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lESU/ M mig siädse börfa/ mi Tig alt hwad fag
.q,sr,- ae jag mätte framgang spörja/ och fa sadant siut som bör. Kom o lEsu blif mig stär/
lät mig blifwa ther Tn llr/ Amen.
srogoe o§,

otz hjelper: (vch i w<Zr
wi
GUDs lTlamn rese
BANENET upp. Md
betogar
Gudälstand,e
den
sädana ord
Dnwid i hela
glHdjefulla
N;mn
förtrö,
Menighetens
ludiffa
sin
at lu

uan til Gud och Hans mächtiga Biständ emot sinä ftender; Han
säger: U3i sröZde ost, at Tu off hjelper: cvch i w<lr GUDs
lTlamn rese wi Baneret upp. Detze ord mnebälla Tweggehanda: neml. >:a En betygan af ftögd öfwerHTßrans Hjelp.
2:0 lLn upmuntran til oförffrackt Mannamod emot fienderna.
Hwad det Förra angär, heter thet: wi frögbe ost at Lu ofl
hjelper.
Det länder de» store och hsestemodige Konung Dawid til
ewärdeligit- loford i alla tider, at Han wid alla tilfällen, och i
alla jma företagor i sitt KonunZMa Embete, lätit pässinä en
särdeles Gudachtighet och förtröstan pä HENrans mächtiga bi,
Vsal.,;:i6.stsnd. I Psalm. 33: fvrklarar Han nogsiunt sitt Tancke-satt
'?'
haron,/ tä Han sagcr: Knom Ronung hjelper intet Hans
warder icke holpet genom
stora Macht; enom Rampa
hjelpa
ock inter; och cheras stoHans stora rraft. Hcistar
ra starckhet frelsar intet. Ali werlden fruchte
«.
8/ 9» Honom räöes air thet som p<i jordene bor. Ty om Han silZer, sa <?jer thet, om Han bjnder, sa ckr thet Zjordt. Härutinnan är Han icke allenast allom Konungom och Wcildigom,
litan ock allom/ fom mcd Krigskonsten omgä, och Wdernes-landettil förswar föra wapn, til en upbyaZelig eftechn, tzwilhl,

son»
the
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frugta Gud,

sil hafwa th/
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af Honom

at

Mnta wälsig-

nclse och framgäng i theras Ambett. lag wet, at thetta wäl aflöper emot mmigcns

KriZsmaN/
ön af tapperhet;

