
Tankcif. om Tammerfors 'Stadi oo
. . . luit hxc Sapicntia quondam '
publica jjrivhtis Jcccrucn. Horat.

]~[an C 6) « fom ?uroP aa v3rclnad nJ utit J

Hvas* munii få piydcr Mfdcrna,
Han fjelf i dennä nejden brutit

De laf-bevåxta Alarna.
IIvar dag mcd kånfla jag det finncr,
Då Strommcn (ej uti bugter nnner

Och ler mot Finfka 'högdcma.

Så glad var aldrig Finfka bygden,

.Soin da fin Kung och Landcts Far

Hon kunde gc den trogna fkygden ,

Och Hanoin uti fkötct bar.
Han ville denna tröhet löna,

Vid Niifijärvi (d) fhånder röna,*

Ilvad varde Finfka jorden bar?

Ja långe ock fkal Finland prifa

Hans Åra och Odödlighct. '

Rcn hann var ort förträfiligt vifa

En frukt af GUSTAVS radighet.

Det Verk (f) fom Jansfon fordom tims
Och p.S fin tid för andra fkiimat,

År än af bög tefkaffenhpt,

Ån vinkar bår Naturens Höga
För Pa/rioleifs ådla blick;
Och ingen ting kan hår förtröga,
Om fiållct (f) blott en odling ficfc\
Ja, grunden fjeli af djupet bjudcr

Det fom i konflens hånder ljoder
Sen det bar fått et hårdadt fkick.

O) F&fcttawn tror fig ej hafva felat, om han," oaktadt han är ingen ting oind*
..

n unden IUI . fä Vida det ket mer an gammalt rön, at verlcr,
nrofa, ;

fb) Kon.ung den lii bögftfaTTg i amifinelfe.
Xc) Man beböfver blott uåmna det håriMn en half fjerdedels mii bclågna Halaipi*,

dår den rriåft förtjufande utfigt vinkade Komingen, at vid Sladens anhiggande, tii-
. bringa nägra glada flunder, för at bcvifa, det detta uttryck cj år Öfverdrifvet.

(J) År en nog vidlöftig fjö, bellgcn ftraxt ofvanföre Staden, bvartil ptaftikabla vat-

tendrag ånda ifrån Vafa län 05 «"1 hårifrfoO' komma at förclia fig mcd det neder
om ftaden belägna Pyhdvcfi, och vidare derifran (oaktadt an ofarbart) til Björne.
borg. Desfa valten fkola enligt fåker grund, innehalla myeket jåmmaim. Pyhä-
järvi liggcr 62 fot lägrc Vin Nåfijåfvi.

(e) Inrattningen af .Krono-Erännerierna, cluiru ofta oförfgtigt klandrad , var äfvrn j

det affeendet högft nyttig för landet, at vid goda fparniäls yr, et fladgadt pris blef
vunnet på deiina nodvåndighetsvara, dl Kronan upköpte et quantum , hvaraf til-
verkädM brannvin ; och.då mifsvåxt inföll, hade allmånbeten altid ftöd af Krono*

och BråTinvins.titverkningen uphörde,
(f) Uian ali tvifvel det lägligaile til inrättarsde af det båfta Järnbruk.



Lyckfalige t efterverlden
Hår fägnas må af hamrars ljad,
OcJa råcka Riket denna gården,
Som af Nalurcn år Defs fkrud!
Ån mä, til Stalens gagn, berufas
Af Foifen vcik och konftcn tjufas
I öfningen af fina tud !

Hur dcnna fyn (g) mit öga rsrer;
Och \;åcker mig, hSgtidligt rörd!.
Hur detta dftn, mit <sra hörer,,
År vördnadsftillt blott fSr defs börd!
Hur defsa vattnets krafter fvalla,
Som med et rcdligt fus tycks kallat
Så iriånga mennifkjor til, fkörd..

Ja dctta fus fS lifligt målar-
Den drift fom Staters lycka g<sr..
Når mån den dag i Öflern ftrålar,.;
Som ofs til verklighcten för?.
Hår f:i'V": Jc Najadcr. tala»,

alt fom fins i denna dvalfti
År konftens eget tilbehör..

' Ån ftän fin höjd beftåndigt ftiipar,.,
Som Tantalus, den Fiflfka Sj6n,
I n-.änga hvirflar fig fördjupar
At mäla konftens fk6na r<sn :

Ån hvilarrde i tyfla fcygcten,
Då Laxen blickar uli ikygden
Af tufvan, Våren malat grön.

