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TILÅGNELSE SKRIFT,
Til Den

SVENSKA SOLDATEN.
Du aran S Fofferfön! Du Krohors glans och ftöd!

Som offraY upp Din blod, och fuckar efter bröd;
Tag denna lilla Skrift, fom jag dig Valmetit gifver.
En ren, öf.irgad nit, min fvaga fjader drifvcr.

Den Stora GUDamägt, dig’ej förgjatit har,
Hän är din fafta Borg, din Skjöld, Och ditt förfvar,

Utaf Defs högra Hand-, fora hirer dig at lirida,
-Käft du din trohets lön, och fakra hjelp förbida.

Den fielf af bördan trycks, i trycktas nöd tar del,
Och föker pä alt fått förbätra ödets fel;

■Et ;god't, et nyttigt råd, fom Gull bör ofta fkattas,
Har fylkr viljan lipp, hvad i förmägan fattas.

För måniklighetens lak, jag driftigt tala tor.
Kom! ädla Skalde-drift, mig kraftigt biftänd gjör;

Kom! ftyr min matta hand, och lär en ovan tunga,
Den Svenlka Knektetis lof, och åra värdigt fjunga.

Din Kung, ditt Fofterland, du altid hallit kjär.
För dem du lider nögd, kjöld, hunger och befvår;

Af vördnad, tro och nit, dit varma hjerta brinner,
Du facktar uppä knå, faft bloden ftrömvis rinner.
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Du fagcr med frilkt mod, GUD gje vär GUSTAV godtl
At för Defs åra dö, det Sr min bäfta lott;

Men minä bröder,, J ,
fom kjåmpcn vid min fida,

Er låreu iitaf mig, at in i dödea ftrida.
Når Cimber ur fitt broft, den hvaffa pilen drog„
Beråttar Skalden ofs., at, hän med löje dogj

Et lika hjeltemod, h.os dig nian äfven hnner, *

Du dina Fäders dygd, och mandom dig påuunnen.

Af glädje ali din blod, i dina ädror rors,
Nar Sven(ka löfen gjes, och dä Trumpeten horsj

Du rycker hurdgt fram, i Union dig upftåller,.
Ganoner börja gå, och ofver alt det fmäller.

En fnall och ljungand’ blixt, frän mcrkblä (kyar far*Som dunder, Ikrkk och död, ifölje med fig har;
Don faller ned fom fträ, de fiörfta Batailloner,
Och ikingrar i. en bjiak, da. ilolta. Efquadroner.

Det täcka Blomfterfalt, fom i fin. fågring ftod,
Nu fynes öfverhölgdt, af fvart och ftelnad blod;.

Hår, ligga armar, ben, och lik i ftora hopar,.
En farad van och bror, om hjelp forgjifves ropar»

Vånd dig min Skalde-må, frän en fä grufiig fynj
Hår håren refa Cg, och (Hga up mot Ikyn;

krigets grymma Gud, nti fin ifver. rafar,..
Dä månfliligheten fly-- «jci> fielf naturen ralar.

Et retadt Lejom ej fä haftigt rufar fram,
Som du helt oförikräkt, bland kulor, rök ooh datum*

Du bryter tappert ra, uti din oväns leder,
Med ikrufvad Bajonet, alt krolfas, ftötes neder.

Du forn at hälleberg, mut alla anfall ftar.Du räknar dina Ikot.t, men intet dina får;
Nar du hnr GUD til hjelp, du hårars mängd ej fruktar,,
Men trolöil ofverväld, med modig, arra du tuktar.
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NSr du har kömmit hera, frän mängen blodig ftrld,
Och Himlen äter Ikjänkt, den fälla, Ijufva frid;

Din Värja och Moufquet, du villigt frän dig kaftar
Och fom en Romerik man, til Plogen äter haftar.

Den Martis Fanor folgt, nu Ceres lija for,
Den Fäften Dagit ned, fin äker far och kjoi?,

Den nyiig värit van, at harja och for Ada,
1 ftillhet föaer fig, af egen fvett och mAda.;

Din fata maka du, i famnen kjårligt tar,
Du glörnmer alt befvår, du lefver nögda dar;

Faft ej ert lilla bo, af Gull och Mannor lyfer,
Det ofkuld, frid, cch ro, fanit glada jijertan hyfer»
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Af dina muntra barn, fom vid din fida ftå,
Kan Riket ftörfta gagn, med ticlen hiimta få ;

Blott man dem vårda vii, de mogna frukter gifva,
Och mången nyttig flögd, i Svea land uplifva.

