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Samlet og forlagt af Ml Wulfsberg i Christiania.
Trykt hos N. I. B«rg.

Ligesom det i Almindelighed er Vort Onsse og Vor Villic, at enhver af
Vore fjære og troe Undersaatter ff-.l m)de al d.'n Frihed, som kan bcstaae
m.d Orden i Staten; fao ynde Vi og isecr Trykkefriheden, fordi Vi anfee
denne som bet virksomste Middel, til at udbrede Oplysning og almeennyttige
Kundssaber blandt alle Borger-Klass.'r.

Christian den Syvende. (Forordn. 27 Sept. 1793.5

tit Danmarks og Norges Frederik.

M,dle, Kongelige Prinds!

L'l Dom, til Dannerrigets Repræsentant og tilkommende Stoker, der Intet
foragter som angaaer Fædrelandet« Vel, det monne komme fra pallat>fet eller Hyt»
ten, fra det glimrende Genie, eller fra den Nbekjendte, hvis Flid arbejder i Stil«
hed; til Dem indvier jeg, Dcm helliger jeg disse Blade, og hvad Godt, hvad
vcerdigt til Opmærksomhed der.i maatte sindes.

At drage frem for 2.yset mangen nyttig Idee, der ellers blev skjult i M6r?et;
at forege den indenlandske Communtcatton til i^ytte ; at fremme ve&
Opmuntringer hvilb'ensomhelst gavnlig og cedel Sag: dette er mit, det. er mine
N?.'darbojderes Maal. 'Ved at arbejde ærltgen ftemad mod dette, troer jeg at
handle overeen."stemmende med Deres Rongl. Højheds Ønser, Dcres gode Xsillie,
som jeg er (tolt af at fætre den rette priis paa.

Maatte Bladet Liden engang fortjene og Vinde den Tillid, at det ansaaes
som et Spejl, hvori Deres &ongl. og Enhver, som vil vort Fcedieland
v?I, kunde finde dettes Fordele og Mangler ligesom afbildede, saa ltulde jeg vel«
signe den Lime, da jeg besluttede at sj#te dette Forsog.

Min Tillid til Deres R. Hs. 2tet*>iiebet>, og min egen Selvbevidsthed gjøt

mig übekymret for, at dyme min Tilegnelse stulde vrangeligen fortolkes fom Dum
dristighed, eller som Smigger og Snigen efter Gunst.

Underdanige« og frimodige«



Overordentlig Gavmildhed mod

Fædrelandet.

Og Horte Djcrvles Latter ba det faldt
Ei» Gysen gjenncmfoer mig

©«! .da fiuwbe
De gruelige Optrin, og jeg saae
Ved Danmarks Havbred Landets Fyrste tavs
At stand.'. Nat det var. En dunkel Skimmer
Oplyste Scenen mat. Mod l>t>tOc Strand
De følger rullede ms-b sagte Sqvulpcn,
©om nåar de soge Hvile efter Storm.
Et ltvejr, sott og rcroselfvangert, laa
I Horizontms Udkant oo r Soen.
Svagt buldred' fjerne Torden. ©tærte Glimt
Fra morke Skyvceg hvislcd' over Havet.

Efter at General -Commandoen havde
sndet indrykke dcns i det af Hr. Pastor
Wulfsberg under zotc December udgivne Blad
Indeholdte Erklæring/ er til samme indkom
men Melding fra Christiansands Stift, at
6 Sogne, nemlig: Hsvog, Vcstermoland/
Eide, Landvig, Ficrrc og Ojeftad Sogn,
bavc tilbudet hvert Sogn at bygge cn Kanon-
Baad til Fedrelandets Tjeneste, hvorhos
t»enne hæderlige Almue r/rer det Snstc, at
disse.Baade maatte erholde vedkommende
Sogns Navn

Skjoldungen rolig stod, i dyb Betragtning
Nedsjunk-N, mens 6« blaalighvide Si)»
Sig sejlede udi hans blanke Rustning,
hans Blik var spamdt mod Himlen; andagtsfuld
Jeg hyrte ham saa inderliat og varmt
At bede for sit elsste Tvillingfolk
Til alle jBS-eng'føS Konge - Og med eet
@-.ta syntes mig bet hvide Bolgcffjer

i Blev wrvtt blodigt og de jevne Vover
!Oorulleoe et Lig ved fredriks Fod.