«tan

hct

som ar en raltstaffcns
mcr hasiva af munnen,
som
Gudachtightt

tancka> icke

nägons,

the stortalugas,

ncmligcn, at

och Strlds-manliZ-

intet wal kan foga sig i hop i ett hjcrta.
Men förfarenhcten öfwertygar o§ Nogsamt therom, huru
dnga i falt; En hwar kan utän
litet Gudlöshet och
ingen
swärighet finnch at hos
frimodighet bättle är Zlundad,
an hos den, som/ ehwad han lcfwer ellcr dör, wet sig höta
HENranom til. Therföre ar och blir thet stedse en förnuftig
och Christelig krigsmans wahl-spräk: wi frsgde otz at TU otz
hjelper. HENrans högra hand hjelper wnldeliga. Honom
mäste Man amopa, nar thct päMer: Staffa otz bistand iPf. 6o:»;>,
nödene ; ty mennistjors hjelp är fafäng. Lhen tr.er llnt»er IhensHögstas Bestärm fittsr,och under Thens AIIZ-Ps.9i.v.i,
mächtigas stugga blifwer ban sager til HLrran : Niitt 2,4.
hopp, och min borg ; min Gud, Tden jag hoppas uppck.
Han stal betacka tig med Sma Fiädrar; och titt hopp
stal wara under Hans winZar: Hans sanning <ir spiut
«ch jriöld.
Thet andra, som i thesta anförda orden innchälles, ar, en
.Upmuntran til oförsträckt manna-mod emot fiendcrni,. Then
tyder sätedcs: I war Guds tTwmn rese w'i BANENET
Kp. loland alla folckstag, hos hwilcka udgon Rcgcl buuden
Dch ordentelig krigs ronst och häär.'fäld warit ösiia, har altid
Ivarit bru?clig!t, at för wist.i häär-fiockar bruka Feldt-tcckn,
Mder hwilcka thct thcrti! hörande
förfamlade sig och
i thcnna öftnng i sinom tid woro
stridde. The g.,mle Romare,
Mästare, brnkade för hwarjc
ftm war ett Theras RcZimente, bestäende af6oc)Qman, tit Felt,teckn, en förgylt Örn ;
Men för mindre hopar och c2omp3°nwl-,
besiego sig til 186
Man, hade the Farnor. Om wäre
som bleft
!vo the Nomcres Förstörare, och theras walde omsider öfwcrända kastade, är thet
nogsamt bekaut, warande hos them
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Baner-föraren räknad ibland the yvpersta höfwidsmnn,
hos
Turckarnas brnk i thenna delen, kan inBlurlefon kan
gom Heller wara okunnigt, om hwilka man wet, at Theras
Befälhasivares heder 06) cmsecnde räklias ther efter, huru mä»lZa häst sivantzar han har los för sig läta föra.
Sädana Felt teckn och Baner brukades nu, dels for batlre Ordlling fful, at manffapet siulle weta at hälla sig til sinä
fiockar 06) at forfamla sig til siua höfwidsman; dels til ett teckn,
, hwarefter man wiste at rätta sig il. striden; dels ock til en up,
muntran til trohet, emedan krigsfolket under thetza Banerplägade aflägga fin trohets Ed. Therföre Holt man then ock i högachtning och wärde, st at i striden läg aldeles macht uppä at bewara Fahnan eller Baneret; Tv sä lange det stod upratt, HM
manffapet nwd, och höll uppä med fegden; men om det föll neder eller borttogs af fienden, war teckn til nederlag; ffattande
gren för sii mycket fulkomligare, ju fiere Felt-teckn man kunnat

erses.

-
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erhälla af fienden.
Therföre ock

tappre Felt-Herrar altid warit mycket anges
med
Baneret hälla sig in pii fienden.
striden
niuB berattar om then widtfrcgdade Romersta Felt-Herren och
Grund,lägMöN tll Theris lVlnngrcliis, cgjus )u!>u« OZelar,
-at när han fordöm i ett stag med the <32lNel, sä nar Wille komma pä underlvigten, sä at en hop redan lngade sig til fiychten,
Orn, fattade
förde
och ibland thim äfwen then,
säijande:,,
emot
fienden,
lag har
och,wände
i
honom
bröstet
han
«intet satt Fält-teknet i handcn pä tig therföre, at Tu ffal lopa
«thermed tiu wag, utan at föra Den emot fienden: S>j har hwar
han kommer hwarmed. Han fick honom och manffapet at hälla
Segren.
ständ och afwen erhölt upp,
beteckuar altsä efter Skriftenes Talei
Baneret
sig
emot
.til strids
sinä sicNder; Säsom i 2.Mof.
2 Mos B. satt, at rusia
i-:v.i6. B. l-?: tber thet hcter: Och Most bygde ett Altare. och knl^
lado tdet Herren riisti: thet ar, HErre» är mitt Baner. Ty
han sade: HiLrrans strio stal wara emot Amalek genom
ena hand, under GudZ Besttirm, ifta.n harn in til bar^
na barn.

lagM/ at i

som

„

„

~

W)5

(

M

5: hotar Proph. thet ifrän Gud' afwekne
och frenunaude folkflag, som stulle wäpna
sig emot tbem och öfwcrrasta thcm, säijandcs: L 5 Han skal up-Es.s-,
och locka 28.
resa ett Baner sierran ililand HedmnZarna,
them ifrä jordenes änöa: Gch si hastigt och snarliga
tomma the. Gch ingen ibland them är trött eller swag;
skarpa,
inZen är somnig eller sofwer. Iheras pilar
och alla theras "bonar spände.
Tä nu then hjeltemodige Konung Dawid här säger: <vch

na barn. Och i Es.

