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jjr troget folk onfkar. fom För-

fynen har utfedt a £ en gång ftyra et ålfkadt Fofterland.
Eders Ivongl. Höghet finner på detta rum en talrik ungdom
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famlad. I Defs lifliga och kånflofulla tåflan at få nalkas och
omgifva fin Ungdoms - Förste , taktes Eders Kongl. Höghet
igenkänna Svenfka folkets urgamla tilgifvenhet för fit Konun-
ga-hus. Vår kårlek mötte Eders Kongl. Höghet vid Dess

intrade i verlden, och har fedan fölgt Eders Kongl. Höghet
med en oafiåtelig ömhet. Hvar och en af ofs har altid anfedt
Eders Kongl. Höghets åra och välgång, fåfom en ganfka vig¬
tig del, få af fin enikilta fom rikets allmänna lycka.

Men vi kunne icke förtiga, at vår fågnad för en tid var
blandad med oro. Ty fådant år månnifko-lynnet, at ju up-
riktigare man ålfkar, ju fvårare har man at uteflånga en otidig
farhåga. Vi fåftade en otålig upmårkfamhet vid Eders Kongl.
Höghets minfta görornål och fökte deruti upleta glada eller
hedröfveliga förebud, af det öde, fom våra barn eller barnabarn
framdeles kunde föreflå.

Anse icke denna oro med mifsnöje, ty hon vitnar om vår
nit; en fådan fruktan röjer fig icke hos et trolöft och kall-
finnigt folk. Vår fågnad år nu defto renare, fedan Eders
Kongl. Höghet få fullkomligen har fkingrat vår ovifshet.
Hvart fteg fom Eders Kongli Höghet nu framfkrider på den
Hjeltevåg, fom Vasar hafva upbrutit, upfyller Svea-land med
vålfignelfér och frögderop. Mätte Eders Kunöl.
hela Sin tid få oafbrutit fmaka det nöjet, at vara lika högt älfkadl
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Upsala Lårofåte tager en få mycket lifligare del i den
allmånna glädjen, fom hon fådt lika fom en förftfödflorått til
Kron-Prinsars Nåd. Tvånne ålfkade Thronföljare hafva för
Eders Kongl. Höghet gjort vården af denna Academie til
förftlingen af Sin omtanka för vårt allmånna vål. Denna vård
var vår åra och vår vinft; den gaf låraren drift och ungdo¬
men upmårkfamhet; Veitenfkaperrie hngo nytt lif famt nya

ljus, och Europa årkånde, at Sverige var lika få frugt-
bart på Snillen, fom på Hjåltar. Eders Kongl. Höghet har
åter förnyat vår fordna glänts. Vi infe med et billigt hög¬
mod vårt utmårkta företräde för andre underfåtare. De få

allenaft i hoppet glådja (ig åt en tilkommande fålihet, då vi
redan hafva hlifvit et vårkeligt föremål för Eders Kcngl. Hög¬
hets nådiga omforg.

På fådane anledningar hafve vi vågat at i underdånighet
anhålla om Eders Kongl. Höghets Nådiga Öfvervaro vid des-
fa tankars allmånne ompröfning. Det fåctet, fom vi bruke, at
utforfka fanningen år helt olika med det, fom Eders Kongl.
Höghet en gång får höra i Rådfalar, då Rikets allmånna vårf
fkola öfvervågas, Vi finne dock med et flags t i I frids (Hål I elfe ,

at Konung Gustaf Adolph låt anhålla ordenteliga Difputations-
Afler, med Refpondens och Opponens, når vigtiga mål före-
hades, om hvilka Hans rådgifvare icke kunde förenas.

Tillåt Nådigste Herre, at vi nyttja denna beråttelfe til
vår fördel, oagtadt handelferne föga hafva någon annan likhet
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ån cn GUSTAF ADOLFS nårvarelfe. Men vi åro förlågne
at fammanlikna ftora och fmå faker, når vår underdåniga af-
(igt går derpå ut, at förena Eders Kongl. Höghets nöje med
vår ringa fkickelighet.
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år ringhet och underdåniga vördnad vill fåga ofs, at
v Eders Kongl. Höghet vid våra oöfvade famtals afhö-

rande, nedlåtit Sig under Sin Höghet; men då Eders Konge.
Hög-



Höghet behagar anfe Ungdomens framffeg, fåfom et vårdigt
foremål för Sin Nådiga upmårkfamhet, få igenkånne vi i detta
tankefått GUSTAFS vishet hos GUSTAFS Son.

Eders Kongl. Höghet har redan infett, at fmå faker
ofta hafva vigtiga fölgder. Deras verkan år merendels fen*, i (in
början ofta omårkelig, men defto kännbarare i fin mognad.
Af denna belkaffenhet år upfoftringsverket. Ehuru obetydeiigt
ti! fit utfeende, kan det på et betydande fått bidraga til en Ko¬
nungs Åra och Rikets fållhet, genom en okad myckenhet af
dygdige och uplyfte medborgare.