General-Commandoen b-kicndtaisr efter
sammes Pligt dette patriotiste 3ilbnd for fine
Medborgere.

Christian, Pr. til Slesvig-Holsteen.

Nytaars -Nat. . Hin bsjed' sig og saae og ses! det var
En @é,m'rth'M ?!g, der falden var for ham
Og clskte Fædreland i a:rlig Kainp.
Dm VodeZ M-ne, truende, og vild,
glib fi)!itc3 Skrerk mod Fi.nd.rne at lyne;
©at Kjaekkes Ya,'Nd, i Ctøefø sidste Krampe,
Fast havde grebet Danmarks Konqestag,
Og holdt bet end, tøt knuget mod det Hjerte,
Der flog ej mcer.

Hnult Aarets sidste Midnatstime lod.
Med stille Andagts vemodsfulde Ro?
Dets tavse Fjed jeg fulgte, da bet hensank
I Oldtids skumle Grav. Mork var dets Fcrrd,
Sen sidste, da det veg for yngre Hrod-r.
Vildt bruste Stormen, Himmelen var fort,
Og Mt var Nattens blide Samp:, tuns
En enkelt Stjerne glimtede i Vestm
Igjennem brustne Skye m.d blodigt Skin 5
Dumpt rull,'d' S'.rpen, og dens fjerne ©re«
Mig syntes huult, som Dodningrlottens Lyd,
Sit blande sig med Nordenvindens Ligsang.
Da svandt mit Hjertes' Roe, bet bruste op
Med tunge Bolg-stag, min Sjel ble» msrk.
Og ferle Syner fra henrundne Aar
Omkoglcdc min. Aand, som Nattens Gjenfcerd.

Nu glimttd' Skyen stcrrkt
Dg grebet! saae jeg kncrle n-d og favne
©et kolde Sig, og trykk? kolde Haind;
Dg mens han vikled' ud det råbe Flag,
Icg saae en Taare fim i hans Vje
Og glide ned paa Danmarks Banner

See!
Da brast det ©tør, fom nys bedste Himlen,
Og Maanen straalte med sin fyldte Mands,
Og Med' smilende paa Dannerstaget,
Der vajed' røt mod Skye i Fredriks Arm.
Uvejret svandt jeg saae ej Liget meer,
Men pludseligt en Rad af gyldne Snekker,
Med Orlogs-Vimpel, krandstc Danmarks Strand.
Stolt sused' Villden i SkjoldungmZ Hjelm,
Dg raff han rev det blanke Svcerd fra Hoften;
Hsjt stingrede hans St mme: "Folger mig, «
Hver Dannemand, til K .mp, til Hcrvn, tilH^derl"

Jeg frcrtte Stimand saac med Tiger-Hu
Og Judas's lumpe ©milt at snige sig
Sif Uskylds Vmge, saac ham grumt at (tøet
Forgiftet Mordftaat i dm Spcrdcs Varm.

Jeg saae eu Bande, dryppende af Blod
Af flagne Qvinder, vcrrgelose Mcrnd,
At kaste Mordbrands Blus i Fredens Hytter.

Jeg herte Luers Knitren, Mures Bragen,
.©3 Berns og Msdrcs bange lam«erffrig. Saa talt oa ste, hans Ord wmvmkede,

Som raccflttg Tryllestav, en Skare, stor,
Utællelig, af Fædrelandet« ©enn«.,Jeg iaae., at Hernns Tnnpel faldt i Gnw<,



Her Med' sig til ham i glade Kre3l,
Som Born klynge fifl om elffet Fader.
Og tøbeve, end Harpens blide Toner
I'Sommernattens lune Skygge, lsd
En blandet Vaabenklang udi mit Ore,
Og hele Skarens Vrimmel raabte ud
støeb frydefulde Stemmer: "Ja, med (Dig,
Og for Oig, gaae vi flur til Kamp, til Havn,
ftæ}n, Hcrd.r eller 5><»&!" Og Sørens Lssen
Frembruste vcrldigcn med Stormens Vrag;
Det gjelilod svarende fra Danmarks Sletter;
Det gjenlod tordnende fra Norges Fjeld'
Da svandt det hoie Syn

Russiske Armeer i Finland.

