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I.

BIDRAG TILL KÄNNEDOM AF GUSTAF I OGII CARL XL

onung Gustaf 111 lät Riks-Archiv-Sekreteraren afskrifva na-

gra märkliga handlingar, antydda i nedanstående

Allerunderdânigste P r o M e m o r i a !
Uppå ytterligare allernådigste befallning, bör i djupaste un¬

derdånighet jag härmedelst uppgifva de uti mitt underdånigste
förra ProMemoria åberopade den Store Konung Gustaf I:s nå¬
diga yttranden, hvilka uti Registraturen igenfinnas, och efter
allt utseende flutit ur Konungens Egen hand, uti skrifvelser til
Sine Herrar Söner, Hertigarne Eric och Magnus.

Kongl. Majits, uti mitt underdånigste förre också om-

talte Ordres til Residenten Graflenthal och Fältherren Horn

följa äfven härhos; men gifves h varken i Råds-Protocollerne
för denna tiden, eller ock någon annan i Kongl. Riks-Archivo
förvarad särskild Act närmare underrättelse, om Pfaltzgrefvens
egenteliga förbrytelse emot Herr lliks-Cantzleren.

Om slägtskapen med höga Svenska Konungahuset torde
jag ock i underdånighet böra anmärka, det denna Pfaltzgrefve
Philip a Fädernet var Syssling med Hans Maj:t Konung Carl
XI, och a Mödernet Syskonebarn til dess Fru-Moder, Enke-
Drottningen.

Sist och angående Herrar Riksens Råds anseende emot

Romersk Kejserl. Rikets Furstar; så öfverlemnas i underdånighet
hosföljande a'skrift af Kongl. Maj:ts Bref under den 30 Novem¬
ber löSO. Uti Råds-Protocollet af den 22 September 1721, då
förmodeligen emot Herrar Riksens Råds höga värdighet något
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förelupit, omnämnes sådant af Hans Excellence Grefve Nico-
demus Tessin, med tillstyrkan, att emot allt slikt måtte tagas
behöriga mått och steg, åberopandes sig det redan underdånigst
bifogade, såsom ock ett annat af den 27 Januari 1687 till Hans
Excellence Grefve Bengt Oxenstierna; men hvilket på intet sätt,
hvarken under detta dato eller hela Konung Carl X!:s regering,
med alt eftersökande, stått att igenfinna: Saken uppsköts då
af KongL Rådkammaren, och finnes der sedermera icke yrkad;
och får således allerunderdånigst jag förnya min förre uppgift,
att något sådant under denne Högstsalig Konungens regering
verkeligen blifvit utfärdadt, ehuru det nu icke til dag och da¬
tum kan uppgifvas. Skulle ock Hans Kongl. Maj:t täckas draga
prejudicat af Sal. Herr Riks-Cantzleren Oxenstiernas företräde
framför äfven regerande större Furstar i Tyskland, samt Herr
Grefve Magnus Gabriel de la Gardies anseende vid Ambassaden
i Frankrike, såsom ock åtminstone af likhet i värdighet inom¬
rikes med Svenska Ambassadeuren utom Riket, jemfördt med
vår sälle Regeringsform, torde ock i nåder finnas skäligt att
desse, en Stor Konung närmaste Herrar, böra njuta företräde
för det Heliga Romerska Rikets mindre Furstar. Stockholm
den 12 Februari 1780.

Allerunderdånigst
C. J. Strand.

■ De i föregående promemoria åberopade handlingar voro af
följande lydelse:

a)
Skrifvelse till Hertig Eric (XIV), daterad Torvesund den

8 Septembris 1559:
Wår Faderlige gunst &c. Käre Szonn Erich. Wij hafTwe

förstått äff thin schrittweise, att tu haflfwer giortt upschufif udi
Stockholm medt högtijden på Fiorten dager, för then Eclipsis
lune schull, som ähr på Sondag otte dager, Szå förunderer oss
icke lithett, att thenn handell om wår Elschelig Käre dotter
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medt hundrede Tusen gyllen, skall wäre then gode Greffwe oeh
lians Râdh szâ besvärlig till att beslute, ElTter Gudh wäre lolT,
ath hon är hwarken hallt eller blindh.

