwit ; men ihenna jemwäl gansia befonnerliga
bcstaffcnhctcn af WHHlet ochHöndelserne ther wid, har nu
sadant ostat: och thet ena nwt thet audra jämfördt,
tvardcr äfwen oätsklljcligen hwart annat til styrckjo, samt
ock, uti hwarje motto fmmodeligen, Läsaren til nöjt/och
ej nägot ogagn, ländandci. ' then zo. )u>
Ui Hhr l?sl.
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Fötttalet, som utt förraMii. eller wär
egenteliga Sommar-Mönad, fiulle ensamt med-
fölgt, therezt tä icke the bedröfiiga elds-olyckor

har i Scaden timat, ar säledes lydande:
sidstwekne har warit mig myclei

swär, i thy af en gommal mcd lahmhet och nä»ViA? gon wörlt uprörder stada i wänstra knät, jag,
ehuru eljest sunder, uli the näftledne in emotFyra Wäuader, merendels mäst halla sängen, ta ock

yändt är, thet bland annat, som stolat Mafullt af mig
destyms/ jag, äfwen mäst pä sängen, biudit iil, «t mcd
ihetze Trenne Qwädcns författanoe smäningom och efter
handen/ under en slie Kroppsens wedermödo, mitt Snme
litet muntra: Hwllka smä Qwäden tllsamman, ehurujemwäl af Äl)lstidm,enär the säleoes utarbetats, the kun«
nut y)i«er«Rssen Heta, man dock här, medan the först
«id tl)en blida Sommaren iil sin singa mugnad hinna, nn
Somm««Liljan kalla welat.

Tyc as wäc äldrig nog Mcst erindrandc gyllcne Se»
Vo»LHla här läntagne Amneu, wet jag wist hos alla Rätt»
ech Oygde «sinte ju icke nuMag sinna : Som ock.the§c en»
saulge radcr ther om, utt jlu ostyllighet, för sig Mfwciaia. Alleiiast mäckes wid thet Hndra Nrvädtt, at som
thär the gamble Nisai gansta siumika r«bel om
ör andragcn, och samma rliäeconz bestrifning i i:sta 5«».
z»l»en fortcligen maVt införas: Sä timde ei Heller undgäs,
«t Stältcrmod/ thet är ftelfwa OgudachtighettN,
hwilkc!.,här emot !'l,2«anlC>f«»erdädighet ställcs i jämn-
förele, nägou lcc>n ciier nagorlunda afstildrmg äfwen
«N ivnckas jtulle, 'om, jämwal mcd koctnct, h<'r uti 4!de

stedt äci wisandes slut. orden af nyynälnde 6110-
z>K«, hwllka sä lyda:

Tu anse
Som ftyggell

Sliktalt, och NL. twart emot sök godi bete;
HelNM!l!,gc,, ci rl.er, som tuet cljest Heta
pläg«r, l>« r»tta t)är af/ at nem»

ligcn:



ligcn : ««H« «moe St3lt«mods alla och
ster, chen Xättfinte o« sä milnga genlswarande och
fiera ueöfwande sig bör «vwnligga. Säsom
«mot Otaltermods targ' och snalhtt, sweral, tuen Rlltt-
sintee sp«<«m- men UkwälGlfinild-och Frirostishetf
Hans l<st, emot thonnes rätta pl?»ehee, suin Nije Man-
nen sägee, listighet är icke Wispet, och the ogudachtigal
bedrägeri är icke Klokhet f Hans arah««, emot thenuciFromhet,; Hans högdragne och ftikftnde maner, emot
thennesVdmmt, och S«cht«od»ghet; Hans ftä«« ochtwichtt/ iemte och hststhet emot theGodi»/ men
tällek t,l the «oe«ng«, emot thennes ochOpUest för och alla chun, si>m Oxghen <dk«;
Hans glupffa octr«i, som Prophetcn tpet t«Mfwlt, ab
siinnä sm Nästa hudena af och kiöttet iftä Hans ben, med
mer«, famt Hans skändeliga smkenhee efter slem n»n?
ntng / fast h»n «ct GUV med ftmwere och /nl ther
wid förliser: emot thcnnes rena Gudsftuchtan ochSamw««.ö«ch«/ jnnte Godft<g,och iiätträdightt/
med Atnsjande och Belslenhet wld thet Wulfängna.
lemwäl ännu , säsom Stältennods eller thens Ogudach-
tigas hoprappade,gsd« och rof ei allenast intct länge
warar, utan ock öfwer honoin sielf komer säsom en storm
thet han fruchtar, och Hans ojärd föwm ett wÄder, me»
dau ju the säkunnogas inste dräper them/ och the galnas
lycka förgiör them, at äfwen efter döden, ehum thc ncs«
ligen eller M> eller ockän sä Mteligcn med rika mmmen
begrafne warda, the för alt kiött blifwa en'styggttse;
Sä wet twärt theremot then Rä«sin«: thct han M sä»
ker lefwa och för intet ondt ftuchta, utan grönstas säsom
ett Palm-trä, och wäxa säsom ett Ceder, trä pä Liba.
non, thet planteradt är uti HERrans Hus, och skal nti
wär GllDs GärdoM grönstas, och om thet än gammqlt
warder, thet lifwäl skal hlvmstras, ftuchtsamt och färsitwara, famt thetz äminnclse uli ständig och ewärdellg Wäl»
signclse förblifwa.