luda mcd

ctt grymt

i wär GudZ tTlamn rese wi Aaneret upp, är tydeligit/
huru Hau wil bemanna sitt folk, under förtröstan pä HERrans högra hands bestärm, at gjöra theras fiender tappert motMnd/ och drifwa them tilbaka.
Til förklaring häraf warder thet han säger i Ps. 44/ ther
44:0.5,
han sammaledcs til ftimodighet the Sinä upmanar: Gud TuPs.
.",?»
tilhjelp
Then Samme min Ronung, Som lacob
säger. Igenom tig stola wi neoerssä wära fiender:
Titt tTlamn wilje wi unoertrampa them, som sig eI
mot otz sättja. ly jag förläter mig icke uppa min boZ<;
och mitt swärd kan icke hjelpa mig. Utan lu hjelper
til stam, som hata ot>
otz ifrsn wära fiendar, och gjör them
Hög-och Walborne HENrar Riddersmän, högre och lä«re Befalhafware och gemene man. Wid närwarande glädjefulla
tilfälle, dä Hans Kongl. Maij:t wär AUernädigste Konung behagat i näder begäfwa och hedra dettaSitt Lifßegimeme Drapäminna
goner med desiä för handen warande Nya
ord;
Wi frogda
wi osi billigt the anförda Konung Dawids
otz, at lu otz hjelper: Och i w<lr Guds tTlamn rese w,
Bancret upp. Ty säsom detts är ett tydeligit bewis af wär

Sitt Regimente, sä stal
och ftemst i HGrranom
thetta upmuntra otz at frögdas fsrst
Borg,
wär Hjelp och wärt
wärom Gud, Som är wär fasta
Beffydd. Thernäst hafwa wi orsak, at fckgna otz öfwer wär
geengchva upofta
AUernädigste Konungs näd

för

oetta

2lllern<ldiZste RonungZ huldhet, och til en wi,
sä osta oeha
Honom wär trohet och mdersäteliga ludna, at
wan
):(3
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wära Falt-teln för handcr tages, wi them ästäde och med oh
före, dätillika crhindre oh, cnär thet pagäller, at upofta för Honom och Fäderneslandet, enligit wär plickt, lif och b!od.
Detza nya
stola hos oh förnya ämnkan i synting,
fäsom.
nerhet af Tre
1. 2lf war <3ud, den wi altid böra ihogkomma at söka
hafwa med oh pä alla wära wägar, färder och falttäg.
hwars biständ förutan wi ingen ting kunna uträtta, ftijande med
en Dawid : Med Gudi wilja wi mächtig ting Zjöra :H an
«s. 60-14'stal
underträda wara fiender. Och jäinte thet wi are lekamlige stridsmän/ mäste wi minnas, at wi ocksi äre kallade, at
wara andelige stridsmän, och i dopet gifwit oh uudcr I3SU
BANEN, sträfwande altid ther hän, at kampa en god kamp,
och echälla Seger,lönen/
ther ofwan at, nemligen Lifsens
oförgangeliga Crona.
2. 2lf wär t3d, den wi en gäng under
aflagdt hafwa. Hafwa wi det Zjordt med walbetankt mod, och
som man Zripit til swärdet/ stola wi ocksä ihogkomma det sam,
ma wid alla tilfallcn, d 5 wär Eds plickt Yet kräfwcr, som redelige Swenste och Finsie män det föra. Detta ffole wi gjöra
icke
Slafwar med twäng och olust, utan gjerna och will!gt,
emedan det är wär kallelse och det ämbetet oh är befalt.
itetuz sager lcke orätt:
milez clucem luum Aemenz lo«
följer
tzultur: Det ar en arm och odugelig Soldat,
höfwidsman med suckan.
Och när Konung Dawid i Ps. 19, talar om Solens
lopp,
at han frögdar sig som en hjelte at

som

som

'
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som
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böra wara, stole wi frögda oh i wärt ämbete, löpa pä then wädjo,
<i«l2l«
bahn oh förelagd at, icke för fienden undan som
Baner-förare, ulan mot fienden, med frimodighet soin Dawid e<
mot Golialh.
Den krigsheder wöra Förfäder förwarfwat, och