Wi wette oss och inthett haffwe begäret, thett som the
gode Hetrer kunne wäre till forfonng, uthan thett som een fat¬
tig Bonde plager begäre, nempligenn ath han giffwer sin Barnn
util, ulhi then tilforsichtt, att lian må bekomme een trofastt,
stadig och tilföi latelig venskap, then han sich och wisserligen
halTwer till ath forlate, nähr honäm omtrenger, Så kunne wij
icke wette, h vårföre the gode herrer, göre sich szâ myckett
bekymber, menende sådane wénskap schulle wäre them till
forfonng, effter the ähre under thet Romerske Rijke, Och wele
szâ medt thz Romerske Riket dragé sich ifrâ all then venskap
tro och wälwillighet som wij och menige Sweriges Rijke, för¬
medelst wâr elskelig käre dotter, och the hundrede Tusende
gy:ne, schulle haffwe oss till att formode, hwilcket doch elfter
wärt Betenckende, ähr aldeles ochristeligen ocli forachteligen
betencht, och plager icke wäre seedh under Bönder, Wij tyge
ath thet schulle någon tijdt begäret utalf Furster eller Greffwer,
Och hwar vij inthett annett schulle haffwe till att förmode ähnn
thette, nempligj att war Elschelig Käre dotter ähr honum til-
sagd för een Ivonge dotter, medh hundrede Tusende Gyllene,
och fornedhrett iifrâ ett Kongligitt stand, ihnntill Grelfligitt
standh, och ingen mehre tacksamphett eller wälwillighät ther-
fore haffwe till att bekomme, ähnn som förmält stâer, Szâ
twifler oss, att wij Tesligen thu och thine Käre Syskene alle
szâ wäll som menige Sweriges Rike halfwe then högtijdt altfor
dyrtt betalett, och ähr gansche spotzlige och omenniskelige til-
budet. Therfore, Käre Szonn, wele wij tich Faderligen och
Kärligen haffwe formanett, att thu, sampt the andre gode männ
som handelen haffwe händer emellan, wele honumm szâ driffwe
ath thett icke motte komme oss, thig och thine Käre Sysköne,
tesligen menige Sweriges Rijke udi framtijden, till spott och
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forachtelse, Szå att thon andre parten skulle hatTwe sich till alli
beröme, thett the hade gecket oss utalT, förstt wår elschelig
Käre dotter och sedan the hundrede Tusende gyllene, hvilkitt
oss tycker fastt spotzlige handlett wäre och wille icke een Bonde
szâdant lijde, Wij tige, ath wij allesamman udi thette hele
Ivonge rijke schulle szå spotzlige lathe oss förföre och bedrage,
Hwadt owenskap, trätte eller oenighet haflVe wij medt Romer¬
ske Rijkett, eller hwadt hatTwe wij till ath beställe medt nâgre
Romerske Rikets Furster, som the doch göre sich szå mycket
bekymber om. Hwar haflwer Romersche Rijket ahnten actioun
Caution eller Citation till oss eller hwar finnes thett wij hatTwe
någott företaget, eJler hatTwe ij sinnet någon faction emoth Ro¬
merske rijket, eller Romerske Rigijines Furster, Inthett, uthan
thet är meningen, att the wele szå medt theris listige ordh och
Sophisteri bedrage oss ifrå wår Käre dotter, och sådane ståth—
lig Summe peng:r som forimt slåer, och att wij inthett mehre
gått schulle haflwe till ath formode, Szå lather thett sich ahnn-

see, szåsom mann for szådane välgärninger hade kastedt eenn

steen udi wathnett, Thett schulle wäre wår löhnn, Hwadt for¬
deli" wij hatTwe halTt snart udi Tio åhr och ähnnu haflwe afT
then handeli, thett gifTwe w ij tich siältT till ath betencke. Wij
formercke och icke ähnnu annctt uthan alt the altijdt iccle
stemme och demme och schole tro, ath icore hele Mäleren full
aff wijnn, dhå schulle tlte en stoor deel ther äff wäll hiälpe
till alt uptäre oss till forachtelse och spott, lijke som ivij for-
stod ett inthett betler, ähnn thett schulle szå tillgå. Och wette
doch the gode herrer wäll och theris tiänere, att thette Rijke,
ähr inthett wijnlandt, Icke ähr thet heller bruk hos någre Fur¬
ster och herrer at göre sådane swår omkost för Brollopett.
Schulle man och szå omenniskelige läre udi theris landh, kunne
w ij icke tro ath thet ginge szå lijdelige till szåsom här nu skeer.
Szå kunne wij och icke ähnnu förstå oss på then handell, hvad
heller the mencth till thett bäste eller werste, effter thett går



szä lonngsampt och spotzlige till, och medt szädane omögelig
omkost ther till medt, Oss tycker och szå att the som achte
på the fremmende, göre sich och fastt venncr ulaff een anners

mandtz taske mhere ähnn som tilbörligitt ähr, medt stoor oför-
nutîte szä att the göre drengen och herren lijke gode, Szå
wore gått ath mann wille läge all thingh elfter mottelighett och
icke slemme och dricke altformyckett för ähun huffwudhsaken
komme til ände. Ty wij befruckte, att nähr Bröllopet skall
ahngå, ähr dhå inthett igenn hwarcken wijn eller annett gått
som man dhå schulle haffwe tillijte och förtäre. Och förun-
drer oss Käre Szonn, att thu lather szädant tillstäde all then
stundh thett ähr icke bruk boss nägre Furster och herrer an-

norsleds.

Item wij formercke och att thu will haffwe the GrelTwer
och herrer up til tale medt wäre Elskelige Käre dotrer; Szå
tycker oss icke wäre rådh, ath the schulle något gemenskap
haffwe medt them, för ähn huffwedsaken wore atfhandlet,
hwadt heller thett schulle ga fram eller tillbake; Thette wij
tich Käre Szonn icke haffwe welett till ath förholle. Befallan-
des tich härmedt Gudh then Alzmechtige, Dat. ut Su|)ra.