Läsaren behagade altsä, äfwen lmder the här til ui-
tvnlda genom<stiöna >"el<»<iier, wid inncwarmide liufwaSommar«tid, och eljest, med thenna lilla lommar,
lilja, ftän Hjut«r,Nährens wäxthärfommande, som
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t«l ei annorz s,, kleuer kunnat waea/ sig lllel «a : iilsos/ thet lag än hoppas, med ihen för-eti ähr sedän frani'tcdda währ-. Vlom«an« offenteliga upförande under or»
dentelig «Uilc2list eom^osirioi,, jag en <mn<m iid, om mig
thet blifwer giörligit, minä Läsarer widare lan fä för«Noja. 8«c!clic»Im th<N )». 1751.

Sn bemärtes:
Ol^3i,f°>r mellankomne hindcr,Kar thtlla, icke förrllnnu,'
l»N pä Trvcket kunnat fördigt giöras; cchblifwer3coc!c.3<3V KolmsNorra FörStadiHögiäradeKämnärsM.
lens Utdrag, under ihen lo innewarandc, här
efterst widfogadt, hwar af ses,,at änstiönt, äfwen nasta
dagarne cfttr spröngliingen, Hwilket ocksä mänga Witnen
ssedt, har i Källaren pä wänstra handeii/ thörDidelenläg,
grufligcn häftigt brunnil, äntä Sex wslfrägdaoe Witnen,
pä thcrasEdh enhälleligen.,nuberältat ochbekräftal: hurn
ihen 15. junii sidstlediie, som war 4. dygn efler sielfwa cldi-
olyckan, scdan tä befunnitsaialtfammansaf egendomen,som här i Källaren legat, warit aldeles fördärfwadt, up»
brändt och i asta, jemwäl tä ön then Is. )unii, enär omsidccBibelen hör uotogs, uti samma i grund afbcändeKällare,
«ära och wid Vibelen rykt, samt eld upglödgat och lägat;
liklvöl memälnde Vibel/ »M iblandoch uti the» af alla
här upbrända finfters och paoper-buntars slora myckenhet,
jemtea»dralilaledsupbrändaßockcrochSaker,föcorsakade
askanoch grustt, aldeles hel «ch oskadd upgräflven «ch
igenfunnenblifwit: Som ock uog Witnen cljcft scdt och
intyga lunna, at hela Källaren, tä med margfalliga Sa<
ler och hwarlchanda löser egendom, upfyld warit.

Och nämnes allenast än, at sielfwa Vibelen är af be<
czwHmligt, «llcr, somsäiasplägas,l>°«2t>lcrorm2c, en li,

ien <2,u»«, eller snarare stor im^crizl. aa^v; thervä förra
Pärmarne ellcr yltra Bandet war rcdan nog förbrukadt,
heltlöslvchutan Spännrn; mc» the§ nya Band nu blifwit
fö inrätladt: at stämst samt ock efterst, utom litct teckn til
rölen pH Förgyllningcn ä Kanterne, richtige wcdcrmäleu
af eld och brandcn, som thenne Vibtl säledes nu igenon»
gält, for ä>ni!melse stul i tiden, ther pä äro til befccndes.
Bi<,«Kl>oln» the» 28. äuzutti i?f l.



Forsia Qwädet;

Watta Uöjet
ThetÖrätta-ochMitz-Nöjet:

Söftm thet af?ergoleli sörfaitade ganssa
angenäma Slycket, Xs»lcKi« äeii s»cMcic,, eller

kallabt, med första «.-peti.
tlouen ther of uli orden h<Zr

dubblerad.