Udtog af en Skrivelse fra Kjodenhavn
dat. 2dcn Januar -808.

Lieutenant Do dl, der staaer i Russist
Tieneste og har fånet en Orden for udviist
Tappcrhcd, er ankommen hertil som Coureer
fra St. Petersburg. Icg har talt med
ham, og han siger: at 3,0/000 Russer siode
i Finland; at 60,00» havde faaet Ordre
at danne en Reserve, og at man med denne
Efterretning havde affordret Gvcrrig et be
stemt ©par. Dette stal virre Indhuldcn af
hans Dcpcschcr. Naar allsaa Svcrrig ikke
forener sig med De svrige Fastlandsmagtcr
mod Englands Tyrannie, rykke Russerne ind
i De Svcnste Stater.

Thi Hanen «roet,
O« kaldte mig fra Phant. siens Rige,
Tilbage til min Standvunct, mindende,
Mcd Varscls Stemme, at det nye Aar
©ig havde all"."de vikltt ud
Af Evighed ns dunkle Skjod. Da hcrved'
1,-g #tet op mob Himlen; end den var
Omhylet rundt af Nattens Ssrgcklcrde;
End bruste Skyen. Og i'g bad til ham.
Der troner over Skiens Dcrkke hsjt,
fioi3 A ind bet (fore Verd'nsalt omsvcroer; ,
M d birntig Troe og Tiilid bad jeg varmt,
Sot; elskte Fecdreland, for Sanitets Fyrste,
For mine Brodre, for yv'-rt crngstet s)jcrtc,.
Der monn.' hilse Aarets forffe Glimt
Mcd Kummers bebe Tsarer, for Enhver,
Der hused' Mismod i sin Barm. Dg see!
Med ert blev Himlens nordre Hvcrlving klar,
Dens blide Sole-Krands ~'dstraaltc blank
Og sslverrene funkled' Nattens Stjerner.

En navnkundig Skippers Dodsfald.

For omtrent to Maancdcr siden lssie jeg
i et Oag- eller Ugeblad: Capita in To
ger Ab o er Da 6 i sit 6o de Aar paa
Rejsen fra 33a é a» t a til Kjoben
hav n.

i'M videres sagde En af Sclstabet til
miss, i det jeg lagde Avisen hen: Jeg ved
blev da at opramse (jeg vred ikke hvad) om
Luftballoner, Fyroerkcricr, Dramer / koncer
ter her øg der i Verden, ikke at forglemme
Misg,sningerne om den sidste Comcts Van
dring paa Firmamentet.

Staaer der lia (sagde Manden) intet
videre om Toger 21 bo? Nej: (var mir
Svar.)

©a oprandt fatt'ot Hnnb udi min Barm,
Og sode Anelser om Fremtids H,ld
For Fsdeland og Fyrste, Vrodrcs Samfund,
Igjenncmstrommcde min torte Sjcl.
Da steg min Tillid lw'nde til f;am,
Der styrer de utalte Soks Hcrr,
Og leder Stovcts ©øn til h"le Maas,
©et Maal, som straaler gjennon Jordens Taagc,
Og vinker smilende &ag Gravens Nat;
Da randt inin Taare, ikke bitter hed,
Men luun og svalende, som Vaarens Regn,
Der qvcrger spade Blomst: Da greb jeg Harpen,
Til hellig Klang jeg stemte den og ofret)'
Mgodhcds Ond min frydefulde Lovsang.