GUS T AF F.

'O
Bref till Hertig Magnus, daterad den 2 November 1559:
War Faderlige &c. Käre Szon Magnus. Wij haffwe för-

stadt, alt thu haffwer giffwit tig pä tågett med Hertig Frantz
indh til OsterGöthland, Szä kunne Wij tencke, att förbemelte
Hertig Frantz haller flux opä att dricke och haffwer sådant
leffwerne för handen, som han plager, theraf thu som äst en

ung Personn och med honom i selskap, mer tilefwentyrs för-
ringes än förbättres. Wele Wij thig fördenskull Faderligen och
Kärligen hafwa förmanat, att thu icke siar tigli uti dryck eller
annat slöseri <&c. &c. Datum ut supra.

G US T A FF.
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O
Till Residenten Gräfenthal:
Vi vele Eder härmed i Nåder icke förhålla, huruledes

Pfaltsgrefven af Siiltsbach här nnderstått sig med anstöteliga
ord Vår och Riksens Cantzler i sitt Embete angripa, och deri-
genom föranlåtit Oss att kalla honom i arrest, förbjuda honom
Vårt Kongl. Hof, samt ändteligen vid dess antydde afresa låta
genom Ofversten för Vårt LifGardie honom tilsäga, att han vid
sin utkomst skulle innehålla att vidare med ord eller gerning
väcka förbemälte stridighet, hvaromicke skulle Vi uptaga och
beifra samma oförrätt som vore den Oss Sjelfve vederfaren,
emedan Vi förbundne äre, Vår RiksCantzler uti sitt Embete
och de dertil hörande förrättningar att understödja; men som

Pfaltsgrefven af Sültsbach sig sedermera fördristat, denna Vår
varning så aldeles oförsvarligen att förkasta, att han med ett
ganska förgripeligt Cartel benämde Vår RiksCantzler utmanat,
och Vi ett sådant förakt uti en Oss Sjelfve rörande sak ej
längre kunne fördraga, så hafve Vi strax alfvarligen förbudit
Vår RiksCantzler, att sig i ett så obilligt Envige inlåta, utan
att detta såsom Vår Egen sak också skulle hemställas Vår Egen
beifran: Altså är härmed Vår Nådige befallning, att i händelse
Pfaltsgrefven ifrån Köpenhamn afrest, förr än Vår dervarande
Resident Liljecrona, som likaledes med denna Post härom
underrättas, kunnat gifva honom denna Vår Nådiga Vilja til-
känna, J då honom i Ramburg tiltalen och på Våra vägnar
antvden, att emedan han vågat så svårligen förolämpa Oss, i
det han på ett sådant förgripeligt sätt bemött en af Våre för¬
nämste Ämbetsmän i Vårt Eget ärende, så kunne Vi icke un¬
derlåta att detta emot honom beifra, hvartil Vi ock snart skole
finna medel och utvägar. Försummer icke att ställa honom
detta med eftertryck för ögonen, och vi befalle etc.

Stockholm den 10 Junii 1673.
CAROLUS.

J. S. Örnstedt.



u

d)

Till samtlige Kongl. Råden, af Stockholm den 30 Novem¬
ber 1686:

CARL etc. Vår synnerliga Ynnest etc. Vi förnimme med
särdeles missnöje, huruledes en och annan vid åtskillige til—
fallen, ja ibland inför Oss Sjelfve understår sig, at eftersätta
och utlemna den heder och respect, hvilken Eder, såsom Våre
Tromän och Råd af långlige och urminnes tider tillagd varit,
särdeles med den vanlige Are-Titul af Excellencer; nu såsom
Vi ingalunda vilja tåla, at Våre för tiden varande Råd, eller
dem Vi härefter dertill antagandes varda, skall betagas eller
minskas någon del af den förmon, heder och Are-Titul, som

samma Embete tilförene, under namn af Riks-Råd tillkommit,
kunnandes Vi icke annorledes uptaga den van-heder, som Eder
deremot skjer, än som vore den Oss Sjelfve vederfaren, eme¬
dan Embetet är Vårt, och de som dermed af Oss b eyärdas,
agtas och äras böre, såsom förnäme Lemmar uti Vår Regements
kropp; Alltså blifve Vi föranlåtne Eder samt och synnerligen
uti Nåder at påminna, at J icke vid något tillfälle, antingen
uti publique eller private sammankomster tilstädjen slik förkle-
ning och minskande af Eder tilbörlige Embetes heder- och
äre-titlar, utan der en eller annan af motvilja, eller inbillad
stållhet sig deruti icke rättar, J då Oss sådant straxt til känna
gifven, då Vi vilje slik förmätenhet efter dess beskafTenhet ve¬

derbörligen ifra låta. Det J Eder til underdånig och hörsam
efterrättelse ställen , befallandes Eder uti det öfrige Gud Als-
mägtig etc. Datum, ut supra.

CAROLES.