Var altid den du är, jag dig ali fallhet fpär,
Din olycks natt flyr bort, din glådje Soi upgär;

Ora du af mänfkjor glörns, Ikal Himlen fielf dig löna
Din dygd, dia tro, ditt mod, med evig lager kröna.

I vålmening gifvit
Af

E. A. V.
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VÅLMENT FöRSLAG.

Bland de mänga och dråpeliga dorverk, me-
delft hvilka Konung LUI)VIC den izpde

gjort Sitc Nanan vordadt hos den fenafte efter-
verlden; må man vifferligen 'råkna det prågti-
ga och vai inråttade Invalide-hus, hän låtit up-
ygga i Sitt Refidence, hvareil inånga tufen-

de gamla och bråckliga Krlgsmånner, til helo-
ning for deras trogna tjenfter, i ftillhet och
GUDsfrucktan kumia tilbringa fin ofriga lef-
nad. (a)

Vi hafva jåmval i Svea Rike, et fS kalladt
Invalide - eller Krigsmans-Hus; men at det på
intet fått kan forliknasmed det Parififka, det in-
tygar beklageligen et ganflca ilort antal af Vara
foraffkjedade Krigsmänner, hvilka fedan de uti
Kronans tjenft förfpillt fin ungdom, hålfa och
krafter, i en fvag och bräcklig ålderdom, med
utfvukna kroppar, ftympade leramar, och tra-
figa klåder, for fina Medborgares dorrar nod-
gas tigga fit lifsuppehälle. Då foglarna under
himmelen hafva lina nåften, och råfvarne fi-
na kulor; made dock mången af della Fofter-
landets olyckeiiga offcr, med bittra tårar bekla-
ga, at hän ej har något, hvarunder hän kan ki-
ta fit hufvud.

Det utmårkta prof af ådelmod, och man-
niikjo kjarlek, Rikfens Hoglofk Stånder betygat
emot den tjenftgorande Soldaten vid vara Gar-

):(3 nifbns
(a) Den för fin vifterhet allrnånt bekante Prefidenten

MonicfquicUy fager i fit 84:de Perfilka bref, at om hän vo-
re en Monarch, ville hän häldre hafva gjort denna förträf-
feliga inrättujng, an hafva vunnit J:ne blodiga bataillcr.
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nifons Regementer, gifver mig dcn driftigbet, at
inforderas, och allmånhetens ögon, framgifva mit
ia enfaldiga fom välmenta för(lag, at utan Kro-
nans eller det allraannas kjånbara affaknad, k Lin-
na foroka den foraflkjedade Soldatens knappa
och otilfåckeliga underhäll.

i:mo Man har berättat mig, at vara Kro-
nobätsmånner ärligen gifva 6 ore S;mt tilSjo-
mans-hufet, hvarfore de efter 30 ars tjenftetid
bekomma et årligit underhäll af 54 Dal Kant,
hvilket jåravål ikal ftråqka fig til deras efterlem-
nade Enkor och barn. Det lårer ej gifvas. nå-
gon med hmdt förnuft beglfvad Ryttare, Dra-
gon, eller Soldat af väre indelte Regementer
fom icke med innerlig glådje Ikulle taga del u-
ti emiä nyttig inråttning, omHerrar Regements
Chefer, fom altid betygat den ommafte om-
vårdnad for Tina underhafvandes vålfärd, vid
infallan.de Regements-moten, behagade fore-
ftålia dem, hvad ymnig frukt de i framtiden
kmide Ikjarda af en ringa. och, okjånbar årlig
afgift. Huruledes denna af mig föreflagne un-
derhålls - Caflan borde inråttas och, forvaltas,
heraftåller jag i, djupafte underdånighet, Hans
Kongi. Maj:ts Allernådigfte godtfmnande och
bepröfvande.

2:do Hvar och en recrute af de, indelte
Regementer, borde efter min oförgripeliga tan-
ka, utaf fin Soldate eller Ryttare lega, til det
minfta gifva 2 Dal, Sant til förenåmde Cafla,
hvilket lammanlkott i framtiden fkulle utgjora
en betydande Tumma.