Vers. i.
sall

Bwdes t mttt tiall,
Misinöjsamheten wrang,

»kWV Mä fara sträten läng:
Far om, far om,

Tn Qwal! frän stället;
Nsje! kom,

Kom inn i tiallet!
Mig w allcrmäst

Rärt och walkommet ast,
Nsje! m n?alsignad GM!Miss wid sin Latt,

O! Hur är thet Godt!
Mfinöjtt tähr och stär,
Tft Nöjet nchr och währ:

Wi th»3r ofi bry^
Men



MM här är Hugnad,
Thär storm-gny

Men har ar Lugnad;
Then som ratt ar nsgd
Uti sitt Stand och Slsgd,

Hän fsrst ager Frid och Frsgd.
Dagg täckt

Giör wederqwäctt,
Nöjet mer

Tig ftler Lunge« dräckt
Och HW gier:

Tu trefnad ther af när,
Tin lefnad öes med ähr;

Then stört eller smättBesitter nsgd och froin,
Han har Fursta-Slätt

Och Aonga-Rlkedom t
Nsjet frsgdar Hus och 80,
Alstrar Sials och Samwets

Vers. 2.
Mamwets Ro och Siäls
Owafs ei, ellcr Ms,

Som Nojet M och giör:.
Ty Dygden thet anför.

Fsrwärf och ärf
Then dyra Laran:

Liten stiarf .

Mcd GUD och Ahran,
Samt



Samt nogdt Sinttes mod
Och redeliger Blod,

Är, min Sial! en stor Nlenod.
Ach! hwad ro ill-snärd,
Aldrig, aldrig ward:

Som endast nöjs wld gull,
Then snöda röda mull;

Förhäss af macht,
Sä snart förgängllg;

Yfs af pracht,
Sä platt fäfänglig:

Som wällust aträr
Thet Dygdens baue-M,

Siälens mördennna swär.
Nej, widstygges, flyr,

Som pesten styr
Llst och fiärd,

Then fiattja bänge-styr
Och synda-werld;
Noje utom Dygd

Är Nojets idel blygd:
Dygd, then Gnda-Brnd,

Tä Nsjet Henne lydt,
I Dygd-Bruda-Skrud

Vck Nsjet wil ya prydt;
Mtuän sä arm: Tu stalt,
Nsgd i Dygd, dock aga alt.

- ?'.

Vers.
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Vers. 3.'UZwane-Klangen

Ther af Hlerta rörs,
Tben hörs, mm snart oct sar i
Mitt Noje, war tu qwar!

Titt Qwäde qwlid
Tu Lärcka liufwa,

Swala, med

Frögda Bärg och Dahl,
Tu gialla Nächtergal:

Tn, mitt Nsje, mig yugstval!
Upp! med stiön och storUtwald Sänge-Chor,

Full,stämmigt liud uphöj:
Mitt Nöje, mig fornoj!

Upp! upp! med ett

Och
Pukor, Harpe-Spel:

.
Mitt Spel och Frsgde-pel

Ar mitt Nsjes Arftvedel.
I Lust, Tu Nsje! blifMitt Dygde-Lif,

Natt och Dag;
I Puit mitt ttos fördrif

Och Andra lag;
Min Ro pä ttancke-Mg,

Wid



Wid wärck mln kute^strängi
Blif min Stöd i nöd,

I twäng och tryck min Staf?
Skär i träng mitt Bröd,

Mln Stall-Bror blif til Graf:Aätta Nsjet, tro min ord,
Gyllen Himmel är pä Iord!

NMWMWNWNXXWNWXXVIiVwIXAWIW

Anvra Owädet;
?Käcwn och Herr Mäl-

termod/
Samt,

Af bagges Ofall
Kedo-Täran:

Under egen öfwermättan stiön l^leloäie.

Vers. I.

Tnacton
War ung och qwick, docr yr och

dlärf;
Tog, sig til fördärf,
Thet förmätna warf:

Wille, säsom rdcel)! Son,
Sole-Wagnen äka srän

Morgonen,
Och styra then



Sä hela dagen inn til aftonen;
Men thet gict

Som ung- otänwa DrZckter dm med ot,
Pngling strax sörklok
Strax ockfä bllr toe:

rkäewn sci äftven fict
Sin dags lön och döswe-drlck;

Stalp utaf,
Pä willand Haf

Frän Sole-Wagnen, ned t diupsta qwaf.
l»Kä«on har kynnes Bröder nog igen,

Mänqen, mängen än,
Tll sin följe-swän,

I sitt Blod
Och Hierta, likandes Herr Stältermod:

Herr Stältermod war fröck,
giäct,

Fick, som han, sin
Mndalyctt med stract;

Hör nu tä
Och marck uppä,

Af bägges olyckssall tu warnes sä:
Vers. 2.