E. Lovisin.

I stället för Rescriplet till Fältherren Horn, meddelas efter¬
följande, som också här torde försvara sin plats:
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Till StatsKontoret:

CARL med Guds Nâde etc. Vår synnerliga Ynnest etc.
Det är härmed till Eder Vår Nådige \illie och befallning, all
J låten förfärdiga en förgyld Silfverkanna ungefähr om Två-
hundrade Sexton Lod, hafvandes jemvähl i beredskap Sextijo
Ducater specie, som Vij i Nåder vehle förähra Öfver-Hoff-
Prädikanten Doctor Waliijn för det lian förrättar LijkPredik-
ningen öfver framledne Hof-Mästarinnan Grefvinnan Maria

Steenbock; och hafve J att betalda så det ena som andra utaf
de Medel, hvilka äre uthsatte till A år vijdare disposition, hvar-
med Vij befalle Eder Gudh Altzmechtig synnerligen Nådelln af
Stockholm d. 20 Martij A:o 1(391.

G A RO LUS.

C. Piper.

II.

SVENSKA EMBETSVERKEN FORDOMDAGS
BEDÖMDE UTOMLANDS.

Medan unge GreLe Tessin, den siste af namnet och slut¬
ligen RiksRåd, med sin guvernör, Assessor Weslander, vistades
i Paris, inträffade Ludvig XIV:s död den 1 September 1715.
Derom heter det i ett bref den S:de i samma månad från
Weslander till denne Tessins fader, då Kongl. Rådet Nico-
demus Tessin:

"Den stora ändring, som här är skedd, medelst den store
Konungens af Frankrike död, fördristar jag mig nu ej berätta,
som Gref Carl för åtta dagar sedan det gjorde. Det kan jag
dock i sanning säga, att jag aldrig hört en Konung af sina
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undersåter i lifstiden mer berömmas och upphöjas, än som

denne, och derhos efter döden mindre beklagas; ty på de åtta
dagar, som han nu varit död, liar jag hvarken här i staden
eller på Versailles höit någon menniska beklaga sig deröfver,
utan det synes lika som han för 200 ar sedan vore död.

Hvad som här eljest passerar lemnar jag Gref Carl att
berätta, med nästa post, som han nu är ute att se på Konun¬
gens entrée i Paris och Parlamentet, så framt den eljest sker,
efter han berättas vara något incommoderad af ett litet devoi-
ment, som detta året varit här en gångbar sjuka och dragit
många i grafven. Den unge ArfPrinscn af Wurtemberg har
varit så god och tagit Grefven med sig i det huset lian är.
I)uc d'Orléans gör här cmedlertid stora förändringar, in¬
dragande staten på allt sätt, som alla redan skall vara skedt

på 30 à 40 millioner. Den stora machin vid Marly jemte ka¬
skaderna dersammastädes och de mesta vattensprången i Ver¬
sailles skola undergå samma reduktion, jemte otroligt mycket
annat vackert, som af den förre Konungen är vordet uppråt-
tadt, som är sannerligen allt för stor skada: görande han sig
på allt sätt af folket älskad, som mer än mycket sucka öfver
den tunga, som de härtills dragit och han söker genom den
stora statens indragande lindra."

Den 23 i samma månad skref Weslander till ofvanbe-
mälte Kongl. Råd:

"Duc d'Orléans är cmedlertid sysslosatt med åtskilliga
ändringar i Regementsväsendet, som berömmas af alla; varan¬
de det ibland allt annat besynnerligen remarquabelt, att han
kasserat de fyra Stats-Sekreterarne, igenom hvilkas händer
allting förr gått, och i deras ställe inrättat, fä det svenska
sattetj sex nya Kollegier, nemligen: Le Conseil de Con¬
science, le Conseil des affaires étranger es, le Con¬
seil de Guerre, le Conseil de Finance, le Conseil
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de Marine et le Conseil des affaires du dedans du
royaume; varande Conseil de Commerce delad emellan
les Conseils de Finance et de Marine; och skola dessa
sex kollegier sedan, jemte deras betänkande, referera allting till
le Conseil Général de Regence. Man vill säga, att för¬
utan det Duc d'Orléans alltid berömt den gamla svenska
Regementsformen, som är af Axel Oxenstierna uppsatt, det
man äfven funnit bland salig Duc de Bourg ogne (Xudvig
XlY:s sonson och Ludvig XV:s fader) skrifter samma utlåtelse
och med det slut, att om han en gäng komme till Regementet,
skulle allting derefter blifva inrättadt. Seende man således
deraf, att när andra söka inrätta sitt Regementsverk efter det
fransyska, så söker en så klok herre, som Duc d'Orléans
är, upp det som af andra förkastas eller föraktas."

III.

FREDRIK DEN ENDE I DRESDEN.

Svenske Ministern hos Sachsiska hofvet, Kansli-Rådet
Wulfwenstierna,förtäljer denna tilldragelse i nedanstående följd
af bref från Dresden till RiksRådet Grefve Tessin den yngre #}:

1.

"D. SO December 1745.