Nar fåledes Eders Kongl. Höghet genom Sitt Nådiga
bifall och uplyfta urfkilning, vacker hos vår ungdom bug och
agtning för nyttiga kunfkaper , och med Sitt egit Höga ef-
terdömme lårer ofs, at vörda Konung och lag, få har Eders
Kongl. Höghet träffat det minft konftlade, men tillika måft
kraftiga medel, at befodra Sin och Sitt folks framtida lyck-
falighet.

Fortfaren min Nådigste Herre at ålfka och upmuntra
lårdom. Ingen åra år mera ren, och mera varagtig ån den,
fom vinnes genom detta medel, ty Vetenfkaperne åro icke
otackfamma, mot fina Befkyddare. Augufii och Ludvig den
i jnrrnndgs fvaaheter och mifstag åro redan förgätne, men Snil¬
let upvifar för alla tidehvarf deras namn , fåfom månnifkoffåg-
tets allmänna välgörares* En utvidgad handel, och förbåttra¬
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de üogder rikta et land, men merendels pä defs grannars be-
koftnad; nya fannifigar åter åro en rikedom, hvaruti flera folk-
flag kunna obehindrade deltaga. De åro en vålgårning, fom
forbinder hela månniikoflågtet; ty de gagna alla, och fkada
ingen, utom bedragaren.

Men det år otidigt, at upmana en Prins, at ålfka Vetten-
fkapér, fom år född och upfodd af den måft uplyfte Kän¬
nare , och den ådelmodigafte Skydsherre, fom Smak och
Snille någonfin hafva haft. En tackfam efterverld fkal näm¬
na GUSTAF den tredjes Tidehvarf bland Vitterhetens fål¬
lade åldrar. Vi hoppas, at Eders Kongl. Höghet fkall, å£
ven i detta mål, en gång årfva Sin FADERS Åra, lika få vift,
fom Eders Kongl. Höghet redan har årft Hans blod , Hans
fnille och Hans hjerta.
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TIL UNGDOMEN'.

1 linan jag lämnar detta rum,lårer det åfven tillåtas, at vi lata vår
gemenfamma glådje få mötas och omfamnas nedan för Thronen.
Jag har velat tålka hvad Du känner, Du muntra Ungdom, och,med
fvaga ord härma den ftarka roft, fom talar i Dina hjertan, om var
kårlek, vår vördnad och vår underdåniga tilgifvenhet för den ba-
fta Konung.

Du torde ej gilla mit fått at uttrycka detta, och vid ftarka
kånflor kunna vi fållan fullgöra ofs fjelfva; men tilfållet ftar Dig
öppet för hela Din lifstid, at förbättra det, hvaruti jag har bruftit.
Jag har ej nog uphogt den nåd, fom i dag vederfarits denna Laro-
fai, det tålamod, och den mildhet, hvarmed våra famtal blifvit ai-
hörda; lemna då Du Din tunga en åfven få fri fart, fom Din at-
kånfla, och glöm icke, at kring hela vårt Rike utföra dem. Men
vet för öfrigt, at en underfåtares pligt beftår mindre uti at tala, ån
at göra. Gärningar åro det Ipråk , fom tackfamhefcen bör föra in¬
för Konungar.

Om Regeringsbördan beftod i tal, och Riksftyrelfen i håndelfer-
nas handlöla lopp, få vore åfven ord en god belöning för Regenters
mcda; men då Regeringsverket beftår i et befvårligt förenande af
alt det goda och alt det onda fom åtföljer månfkliga inrättningar;når
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når Regenter måfte ftund för ftund ftå beväpnade emot det forfo-
rilka fmrckret, den lömlka fallkheten, den fmådande lögnen, den
inkräktande "egennyttan och det magtfjuka högmodet; få åro Ko¬
nungar icke belåtne med värme ord, ofta nog hämtade ur afkyl¬
da hjerfcan; utan den goda underfåtären år Ikyldig, at låta fina
dygdiga gärningar omgifva Regenten, låta trohet, nit, förftånd ,

redlighet och välmening framträda.

ÄLSKADE UNGDOM!

Det år juft i denna Din ålder, juft på detta rum, fom Du bör
inhämta läran om Dina pligter, emot en Nådig Öfverket. För¬
gät dem aldrig, ty de åro grunden til Din egen och Dina barns
fållhet och fåkerhet. Tro aldrig at Din Konungs Åra kan fKiljas
från Din egen och Rikets. Tillåt aildrig Din egenkårlek, at uphåf-
va hg til Dommare öfver höga Statsvårf, hvars anledning och af-
figter Du icke kan infe. Tro Ditt öga i det goda Du fer, få van-

tyder Du aldrig olkyldiga gärningar.

Når Du iagttager alt detta, når Din lydnad och vördnad gif-
va Konungens Författningar ftyrka och eftertryck, når Din tro¬
het och kårlek lätta Hans möda, når Din dygd och Din åra til-
Ikynda Honom förnöjelfe; då vifar Du på häfta fåttet Din tackfam-
het, och då firar Du värdigt denna högtideliga dagens åminnelfe,
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