Barna-Swen,
Tu Dygdenes tilartand Pmpe,Qwist!

Glör tu först och sidst
Tbet tlg gagnar wist:

wyrdaGUD; samt themHch then,
Han



Han befalt, te :

Faders bD
Och goda räd,

Möt ei, som pKZewn, medöfwerdZd; (*)
Tiden dyr

2lcht rval som gull; at l tM HMmN>ähr,
~ ..

UnZdoms
Dygden hos n'Z rär,

3^otcs, waxcr til, asstyr .
FUrd, t?oZfärd och flattjan M:Samt tu lar

Sä med begckr
Frän början, Dygd och Wishet HM kär.
Nngdom och NAsdom ei ro sirax i en

. GZer just folgs ät;
Men wil tn crnät:

Kyd och lid
Fsrnuftsens Tygei tä i rätter tid.

Barndom ttl Lahro bsud,
Nr wlst Wd af HcA;
l,!nZdoms Id och Olsgd,
Aldrens Frid och Mgd:

När m Sial
kabejen förmäler bland annat, huru kkseton

hsr sin Faders Hpollol bsd bch rad öfnMdgo
liellgen icke lydde, ther ps honsmock-nu ss
illa llick i hand.



Dygd, Mett och Skähl
Sä ltlrt och hys, hon wist mär standigt

Vers. 3.
Nnge Man!

Tu och Stältcrmod ej glöm,
O! hwad darlig dröm
Flytand wist med ström:

At tu högre fiyga kan,
An som wingarne siä an;

Thet dock staU
Til afgrnnds swall

Tig störta ned: ty hogmod Zar for fa!l.
War w snäll,

SkP lattjatt, alla lasiers splttnel^
rvaf;

Ndelmod (')
Fäfanghet docr qwaf:

Dn lord-wandel klokt atzställ,
Ther gies ston - diup , Mppor,

Wandra, sä
Tu finner pä

Försichtlghetens rätta wägar gä.
Tefwa sielf, Hch leftva lata, klader bast

(*) Hwilket ocksö eljest Kon°« MaS
plagar.



Mg, som jemwäl ast
N>andrlngS'Man «ch GiasiDten tid,

Tä Ewlghetens Grants sen tager wid;
Illdragden gar til blygd.

RedligheteM Dygd
Star pa Nhran bygd:
Gamn?ets Frägd ar Skygd,

ZVarnochNuhrtNot morde-dmr,
Samt MHt all fiends storm en Rop,

(')

Vers. 4.
Man Md Mr!

Fly rkäeconz och SMermode-sed,
Som gick wist pä sned;
puetan war led/

Stältermod dock ei ett här
Bsttre, mm fast mera swär:

Han war karg,
Snäl som m warg,

Som räftyen llstig, som en Ttger arg;
Utan stam

Högdragen, fräsand, ät the wränga kär,
Redligom dock Mr,
Frommom starp och twär;

> B 2 Wäl-
» » . Kic muru» »Keneus eKc»,



WälförtiZntom datst och gram,
Skällade af Offer< Lam

Ben med hud,
Eog bud pä bud

För thtt han Ddt samwet, siäl och GUD:
Stältermoo war aldrlg god, och aldrig

godt
Gods och rof, han blott.
Rappa hop förmätt;

Strax thtt small
Ett stätt, och Stältermod läg Wall och fall;

> Hans wäldk snart uphoss,
Rofwet gick til rofs,
Och, stjom on bofs,
Aset Hans begrofs:

Tu anseSom styZgelst
Slikt alt, och twart emot ssk Godthete.

Med Sltftver-Härens wyrdande SestalU
Tn thest mera stalt
rkköwntistt alt

FlMje-wMlde aM,
SMermods wanart utstä:

Som tlg hor
I« Swenner, Nlsr,

The



The Aldre med, i Dygder M Dr.
O! hwad we!

När illderdom i synd, wid Vwssensbradd,
Waltres jom pä bndd,
Blir fsrsmadd och hädd,

stote-fien och spe,
Äldres spätt Hch w<smje!se;

Nej, erkann
Chen yrftlen:

Om förr tu glort sä därligt, Mtat än.
BattrinZ sen, sast sillan ren, liktMblir sund,

Soin, fsrutan sund,
Sker afHiarte - Zrund;

Nnden ZodBlir alt ock gHdt, som forr nog illa
stod;

Mi hnndra Ahr tn här
Bo och brassa lär,
DZdsens Port stär nar:
Sall.' then Wiser ar,

Dvgden HZr
Ochssljegisr;

lefrver nog: samt dsr ej, nar
han dsr.