Nådige Herre!
Ingenting, nådige Herre, kunde för mig inträffa mera

smickrande och mera angenämt, än tillfället att återkalla mig i
Ers Excellences nådiga minne, i det jag verkställer Konungens
af Preussen befallning, hvilken under sitt vistande här ålade
mig att försäkra EE. om fortfarandet af sin höga kungliga be-

*) Originalen till dessa bref ;iro skrifna på franska språket.
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vågenhet och om hela sin mest utmärkta högaktning. Hans
Maj:t har till och med flera gånger, då jag haft den äran äta
vid hans bord, föreslagit EE:s skal och på det nådigaste sätt
i verldeii befallt mig densamma besvara.

Det är den äran, hvarmed jag skrutit, att vara en bland
EE:s trognaste tjenare, som jag, mera än några tjenster, gjor¬
da åt Hans Preussiska Majlt, också tror mig hafva att tacka
för alla öfriga vedermälen af högt beskydd och enskild nåd ,

som Hans M aj : t ej upphört att förunna mig från första stun¬
den efter sin ankomst, då han genast lät kalla mig i sitt
kabinett.

Man måste äga hans vältalighet för att uttrycka den öm¬
het, med hvilken denne Furste visade mig den äran att om¬
famna mig och allt det nådiga han sade mig, i det han till-
egnade mig ursprunget till den fördelaktiga ställning, hvaruti
han nu befann sig, alldenstund jag, genom Herr Eudenschölds
kanal, underrättat honom om allt hvad som stämplades emot
honom, och det under en tidpunkt, då han minst misstänkte
sådant, och då, medelst ett dröjsmål af två till tre dagar, han
skulle sett sig inskränkt till ett bodröffigt försvarstillstånd och
kanske till sina staters fullständiga undergång.

Hans Maj:t bedyrade på det heligaste, att han aldrig
skulle glömma denna tjenst, som jag haft den glädjen att göra
honom, och han besvor mig, att sätta honom i tillfälle att bi¬
draga till fortskyndandet af min lycka, om hvilken han be¬
stämd t ville draga försorg.

Utom en ganska dyrbar ring af briljanter, som Hans Maj:t
två dagar derefter lät gifva mig, genom Herr Podevvils , lät
han honom ytterligare upprepa detsamma och utforska hvad
som kunde röra mina personliga interessen, på det HansMajrt
måtte kunna särskildt anbefalla dem åt KronPrinsessans om¬

sorg, hvarom han, fastän i allmänna ordalag, redan skrifvit
henne till. Hans M aj : t har sedermera förnyat samma för-



säkringar om de väsendtliga bevis, han ville lemna mig af
sitt hägn.

Men, nådige Herre, då man som jag känner den föga
rättighet jag har att påstå någonting i Sverige, och då jag
ännu mindre önskar att falla staten till last, oaktadt jag tillstår
att det blir mig alldeles omöjligt att lifnära mig med (500 riks¬
dalers underhåll, i synnerhet efter den oerhörda dyrhet, kriget
här i landet vållat, har jag för ingen del velat begagna Hans
Preussiska Maj:ts nådiga anbud, att falla mitt eget hof besvär¬
lig ined någon begäran om tillökning, eller annan nåd, och jag
ursäktade mig med skälet, att en af tidehvarfvets störste re¬
genters bevågenhet vore mig dyrbarare, än allting annat.

Icke desto mindre vågar jag åt EE. ensam anförtro alla
dessa enskiltheter, i den säkra förhoppning, att af EE. min
ynnestfulle beskyddare, hvarom jag är förvissad, något annat bruk
ej göres häraf, än det lämpligaste för befrämjande af mina en-
skilta fördelar, hvilka jag dristar enträget anbefalla EE., i hän¬
delse EE. ser dager uti att bereda min förflyttning antingen
till Wien der posten är vakant, eller till något annat hof, der
jag kan erhålla Konungens Ministrars vanliga löneinkomster.
Ty jag kan ej afhålla mig från, att ännu en gång upprepa hvad
jag här äfven haft äran nämna, angående omöjligheten hädan¬
efter för mig att lefva med den lilla underhållssumma, hvar-
med jag hittills temligen anständigt släpat mig fram, emedan
jag låtit springa 3 till 4 gånger så mycket af egna medel. En¬
dast utgifterna till brefvexlingen hafva uppslukat nära två tredje¬
delar af min underhållssumma.

Korteligen, nådige Herre! huru mycket jag åstundar att
ej falla besvärlig med ansökningar, öfverlemnar jag likväl åt
EE:s nådiga omsorger, som har den äran att ofta nalkas HKH.
Kron-Prinsessan, att, när tillfälle yppas, söka bibehålla åt mig
Hennes Kongl. Höghets fördelaktiga tankar om min person, i

an-



anledning af hvad HM. Konungen af Preussen redan skrifvit
och framdeles kommer att skrifva henne till, för att innesluta

!mig i hennes höga beskydd och kungliga ynnest.Jag skulle för närvarande ej kunna deraf erhålla ett mera

smickrande vedermäle, än om HKH. täcktes upptaga mig bland
antalet af Kammarherrarne vid sitt hof, emedan denna befatt¬
ning beredde mig tillfälle att oftare betyga henne min vördnad.

