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FRU BISKOPINNAN

SARA CHARLOTTA
F A H L EN lA,

FÖJd TEPPATI,
Som affomnade I Åbo den 9 Maji, öch derfammaftädeå

til Sit hvilorum beledfagades den 11 Maji År 1771.

A R O ,

Tryckt hos JOHAN* CHRISTOPHER FRENCKELL.





Jl orgånglighet, dn åter Ikorda fått
Et ådelt lif, fom ifråa jorden fvnnnit;
En Hcders-Fru til onfkad hvila gått.
Soin allmån yordnad billigt vunnit.
De(s trotta ftoft i grafven fånkes ner,
Kring hviiken fig de omma dygder Halla,
Soin brydde tårar falla,
At deras Vanu ej finnes iner.

Hon proffa fick i lifvets våxel-lopp,
Hvad fägna kan, och hvad vår frogd for (Tora; (*).
Bland lugn och ftonn, bland frucktan och bland hopp,
Sågs dygden dock defs vandel fora:
Defs hiinla-kraft, i motgängs muina dar
I Hennes broft fig lifligt fågs forklara;
Och fick defs ledftång vara
Då lyckans fol fågs lyfa klar.

For-
(*) I fin barndom niäfte Sai. Fru Bilkopinnan lefva 5 ars fid i

Fängenlkap nti Cafan och Siberien, dit Hon med Sinä Föraldrar blef
bortförd. Hon var tvsnne gänger gift,/-och lånmades nti Änkoftand
jämval efter fin fednare allkade Man, Sai. Herr Bifkopen Dodior Jo-nas Fahlenius.



Forfynens hand til Hennes fkydd var råckt,
Då Ufvets eld nyfs fåct hos Henne tåndas.
At den ej blef af våldfam åtgård dåckc,
Qch x fin borjan made åndas: (**).
Af fåmma yård Hon flere prof bar ront;
Den Henne ledt igenom lifvecs oden,
Och anddig efter doden
Med evig glants och åra kront.

På jorden blir Defs vårda minne quar,
I deras broft fom Hennes omhet fkordat,
Hos dem Defs hand fit biftånd deiat har,
Hos dem fom Henne kåndt och vordat.
Med trygga deg fin verld Hon genomgått,
Och gedt en biid forn Hennes Kon kan låra
Den råtta art af åra,
Som deras Månder fokt och nådt.

(**) N.irHon varvid pafs 4Manader gamma!,blef Amman fom bar Men-
ne pä armen, under Narvas bel.igring af en Bomb ihjalflagen, och
iånivil armen fönderkroflad, hvanued hon höll barnet; hvilket flead-
des allenatt nägot i ena foten.