M (W) G«^
B 3 Tre-



Tredje Qwadet;
Medeligheten»

M och Lasten:
Llkaleds som äel s«criKcic>, eller
-

, dock första Kepetitwnen alle-
nast enkelt uti Orden hnr utförder.

Vers. l.
smads,

Gwllrtes och förhäds;
. W)IK 3ä Lasten nätt enstylls,

Och Listen tätt sörgylls:
O! synd-maner,

O! galna tlder!
Lasten M,

Och Dygoen qwider:
Leswe wl dock t

Ett tidsens gycklert
Fullt med swlk och hycklert?

Wär Werld pä knep och ftardNrsautlärd
Tusendfalt,

At hwem ther i blir snardFörlorar alt,
Om han ej mcr och mer
Sta wistigt föreser;

Dock, w fromma Sial,
Rep m«d, och Trsft anamm!

Tig «ntä Oär «>äl, När



När List och Lastsa stam:
Redllgdeten fast och tvist
Häller profwet forst och sidst.

Hedligheten gror,
Blir altld i ftor:

. Ta List rycks up med rot,
Och Last träds under fot.

Tu ast betrodd,
Tn Redllg-smte!

Som swicktar inte:
Ta en liumster dicvarg

Fsrlorar kraft och marg,
Samt sä tidt mäst stifta farg.

/ Fast Redlighet motltrass,
Hrgt undergräss

Och kringrycks:
Hon aldrig dock fsrqwafs

Och platt nedtrycks.
Som Bläst giör rener Luft,
On Redlig Måns Fsrnyst

Ur the mäln af swik
Upklarnar mer i Dygd:

Tä all swtk tillit
Med List och Last har blogd.

List och Last som rsk fsrgä,
,Redligheten sta! besta.

. B 4 Ver§.



Vers. 3.
Medligyetett glads;
Frucktar ej ocb rads:

Srlöut Lasten brukar wäld,
Och Listen hinderhald.

. Dnd samwets bwd
Ar spädd med ffmcken;

ej tyen brMen:
Vch, tn RedliZ Sial,

. G! duru ler M wal
)lt all stramsels puff «ch grahl?

Rätt Ronga-Wagen trä; (')
Thet är: Tu ZäRedljgt ftam,

Gch dant hcuvarda tä,
Som narre-glam.

En flindrig än sä klack
Nr doct en usel glact;
..Rediigt t?amn ar mer

Att alt thet Gull i Merld:
LyckliZ! then sig gicr

Med RedliZhet i färd.
List och LM fa sorge-dans,
Redlighet gär glad til Lands.
tVäqen, ar Ordspraks-wis sa mycket sagt,som at mHI, och med RedeliZhtt, genom g<3
fin Werld.



Utdrag afKtockkolnn Norre För-Stads
Kiämnars Rätts riotocol! hallit then 10.
Suzuki i?fi.

RWen alfwit bifass tlt Kottgl. Hof-RötisWäldelrodde c<-rl 8-ilZcliii qiorde
<n<hallan, «ngssnde nZgre Wiincn» aM^

och w«ts, hwad som händl och uldlagit sig tyen Z.ic,.
n. och i;. )u»li iimewarandcKhr, mcdan
lösa Egendom undanElden flyttaoes ned i hwälsda .Kölla-
ren »ti Gärdcu ;z. p<l Bp«li»zei>sß<icke
ra»det HZr i Förstaden, desynntlligen wed en Swens?

Sä instöltesignu Kongl. Hof«Rstts 5«.
lscliil Hnstro, Dygdcsamma
8«, wid Kongi. solti6cH.
licin )«ll , nnder Wanncns siukliga lilständ, Mi«
fa mcd the af äccl2cliilis, fäsom Nittnen, uptccknade och
nämde Perfoner, Coniair> wid Kongl. Hu§«
geräds Kammaren ZuIiHN r. v«c Cor^oiHlcilwid Kongl. <3«l<l« och Högwälbornc
öfwerstensiFransi Tienst,
pHznic, IOII2N 02lilioi5, samt <««<les Soldatcrne wid nytz