Ack! om en g'ng den li <sja fy ne n?
Af taflnn ibland Element,
Så fkönt beprydde vatfenbryncn

,

At den colonn (h) fom Elelen tåndt,,
Lik den Vefuv med fafa fkjuter,
FörflöreJes af den vattnet gjuter '

Och fom et. raoin mot bögden E&Wtltl:

Ack! om jag an få Iycklig Mefve,,
At fe en våg ät Nordens raiid,
Soin med förmånlig utfigt drefve
Defs aliler til var lugna ilrahd ,

Och ilande från högden burcn,
Och tågande fon: Hilla fkuren
Jag fraftade mot Tavaftland!

Mlt Fofterlaml! Olivf- din heder,,
Som dcnna. önfkan iii erund.
Din fållhet blott min tarke <-.Jer
Som redlig Svenfk hvar. enda ftund,
Da jag dig tidig fdrmön. önflcar,
Och varcr,, foni med'tjusning grönltar,,

Mit. fållikap år i dcnna lund.

Jag öhfkar ej i n:6r!'rets klyfta
Min onfkan blott år möjlighet

Aek» om jag fjelf föxmådde lyfta
Den forfta fiens befvåtfighet;
Blott Du.— mit Foflcrlaiul! ikk ujuta,,

Jag gårna ville lifvct fluta,

I patriotiflc falighct..

(,§■) Det är mcr 5n vnckert, nier an intagnr.de, at fe denna. Fors, fom uti tuftnde-
bugter vrider fig omkring häll och tufva mcd det . angenfmiaflc fus.,

(/j) Författaren Snfknr, at en gång- roken och hcttan af en Masngn, ffiåtte tåfla med.
den molnlika dimma , fom Forfens ftöitning i fallet föiorLkar.



Om Du min Kutig! min önlkan h<srde„
Och i en lycklig flund det blef
Din Faders tyfta röft, fom f<srde
Ti! Dig hvad nu mit hjerta fl<ref ,

Du fkulle —. Godc Konung! unna
Dit Rike väl och ofs förkunna
Vår önikan med et enda brcf (i).

Må Finlands larda Gillc finna
HSir föremäl för äclel nit,
Och Staden Niirnbergs höjd ån hinna
Igenom driftighet och flit!
O at min önfkan kunde röra,
Och Foflerbygdens vånner föra
Med fina ådla tankar hit !

Men fkal Natnren kunna tofa—-

Vi kanne den Erfarenhet
Och af fjelf et omit utrof*,
Vift fordras Läkarns färdighet.
Den bäfta Akien år förgåfvcs,
Om den af Tiflelen förqvåfves ,

■ Och ingen af den famnia vet.-

Blött frihetcr v3r Stad förunnas,.
Vi ån til höjtlen kunne gå;
Och at ofs Lag af en (ä) f(sr';unnas,
Sonr kan vår hela vördnad få,
Ulaf hvars hand vi vinken lyda
Och icke kunne mer förtyda,
At han för Stadens vål Ikal fta!

Vår Stad rr«e vii begära
Af Rikets rl.-, i undcrftöd.
Vi ren med glådje kunne fkära,
Sbm Svenfka barn, vart eget bröd:
Bfott n:dligt nit vii ifrig* yrka,
Vsr EtaJ fkalkuita Hl &<zx\ ttyika,.
Söm hjclpcr Slatcn ur Defs nöd.

Men om förgåfves jag hår tyder
.. Mit ådla nit —fä redligen,

Jag likviil lydt och evigt lyder
Den fordotn kånda fanningenT
Den fom pS Jorden forgiöit trlcler.
Hm «ssmpnr pa it dscia Fåcler

i<V hvarje fjåt förbannelfen.

(t) Otvifvelaktigt år det, at KonungenJ fom grundladc Staden, bar haft de betydli-
gafte affigter med dcn famma. I4get är i fynnerhet et öfvertvgandc bevis här-
pä. Och icke allenaft Finfka, utan hela Svenfka Allmänhelen hade bordt
nytta af en fä vis Konungs anftalt, hvitken an kan, genom goda och fördejaktiga
privilegicr för Inråttningnr af fiera flag, fåkerligcn gå uti fullbordan.

($) Ibland de bctydligafic hinder för Stadens upkomft, år otvifvelaktigt det, at man
tnåfte önfka, det Stadcn finge fägna fig afen Borgmäffare, iöifeddtned vårdiphet och
myndignet. Det vorc åfvem en ganfka litcn affaknad för det hela, om ilon blef-
vc befriad ifrån alla utikylder på 20 är, Em omßåndighet, fom kunde vara lika
vård upmårkfamfict.

Tammerfors - bo,



ÅBO, Tryckte hos Mag. Joh. Chrijloph. Frenckell, I%QI-

För Äuftorns råkning.