Emedlertid inskränker jag mig till de mest brinnande önsk¬
ningar för Kron-Prinsessans förlossning och för bevarandet af
den dyrbara pant, himlen förunnar oss af sitt beskydd-

Tillåt, nådige Herre! att jag här innesluter helsningar till
Öfverste Hamilton från H. M. Konungen af Preussen1, som der-
om lemnat uppdrag.

Med djup vördnad etc."

2.

"Af mina underdåniga berättelser till Konungen har E. E.
redan inhemtat allt hvad som tilldragit sig under Hans Preus¬
siska Majrts vistelse i Dresden, i afseende på allmänna ange¬
lägenheter, äfvensom de samtal högstdensamme hade deroin
med särskilte Ministrar och andra utmärkte personer.

Jag tager mig friheten tillägga några enskiltheter, vid hvilka
jag haft den äran vara tillstädes, eller som eljest kommit till
min kunskap; ty det skulle vara ett allt för vidlyftigt företag,
att vilja berätta alla drag af storhet och ädelmod , som ut¬
märkt denne vår tids hj el te de få dagar, han uppehållit sig i
Sachsen.

Hans minne skall der alltid blifva vördadt, oaktadt egen¬
skapen af fiende, hvaruti han anlände, och man kan icke neka,
att denne Furste gjort sig större genom det ädelmod och mild-
net han visat mot Sachsen, än genom alla de segrar han vun¬
nit. Man hade dittills känt honom endast som en ung hjelte,

2



fikon efter ära; nu erkänner man honom för den hofsammaste ;
bland segervinnare ocli den menskligaste bland konungar. Den
eljest sa vanliga slumpen i krig skulle ej hafva fört Konungen
till den höjd af ära, der lian befinner sig. Alla lians steg, alla
lians företag hafva varit beräknade med en beundransvärd Î
riktighet och verkställde med en verksamhet och bestämdhet,
utan like.

Ï sjeifva verket fattades under denna sista expedition blott ;
några dagar, och Hans Maj:t hade blifvit bringad till ett oför¬
månligt försvarstillstånd i sina egna stater, der fiendcrne lie-
slutit på alla kanter intränga, fastän så många förlorade drabb¬
ningar borde hafva betagit dem lusten dertill.

Denne Furste sammandrager på mindre än intet en krigs¬
här, hvilken lians fiender ännu trodde vara skingrad, och faller
öfver dem, utan att gifva dem tid att sansa sig. Allt ger vika,
allt tlvr för segraren. Desse samme Österrikare, hvilkas ärft¬
liga stolthet lät dem några dagar förut anse Schlesiens eröfring
som säker och ofelbar, blifva bestörte vid hans ankomst, och
våga icke ens bestrida sitt eget område åt truppar , vande att
besegra dem. Konungen tränger oafbrutet fram med samma
steg, som förskräckelsen drager sig undan. Sachsarne befinna
sig lika hastigt underkufvade som angripne.

Andtligen inom mindre än tre veckor är Hans Majlt, i
kraft af sina visa manövrer och sina truppars tapperhet, herre
öfver ett af de ansenligaste kurfurstendömen i kejsardömet, och
intågar, segrande, i denne samme fiendes hufvudstad, som
kort förut med öfvermod förkastat hvarje utväg till fred och
försoning.

Midt under så hastiga framsteg, aflägsnar Konungen sig
ingalunda från sin hofsamhet och från den försonliga anda, hvaraf
han redan lemnat så många öfvertvgande prof. Långt ifrån att
föreskrifva hårdare vilkor, mildrar han dem, just när rättvisan i
af hans sak och hans segrar berättiga honom att fordra allt.
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Han tvingar endast derföre denna stad att gifva sig på nåd
och onad, för alt sätta sin mildhet i vackrare dager. Hans
trupper taga staden i besittning med mer ordning och vida min¬
dre buller, än vid ett vanligt garnizons-ombvte.

Invånarnes förskräckelse lugnades och Hans Maj:ts~ankomst
fullbordade att helt och hållet ställa dem tillfreds.

Jag förbigår med tystnad den mängd beväring, som blef
uppställd och afväpnad på stora torget, det antal troféer tillika
med en af de betydligaste arsenaler, som Hans Maj:t fann i
denna hufvudstad.

Det var den 18:de i förra månaden på morgonen, han
gjorde sitt intag: en mycket anmärkningsvärd dag i denne
Furstes annaler.

Hans Maj:t hade knappt stigit af vid Prins Jmbomirskis
hôtel och al fruntimren i huset blifvit ledsagad in i sina rum,
innan han genast gjorde besök hos Prinsar och Prinsessor af
Kungliga huset, som stadnat qvar här. Han omfamnade dem
med den mest i ögonen springande ömhet, erböd dem all
möjlig säkerhet för deras personer, med allt hvad dem tillhörde,
äfvensom en fullkomlig frihet, att, efter eget godtfinnande, be¬
gagna deras eget Schveitzergarde, eller Preussiska trupparne,
dem de ägde begagna som sina egna. Hans Maj:t sade dem
vid samma tillfälle tusen andra förbindliga saker, för att upp¬
muntra dem i deras då varande kritiska belägenhet, och åter¬
vände först efter en halftimmas samtal till sitt hôtel.