Llöml, Pigan «!,N-Dolter, itienst ho§Na<
dcxc» "3«, n scliu!«pä iStade», och af«
ledne Timmer» Mannen No» "10!,»<u10>,5 Onlja, Hustro
c-lliarin» ll,«!iil!. Hwar eftcv, och fedan Ritten af Eorpl,.
iLicn 1«1,,n hwrlken, ä c:o»p,gni«s l»3gnar,
giordt nytznHmde Uaiäe, Soldater ftzlje hit up til Rätten,
inbsmtÄt then underrättelse': at firenömde c1,16«Soldater
hade god frägd, samtöfwen gjordt sig ther om underllM-
nog, at the öfrige öderopade Personer woro wölsrägdade;
Sä lc!t UMen them, medHöndars läggande ä Bok,
lägga then wanliga Wttnez Eden: och fedgn the undfatt
iiänlig Föreställning om Ebens wicht och wärde, samt Föo>
manilig at uprlchtigt tala Sanningen om Höndelft»,
hwacutinnan theral Nittneömäl «u sstnnöades, och the

N 5 ««gon



nägon Kundstao öga kunde: Sä nplösies sör the SexfölstnHmde Vlttnm chtl«« Berättelse hä« om, hw!l->ken the förut, chen 23. luoii fidstledne, hafws giord» i»
för lioc2l>u« ?Ä»Hcu«KeZMI Wölborne T2ll Lcr»eu»
Arcn, samt af honom ta uti pennan författad blifwit:
h»«Uti 6omoir > Skllfwaren fölft stlstilt
lntygar, at then z. )uuii »m Lögerdagen mol Aftonen, tä
eldcu war lös i granstape» hos Bryggare» sun<!ius och
ihär ikcillg, har han BcKani,«l gch Bccrc«i2rcn« scl>
lÄtliii Handels'Betienten «221 l <3c>ctsm,n,
vli berörde Rlällal» wed swär msdo nedsiäpat «n mpe»
ket stor R'sta, som stod wld «Valsdörre» i Förstugun, och
nägot Papperförut läg uti, vchftdan the fätt Kissanne»
der, och sMt theni Kaarenpa wönstra handcn om in»
gängen litet fränluckan, soin war pH trH<golfwct thcr>N'
„e: hafwH «he, ftZn 3cclercr«enl egct Rum, famne»
«als n« ftmma Rtilla» nedbunt papper, Kandiin»
s« som mästendels warlt uti större och min,
dre Buntsr ftmmanbundne, och Listan alt under läc,
ket «her med fullpsctst.

Dch widare inygai Hfrven > Sklifroaren
d<zttrn« pener srtöin , /vnäeil sch /W6««
Vrömz, samt p<s<>N . Potter / alla ui-
samman» : at the then is. lumi om Lögerdagett, sora
dagar eftcr branden i Backe, warit Bec«'
t«2r«is 8-tlacKii Fm följachiige til ihen afbrände Kiöl-
lare<pla,tfen, attilsc, om under thet sprängda Hwalfwel
sn nägot sinllekunna igenfas; och hafwa the thör tä ifrän
Morgonen fl. 6. ttls stycke öfwer Middagen, med all wahr-
sanchet flitigt arbetat, imian ihe med järn»stör och stpf,
fiar tu«nat nZgorlunda undanrödja thet mpckna grusei>
wed stora stycken och tkmpar af thet sprängda Hwalfwel och
nägot krotzade Wuren, hwilken Mur rundt omkring theuna
«ämnnligen rumliga Kiällarcn, bäde vä sidorne och bögge
ilnde»gastarne, ocksä warit gausta tiock af Grästen utan til,
och in ät stelfwa KiNarcn en lilaleds rött tiocker Tcgel«mur,
bwar pH Hwalfwel legat: Som <lfwen ?e«« Btröm tK
hadethörräknat 6. stycken lärn-bani», hwilla än utiKiäl.
llqren gmr slttja, utow ftesa läru?dat!d A hörnenj sch



n3r sZ widHee hunnlts med undamsdjandtt, b«ftnn«
«ltsamman» af Lgendomen, som här < Nisllaren
rvara aldtlte
gonsta mfcket »edermalen
Egenddm och Saker, säsom swtdde q»arlefn»c»l och

af G«m Lmne- Me« V>dcn . och Ga«me»S'
sisg, jemrväl nägot, stm lcknad«Gull«sch S«lfw«>

med förfiamda Mat»uoahror, och sä
alltnast fans widflutet nwt k 1.4. efter Middagen,net»erst
pä Kiöllare'bok«t!i underthet nägotfrotzadeträ-golfwet,
thär watnutiengropwar, lttel aldelei stämd»Koppar, til
wid patz i. Wpunds wicht, cchnägot äswen aldeles krof»
fadt och fsrdärfwadt Tenn uti fat och nägra talrickar,som lä wsgdej och häller tilhopa 2,. Litzpnnd i". Wackcr:
lewwsl ock opfamlades «ägot förbrändtHtörn, fasom
qwarlefworne af then fvndersprängda jörn - dörrcn och
annan järn- bräie, til wid patz 15. esser iz.
nn as fögo wärde.