Nu vel (sagde Manden) han fan og vel
nndvcrre en Gravstrift Han hviler fra
Arbeide, men hans Daad folger
med ham. Min Gud, den Nota
i Avisen er jo enten en Pasauil over Man
den, eller over Tiden, som ej vidste at paa
stjsnnc Manden: der staaer jo hans Eftttr
inde ligesom' hver anden Skippers: hvo kan
fet af Beretningen, at denne Skipper To
[ger Ab o var General - Adjutant »g Soe
!Capitain Ab o, der i 1771 forlob bet tran
rige Danmark som Gse-kieutenant, gik i
Hotlandsi Tjenes«, 05 der ved egen Kraft/

I. St. Munk.



Ved • ' udmærkede Fortjenester l Sskrrs, op'
svingede sig til Admiral i fremmet) Tjeneste,
medens bane Nummer her' var blandt Ge?
condlieutenantcrue, og som i 5 Aar med
9&pFfc> Mod ug 3Ere forsvarede de Holland
ih' Etablissementer i Ostindien mod fengla?n
dcruc og De af dem oprørte Indianere.

Toge r A b o gik tilbage til Fædrelandet,
fira? cftcrat Freden var stuttet mellem Hol
land og Englaud: velkommen var hau der;
thi med de hostede Laurbær hjembragte han
en betydelig Formue.

' Da usd Danmark Fredens Velsignelse.
Toger Ad o blev i Folge sit No. i Etaten
©joe'Sapitaine. Mcs Renten af sin For
mue, Gage og Emolumcutcr, kunde han til
sin bøje Alderdom levet et morosomt Liv,
havt sin egen K'areet, sin Lystgaard paa Lan
det, gaaet til Cour og i Sel
(laber/ hvor hans Sprogkyndlghcft, Lan
des- og Menneskekundskab gjorde pifte Sam
tale behagelig før Wa'ud af fiere. Nationer!
men General-Adjudant Ab o var »ant til
meer Arbejde, end cn Koe-Capitaine har i
Fredstid. Han havde gode Indsigter i Han
delen og valgte den til at sysselsene fin utræt
telige Virksomhed. Dog forft-mte ban der
for ikke Landets T eneste, men som en Duelig
Mand tjente paa @øe« i saln»;e Tid.

Hans ©fjerbue vilde, at Slubres Skio
desloohed eller Utrostab bersvede ham den
erhvervede Formue; men Uheld rover - ej;
sandt Mod: Toger Ab o havde S'nds
krcoftcr til At foragte Fordomme, ligesom
han • havde KjaMed til koldsindig at hore

Kugler fuse om sine Tindinger. Af den
crrva'rdige Aarsag, at ingen Crcditor stuldc
lide vcd ham, gik han i sin hsje Alderdom
som Skipper did, hvor han i Manddommn
med H.rdcr havde commandcrct Escadrcr. '

Medens #<r&cr/ vunden ocb Aneiciinecet,
gier navnkundig ved pralende Gravstrift,
saner Toger Ad o Fim der Eftermad/ at
han i sit 6ode Aar Døbe som Skipper paa

!sin Hjemrejse fra 33 uf a »i« .
Min Vcn! , sagde Åbos Panegyrist vi

bere til mig: vor Tid fortjener ingen Op*
. ofrclfe: den som kommer fra fjerne Lande
mil) Foriuuc, vel dier ilde erhvervet/ be?
hover lugen anden Rccommandation til at
va-».' heedret. Tapperhed og Rcdeligh;d cre
B:nng i Verden: Lykken har Hovedrollen,

j Den som reiser til fjerne Lande i Hensigt
at til fredsstille sine Crcditorcr, og efterlade
sig Skudsmaal som redelig Mand/ doer som
M Nar,> naar han creperer ved Ivevks.rttel
sen deraf og Skja-bnen hindrer Fuldbyidel

plen: nei i vor Tid stal man dcristedcnfor
anrette Gja'stcbudc paa Skydebanen for sine

!Credttorcr, tractcre dem med Vildsviucryg,
I skildpadde, Bourgogne, Champagne, Con
stance, og der ved Glasset tildelle sig ben
Viidcst, at be fabl sig llfl ' e med 10
cent. V'nder man vcd saadant Spil nogle

• Tender Guid, ran man med Tiden i sin
Veloclfcre bestænke fine fordums Herrer (Erebi*
torer med Gadcstarn og ved Lejlighed,
for at erhverve Navn af Fædrelands, Vcn,
Mcuke Kogle iooo Rdlr. til offentlig Brug.
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