3 aio Når Svea Rikes Inbyggare, medelft
,Var Allernädigfte Konungs och des trogna Srån-
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ders vifä forfattningar, blifvit befriade från de
bevillningar fom nu for tiden utprällä defas
fuckar, låra de med glada hjertan lamtycka til
en ringa dock arlig bevillning af några 6re
Siifvermynt, hvilken borde nyttjas, at i Stock-
holm, Gjoteborg, och Åbo, låta upbygga 3:ne
:anftåndiga, och vackra Krigsmans-hus, hvilka
icke allenaft fkulie utgjora månfklighetens he-
der, och forenåmde Städers prydnad, utan jem-
vål blifva de vårdigafte Äre-Stoder, fom nå-
gonfm blifvit uprefte for en flor Regent, och
en ftridbar Nation.

4;to Til dels at denna lyckeliga, och hogt
efterlångtade Tide-puntien infaller, fordriftar
jag mig pa den affkjedade Soldatens vågnar,
hos Hans Kongi. Maj:t , i djupafte underdånig-
het anhålla, om Defs Allernädigffe förordnan-
de, at hvarje Nyårs och Midfommars dag, en
arlig Collefl ofver hela Riket måtte infam&s
til Krigsmans-hufets underflod, hvars Piredlion
årligen borde gifva Allmånheten tilkånna, huru
många Under-Officerare och Soldater därftådes
underhåilas. Skulle någon annan Gollecl vara
forordnad på defla forenåmde dagar, borde
dock hvar och en Kyrkoherde låta fatta et fat
vidKyrkodorren, uti hvilket hvar och en rått-
fmnad Medborgare kunde efcer rad och lågen-
het bidraga til vara nodlidande Krigsmånners
hjelp och undfattning. Faflån girighet, och be-
gårelfe til yppiga nojen petrificerat mångens
jerta, få finner man dock, GUDi lof, mi,tr uti

det allmånna fordårfvet, många ådla menni-
fkjovånner, fom fåtta fin flörfla vålluft deruti,
at både hemligen och uppenbarligen klada och
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matta en hungrig broder. Hårutinnan har den
Svenfka Armeens hedervårda Friraurare Loge
gifvit et ganflu prisvårdigt efterdome.

Värdaffe Lanclsman lätom ofs befinna, at Soldaten ac
den fom i et brinnande krig, för en ringa vedergällning,
niåflc kläd.a blodig lk;orta , utftä kåld, vakande, hunger,
och rnanga tufeifde -befvärligheter; da vi fitta heininä i
Hörfla ro och beqvämlighet, under defs vingars fkugga.
Hvad kan derföre vara billigare, ån at vi vifa nägot prof
af ärkänfla emot den, fom aitid värit beredviilig at for vär
välfård upoffra den fifta Blods-droppan ? När vi jemfore de
aldre och nyare tideböcker, låra vi nogfarat finna, at ju Hor-
re omvärdnad och kjärlek et folkfJag bevifat Soldaten, ju
mera har det Higit ti! magt och anfcende, men tvertom,
hvareft Soldaten värit föraktad och värdsiofad, där har an-
tingen utvärtes öfverväld, eiler de blodigafte revplutioner
värit närä for dörren. Hade den fnäla Keifar MAURITIUS
haft Horre omhet för det Romefflta Krigsfolket, hade hän ej
behöft nedlägga Sitt gräa Hufvud på Stup-Hocken, upiyfta fi-
na händer til himmelcn, och ärkänna den Hora GUDens Rätt-
fardiga domar, fom i Sit Heliga Ord förklarat, at dora il-

ta» barmhertighet, fkal öfvergä dem, fom ingen barmher-
tigliet bevifat hafva. Dä vi af Utrikes Tidningarne da-
geligenförnimma, den ChriH-milda ömhet ätfkillige Envälds-
Herrar bevifa den aflkjedade Soldaten, Ikulle dä Friborne
Svcar tilfluta Hna hjertan för mäniklighetens klagande
röH? Tvårtorn, gör jag mig det giada hopp, at J, ju förr
ju häldre, lärer undfatta vara nödlidande Krigsmänncr, fom
med Glädje-tärar Ikola önlka mänga tufende vålfignelfer

öfver eder3 och edra fenaHe Eftcrkommande.
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