Men enkannerligen hafwa thetze Witnen sedi,
at pawönstra sldan ftön ingangen i Kiällaren le-
gat uti hög g?nombrandt och kahladt en stor myc-
kenhet Papper, och thar ta an synts liknelse af
sammonbundne Pappers buntar, somt tekn til
«then storn Kistan, hwar uti the legat; Somock

- Skriswaren intygade, at af
honom Mtd Oi-/ samma storaPappers-
Kista, pa thetta rummet i Kisllaren, wid thetz in-
ilyttning stäwer blifwit: Men ta nu pö thenna
genom-branda Pappers-hög litet rördes, har
altsammans ther af gienast sallit ned som sali-
asta; och när sa med styffelen
grafmit ther uti pä thet obrandaKiallare - golft
wet, och brede wid eller litet stycke fran luckan pä
samma golf st kiäAare - gropen : har. ned uti
thenna fall-astan och bland gruset: nsgot litet
tungt kömmit fötstyffeln, thethan sörstmenz



ment wnra afgrus eller sten,- och ärnatthet borl-
kasia; men, efter nogarepäseende, har han thet
uptiigit: Vck befanns sä af alla narwa-
rande, at thet rvar thm Swmsta Bi-
Helen af Tryck, thar pä alle«
nast parmarne afbrant, mm Hibelen
aldeles n?ar l)el och oskadder, atock,
sedän'astan och gruset nagorwnda afstakades,
ForZyllmngen afkanterne pä alla Bla-
den fanns behällen, och mycket litet tekn
af rok tder pä syntes: Hwilken Nibel jem-
wäl Fru HW/acö/a och Pigan
bcrattat warit lagder, jemte nnvra 'Böcker, pä
ihen stora med Skrifterne fullpackada Kistan, samt
hwarjchanda andra Saker äntä sedän therutös»
zper. LMledes, enär nu berörde BibeZ utur
affan och gruset uptogs, hafwa chetze Wittnen,
ther brede wid och ikring, sunnit här iKiallaren en
hop smä inbundna Böcker, alla af ett stag,
der mer och mindre
swedde, men eljcst, som Wittnen ndan sagt,
alt cher öftiqa, myckna papper och Böcker
warit upbrändt, at af större och mindre platt
odugsc mäst pappers- lappar, om än utur
dersta gruset nägon giömder eld uptindra torde,
the strax burit nägra Tunne-sckckar bort i Siön.

Gä har o<t mersaade Bibel, som sedermera
lsmnats lil framledne 'Bokbindareiis har j Sta-
den Mester Unkja, at ater
omlagas, ta tben 28./««« uti No-

narroaro, blifwit efterstickad, och af
Bokbindare lape - gotzen til-

baka



baka bragt, och för samrelige thesie LVirenen
upwister, hwilka BibeZsn öcksä tä nc>ga, pä«
sedt och aldeles igenkiänr wara then samma,
som, wid och ibland che och mindre fwedde,
samt, ta jemmat Uti /^ots?-,'/?ubi/c/narwaro,
af alla rhesie wittnen lFenLända
af Währ e Blomman, uti och under askan

- na sprängda NiäUaren, igenfunnen och up-
tagen blifrvic.

Hndteligen hafwa ocksa ta then 28.^«",nytz-
nämde af tVähr- Nlomman af
<7s«?ol>. Skrifwaren bliswit räkna-
de, bwilka defunnils til antalet wara Siuttie-

. Olta siycken.
Efter upläsandet af thetze Sex

Wltmetts föregäende och säledes stnf-
teliMN författade intygande: Fragade
Ratten them: Vm the kvarkeligen
sedt alt roara sä handk, som t!)e nu
hort sig föreläsas? Swarade med en
tAunn, la, til alla delar.