hwarföre Sweat och Finnar i uräldriga tider warit berömlige,
mäste wi stka uprätt halla, at man ei ma med Ml förwita oh

för

wanstächtingar,

och det sä redeligen,som wi under M2ncl2,-ei,
hafwa
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Hafwa ftM the ordcn: Sa sant migGud bjelpe til lif och
Själ. T>) det gallcr aldclcs dcn lekamliga stndsmannen, hwad
Apoft. Pcuckls ftgcr om dcn andcliZH: Hwar nu naZor käm-z.Ti«.2:5.
par, han! rrsnes icke, utan han redellZa tckmpar.

som

är Tweggehanda;
3. Af wär
sa) 1 ansccnde til wär Allernäoigste Ronunc?. Som wi hafwa at onse
i wär Ms lropp sZ blir ocksä wär stora styl«
KKNUNGEN' för Hufwndct
V/ghct l>cwlfa Honom fullkomlig wirdnad och lydna. Och som thet war dy«
Wcrnadigstc KONUNG ländcr til bcröm, at Han har at ftyra och Hesalla ett ftltt
folk; fä böm wi theremot ingen läta oh betaga den pris och heder, at lyda
ftm ftiwillM UNdersätare. Ar wär KONUNG afGudi satt Sit Land och Folk
>

hwarigenom Han thetta wigtiga wärck, st«
agnar
med
wär tsenst Honom troligen tilhanda ga.
hwarutinnan eh
3hcrpä hafwa wi Honoml/d swurit, therig/euomäre wi Honom pa ett synneM
ligst sält
lngcn rättffaffens nndersiw, ä» mindre nägon «delW
«n-i.Pc/.Tti;,
tliKsman förachtar och trampar sin Konung ;Ty det gallcr oh: Wa«r
for HSRranK stul; ehwad th« ar Roderoänige all mcn nistlig
yungenom,
Then Oswersta ; lLller 3lesallning3mannerne,säsvm the,
ther sande äro af Honom, che onda til straff, ock the gova til prig. Si° p.
the fria, ockicke sasomlhafwen then frihet til at skM ondskona
(d.> I ansccnde til Riket och wärt K. F.'derneslano. Säsom Gud strnnt oh dcn Mhet, at wi säsom fritt Folckhafwa at fagna oh af dcn liufwa
tralar aro : Sa bör oc? wärtloh. 8'Zl»
ftiheten ; sä atwi saiia lunna : atwi ingens
Fostcrlands bästa altid oh uppä hiertatl liggia. Trogne emot wär KONUNG/
äro Twenne Egenffaper,
i det noga,
och nitiste för
sig
i
at
hjerta.
sammanband
mäste
oh
ett
sstilla
!if och btod
hos förena
Icke
ste
efter Inägot iffclfmyndlgt och enwäldigt hufwuds god tyckjo; utan at upoffra
äth, »c-etz til Rifsens tsenst äre wi lallade : hwarföre wi ock följe
se
träiar mcd trug/ utan
ftie mcd willighct,' Icke sonl Tjenfic-Gal. 4:31.
Hwinnones Goner, «ta» fom then frio», at t»la af Gal. 4.
«trätta,

sssom

som

som

som

som

Nu HErre Zcbaoth/, Härssaranias Gud, ffcndcrs sträck och the 3>'nas
se har ncderafTin higa himmcl i nädcr t'l oh och Theft
fa wära Baner/ them wi iT'tt Namn uprcsc. Lat them iTn frnchtan af oh
wed, heder föras emot wära fiender och war mcd oh, säsom 3n mcd wära M»
der warit hafwer. 3u, Som Swea «ch Finland härtils hnlpit haffter, war
och vlif mcd oh och wära b.m< ftamgent hädän efter. Förbarma Tig öfwer
«h Titt Foffcrsolcf och öfwergffoh icke; 3y 3„ D war Tilflycht, wär Klip,
pa, wär Borg och wär Solia, hets Horn. M TiZ hoppai wi, lat oh icle
tomma pä stam. Giör ch ickc til fmälcf wärom grannom til hän och spott
thcm, som omlring oh äro; «tan drag ut med oh i wärsm ha«r. Stat npp
och hjclp oh. Mcd Tig wllj«.wi mächtig ting gjörs. T« W unbcMäda wara ficnder.
mägtiga Förswar,