Han använde återstoden af förmiddagen till mått och steg,
dels för att iakttaga fienden, hvars förposter sträckte sig ända
till Dresdens förstäder; och dels för att afhjelpa den förtviflan
och de förfärliga oordningar, som uppkommit efter det förlo¬
rade fältslaget och stadens öfvergifvande.

Man hade dittills sett gatorna uppfyllda af arma sårade
Sachsare, som, i brist af anordningar och lazaretter, hvarken
hade hus eller hem, och voro bragte derhän, att nödgas an-

-t!
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ropa förbigående om hjelp. Allmänna vägarna och nejden rundt-
omkring voro öfveihöljde af sårade och döde: trötthet, köld
och elände gåfvo de sednare nådestöten och ökade öfver höfvan
deras antal.

Konungens första omsorg var att befalla, att alle dessa
sårade genast skulle herbergeras, antingen bland hans egna sol¬
dater, hvilka skulle egna dem samma vård som sina egna, eller
i kasernerna och andra allmänna byggnader, hvilka han för
sådant ändamål lät utrymma.

Hvad olficerarne angick, hvilka sedan några månader ej
blifvit regelbundet atlönade, fät Konungen, medelst ett drag af
sitt kända ädelmod, livar och en af dem, som gjordes till fån¬
gar under sista drabbningen, lyfta en månads traktamente af
hans egna medel.

Lifsförnödenheter voro sedan några dagar utomordentligt

sällsynta och dyra; man böljade till och med att lida brist på
bröd. Konungen afhjelpte delta genast och återställde tillför¬
seln, till den beträngda befolkningens stora glädje.

Till trupperne utfärdades de strängaste befallningar att iakt¬
taga den noggrannaste krigstukt och att skona Konungens af
Pohlen och hans ministrars tillhörigheter, äfvensom främmande
sändebuds vid delta hof, hvilka samt och synnerligen uppsatt
sine herrars vapen.

De sednare hade kommit öfverens, att på morgonen skicka
för att underrätta sig, när det täcktes Hans Maj:t att emottaga
deras vördnadsbetygelser : och sedan de erhållit det nådiga sva¬
ret, att Hans Maj:t skulle se dem med nöje, inställde de sig
allesammans, utom Hannoveranske Ministern, som mådde illa.

Hans Maj:t emottog dem, vid utgången ur sitt kabinett,
med denna öppna uppsyn, som är honom så naturlig, och som
vid första anblicken förbinder honom allas hjertan. Han un¬

derrättade sig slutligen: hvarföre Herrar Ministrar ej åtföljt
hofvet? H varpå den från Frankrike, som stod honom närmast
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svarade: att i afseende pä honom, äfvensom på sändebuden
från Spanien och Sicilien, hade de ej kunnat medfölja Konun¬
gen af Pohlen till ett land, som var fiendtligt mot Konungarne,
deras herrar. De öfriga Ministrarne åter hade ansett sig höra
afbida sina hofs befallningar, så mycket mer, som Konungen
af Pohlen öfverlemnat åt deras fria val att följa honom, eller
att invänta hans återkomst.

Förbehållande mig, att återtaga tråden i min berättelse
nästa postdag, slutar jag denna med ett utmärkande drag af
denne Furstes förträffliga skaplynne, som ger ännu s'örre glans
åt öfriga höga dygder, man hos honom beundrar. Jag liar det
af Herr von Bülow, hvilken Konungen genast låtit kalla till
sig, för att tala med honom om sakernas närvarande belägen¬
het och om den underhandling, han önskade inleda med Ko¬
nungen af Pohlen.

Efter en stunds samtal föll det på Berlin och de vänner,
Herr Bülow der hade. Konungen frågade honom då, om han
ej djupt saknat sin vän Keyserling V Och då Bülow utbredde
sig öfver den förlust, Hans Majit och alit hederligt folk gjort
genom hans död, kunde han ej vägra hans minne tårar, så
mycket dyrbarare, som Kungen sökte dölja dem, i det han
vände sig bort.

Detta vackra drag springer så mycket mer i ögonen, då
man besinnar, att denne Furste, efter vundna slagtningar, nyss
segrande intågat i sin fiendes hufvudstad, och i första ögon¬
blicken upptagen af tusen smickrande föremål, ända derhän
ömmar vid hågkomsten af en älskad undersåte.

Jag har den äran etc.
Dresden den 29 Januari 1746."

3.

"I min berättelse med förra posten hann jag endast till
Hans Preussiska Maj:ts, samma dag han anlände till Dresden,
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första samtal med utrikes minisfrarne, hvilka inställt sig för
att uppvakta honom.

Dessa samtal hvälfde sig ännu en kort stund kring likgil¬
tiga ämnen, hvarefter Hans Maj:t ingick i sitt kabinett med
Grefve Yaulgrenant, för att enskildt spraka med honom om
närvarande omständigheter, i den riktning mina underdåniga
berättelser till Kongl. Maj:t innehålla, dem E. E. förut läst.

Några ankomna inberättelser nödgade kort derefter Hans
Maj:t att utdela befallningar till sina generaler, derpå gick han
ånyo ur sitt kabinett och fortfor att på det artigaste bemöta
dem , som inställt sig för att betyga honom sin vördnad.