Sedän srägade Rätten chem, pa Kong!. Hof<
Rätts Ftf-/<lsi»j strifleliga begäran:
Gm ännu rH then sidstledne. uri rhen
afbrände Riällaren nägon eld uplägat eUer
u^glödgac, äfrven när sller wid Vibelen?
Gwarade, Ia /och ac che sedt lLld brinnasammans uti en stor hög; ther wid
Skrifwaren än päminte: ac här ne,
der i Hiällaren, halst uei linne»-och pappers

lap-
«



lappar, Elden glödgade och lägade igen, be-
ftnnerligen pä wänstra handen, jemwäl när
ochikring, rhär Nivelen sanns.

Fragades, om
sedt Bldelen med en hop andra Böcker iig«apä then stora Nistan? Swarade, ar hon sedrärstittige Nöcker liyga pä Nistan, hwanblandBibelen oct mäst haftva warir.

Fragades, om hon >in«a
nästwetne sedr eld sehermera uci

när eller wid sama Bibe! ? iKwa-
rade, ac hon sedc eld, och at chet MH röki
nägot ps wänstra handen wid ingängcnafKicil-
laren. Mplast och wldkandr.

Sidst uplästes Husiro
ieligaWitnesmal, hwilket crd ifrän ord sä ln-
der: Sedän om Tisdags Afcon thensidstledne, thet brunnit pa Backe
och i smala Granden, bles jag och minä Gran-
nar upbadadc, at hällawacht wid the aströnde
Tomtcrne; Gm OnsdaZs Aftonen srän Noc-
Van 6. cil i2. om naeeen, war jag med fiera af
mitt Grann - Folck pä Backe, tä
i synnerhet pci
Elden brann uti Hans Kiällare gansta häftigt,
scsrdeles pa wclnstra handen om ingsngen, at
ju mera wi öste Watn dit, ju argare upglödga>°
de och uplagade Elden igen, och nar mi de-
gynte graswa, war Helan gruswelig swar, och
war ingenstcides pa hela then i nägon
Kiassare, chär ss starckt och grusweligen häf-
tigt brann, som här, besynnerligen pa wän-str<i



slra hcmden chär inne; Thät war ock gansta
starckt os och stanck af Papper och Sakcrne,
<md en hop Mat-wahror, Kiött, Smör, Talg
och som, brände : efter midnatten kom
annat Folck dit at wachta , som ock nog sedt
thelta. Om Torsdagen och Fredagen gick jag
äter som oftast dlt tjl Kiallaren och sög efter.tä wäl Eldcn war nagot nedsacktad, men thet
rykte och msdade äfwen ocksä tä, mD lik-
wäl M wanstra handen, och i bägge Dörnen
pa sammu wänstra hand: hafwa mnn-
ga med mig sedt/ och jag för min del, om ss
pafordras, jemmal kan edeligen besiyrckja.

thM 10. 17/1.
KaKrn,

Timmermannens
Hnckja.

Natten ftägade Hustro Om
hon erkänner tdenna samt om
hon wct och sedt M wara wärckelWn sähändt, som kelien innelMer, och honnu hört sig föreläsas? Swarade, la,
til alla delar. Upläst och wldttändt.

Ähr och Dag, som förr ftrlswit stär.
pa Rattens wagnar.

Matlens /^ot^^/«l.

s>'r



Hckr bisoges ocksä,

Gndi och Hans Heliga Ord
til Gro,

EnlitenAndeligWisa, eller

Then K. Dawids
Psalm /

Sänge-wls ställder;
HwMn, chuw Dawlds kcrtaste, doc3

<ir en bZand Hans HÄrligaste Lof-och Pro-
phetistq Psalmer,

Om Khnsto och Hans Ord/
uti Nya Testamentstns tioer.

Wel. MAU Lhnste, fiatt otz bi, etc.
Eller: Kelga Trefaldighet/ statt otz bi, eic.

/'/«/.li?. !v. i. Loswer
HEN«an Ml
Hedningar,pli-
ftr honom M
Folck.v. 2. Ty haili
Näd och
nlng sr wäl-
dig ufwer l»tz i
Ewighet,Hal-

lelnja.
*loh'. z: 16.
l. loh. 2: 2.

(2of»«'GUG, mcd Frögde.Skall!
pristr KE««n, HERra»!Hedningar, och ali

Folcken, när. rch sierran:
Fb«y San» Näd och Sanning sr

Utöfw« bs s<l Mig,
Oä «väldlg, oförMlig,

. 3 Ew'B« oswiklig;
-GUÄ / för sn, Son *, har Werlven kär:

Hans fälla Ord wi höre;
Hlelp, HERrc GUD! thcrfure
Wi lhet rä<t tto och giöre !

Glf, GU2! Otz thcr til Nädena;
Thetz Amcn sagt: Kall«luj<»!! l