Innesiut
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Vnneslut o Storc Gud i din Rad och mägtiga Wärd wärt K-Nbernesland och Swca Rike, hngna oh mcd frid och roo. Skaffa oh bistand cmot
wära ficnder, lämwal t wär lllw.uandc bcligcnhct, thcr uti wi staddc äro, och
trin oh mcd locka och Scgcr. Gif oh af himmclen rcgn och fruchtsam tid.
Afwänd thc plägor wära stora syndcr wäl förticut hafwa.
Bcwara wär Nädige KONUNG och öfwcrhct, Landseus Fadcr och Tin
dyra Smorda. Gif Honom längt lif och luckosam! Negcring, at wi i mänga
ar uudcr Hans ftlla spira frigdas mäge. Aftög iftän Honom alla onda räö
och stadeliga stämplingar bädc hrmliga och uppenbarlM, at Honom intct ondt
tuidtomma mätte. Styrck t<lrlcls bandct emcllan Honom och Hans undcrsäi
tare til inbördes sällhct och glädje.
Utbred Tin Bmmhcrtighet «t öfwcr war Huldasta DRO3TNSNG. lät
Henne pä Tina wägar wandra och i Them finna allförnöiiclfti. Bög Hennes
hjerta til tig, at Hon Titt Helga Namn fruchtar, samt til oh, at Hon som <»
im Moder war wälfärd wärdar. Lät Hcune en ymnig hugnad af theha käl«
lorösa, och thcruti se Sm Sälhct grönffa.
Styr och led mcd Tin Nadcs öga CRON PRINT3ER wärt Hopp.
Bewara Honom som Ognastenen, och lät Honom ftrtoftas iwisdom, slder
och nadc. Plantera i Hans hicrta the walfignade ftöön, genom Tin Heliga
Anda, wid hwilckas upwäxt och niognad, wi i sinom tid mä tnnna statta ofi
ett Ivckligt

folck.
The öfrige Kongl. ARF.-PRINT3ARNE samt Then KoM URF,
MINTZESSAN,Swca ThilNs Stödcr och Tclningar,
wi wän-

för

ta mycken hugnad, wardcsO godc Gud mcd Tin Fadcrl ga omwärd, h«g«
«a, stydda och wälsigna. Styrck och uplystil wishet och trohct Konungensoch
Ritsens Räd och andra höga Nmbetsmän, «t näst Tin ähra, bewasa Landsens
wälfärd och bästa. Hägna wär Frihct undcr Lagscns ffydd, och iät detta wäri
salla lugn af inga ssorn«r brytas. Gjör wära Ilwiljarcs aosiagtil intct/ och
bryt the spetsar,
fig emot oh upresa. Bcwara Krigs machten til lands och
watn, Inneslut ibland ThcmiTitt möchtigabestydd detta wärt Lif Regimcn«
te Dragoncr, mcd deh Hufwudman, wär älstclige Lenc«> l >curn2i,t och c
lncnäcul jämle öftigc Rcgiments QNiceraic samt mcd alla Theh Befalhafware
högre och lagre,Ofwer-och Under«c>Hccr2« och gemene man.
Skjöt Tm klena Hiord och Församling. Wälsigna alla Them,
Tig

som

som

fruchta. Ia Tanck OHERre pä oh alla til dct bästa! HERre hela Riket achta,
at thc wachta, sä Hans Hui,
«ch tina Helga Englar sänd,til wär Konung sorg,
i all nö» Hans fasta,
som Regiment. war Hons tröst uti all
Hans Räd med Tinom Ande: siprck
Hans macht til watn och lande, Amen.

Borg: Styr