Hans förmak var fullproppadt af allt hvad Prinsar, Gene¬
raler och utmäkta officerare, som finnas i hans krigshär. Allt
bar pregeln af en bestämd och krigisk regering.

Man såg icke drägter, öfverhöljda af guld och silfver,
hvarmed hofmäns fåfänga smycka sig, för att bilda sig efter
Furstens smak, hviîken de taga till mönster. I stället rådde
en ädel enkelhet och en enformighet, som så mycket mer gjorde
intyck på invånarne i denna hufvudstad, som detta skådespel
var nytt för dem.

Hans Maj:t närmade sig några, bemötte andra artigt och
omfamnade flera af sina officerare, som vid sista drabbningen
eller andra tillfällen, gjort sig värdiga hans synnerliga ynnest.
Han syntes med dem vilja dela hela sin ära, i det han gjorde
rättvisa åt hvars och ens nit och förtjenst.

Då man såg det tvånglösa sätt, på hvilket denne Fur¬
ste behandlade alla som omgåfvo honom, skulle man hafva
sagt, att han befann sig i sin egen hufvudstad. Ingenting till-
kännagaf hos honom segervinnaren, ännu mindre fienden. Han
fann till och med ett nöje uti att upprepa för alla, som han
förr sett här i landet: att det varit med mycken ledsnad, han
beslutat sig till, att nu komma hit i en helt annan egenskap:
att han tog Gud till vittne, att han ej var orsaken till så myc-
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ken blodsutgjutelse: och att han icke begärt, eller ännu be¬
gärde annat, än Konungens af Pohlen uppriktiga vänskap: samt
att han slutligen hoppades, att denne Furste icke skulle vägra
honom den, när han blef tagen ur sin irring om de villfarelser,
man bibragt honom, till förfång för hans verkliga fördelar.

Alla hans generaler förde samma språk, bedyrande, att
det förtrutit dem, att slåss mot Sachsarne, som alltid varit deras
vänner och bundsförvandter.

Man blef hos dem icke varse, hvarken denna uppsyn af
sturskhet, eller detta förmätna språk, som segrar vanligen in-
gifva. Tvertom härmade hvar och en monarkens, hvars an¬
språkslöshet inverkade på både befäl och manskap.

Det sednare uppförde sig i de hus, der det blef inqvarte-
radt med en anständighet och ordentlighet , som vid sådana
tillfällen äro sällsynta. De beklagade sitt värdfolks öde, som

nödgades underhålla dem, och fördömde på deras vis dem., som

nödgat dem göra ett så hårdt fälttåg i en tid, då de i lugn
velat njuta vinterqvarteret, som Konungen anvisat dem i sina
egna stater. Med ett ord : Preussarne förvärfvade från första
stunden samma rykte i Dresden, som de redan förvärfvat idet
öfriga landiet, och biefvo behandlade som vänner snarare, än som
fiender. Öfverensstämmelsen i religion och Osterrikarnes elaka
manér bidrog ej litet dertill. Vid sådana tillfällen förekommer
det minst hårda sättet, billigt och mildt.

Jag har för ett ögonblick lemnat Konungen, för att uppe¬
hålla mig vid andan och krigstukten hos hans truppe". Jag
smickrar mig med, att detta lilla afsteg öfverses. Jag skall draga
försorg, att träffa Hans Maj:t ånyo i sitt förmak nästa postdag.

Under tiden vågar jag bönfalla , att EE. täcks hedra mig
med fortfarandet af sin ynnest och framhärdar etc.

Dresden den 5 Februari 1746/'



24

4.

"Jag har låtit tvenne postdagar förbigå utan att skrifva, i
emedan jag tagit för afgjordt, att Ivron-Prinsessan varit alltför
mycket sysselsatt med omsorger för sin helsas] återställande,
och EE. för mycket störd af tillredelser för fester och lustbar-
heter, i anledning af Arf-Furstens födelse, för att väga afbryta
dessa sa dyrbara och väl använda förehafvanden.

Jag återtager traden i min berättelse med HM. Konungens
af Preussen första middagsmåltid, da jag hade den äran vara

bjuden, tillika med alla främmande ministrar, som inställt sig
hos honom.

Hans bord bestod denna och följande dagar af 30 couver-

ter, serveradt pä Sachsiskt postlin, hvaraf staden Dresden nyss
gjort honom en äreskänk. Man åt der stark föda, som anstår
under ett fälttåg, men väl lagad. Hvar och en tog för sig af
det fat, som stod närmast. Med undantag af Prinsar, satte
man sig huller om buller. Konungen hade på sin högra sida
Prinsen af Preussen och på den venstra regerande Fursten
af Dessau.

Hans Maj:t visade denne gamle krigare utmärkt förtrolig¬
het och talade mycket med honom. Kungen underlät likväl
icke att säga något förbindligt och nådigt till hvar och en bland
gästerne, i synnerhet till utländningar, frågande dem som'tjenstgjort
i krigshären, i hvilken egenskap? och hvar de bevistat fälttåg?
och de öfrige hvar de annars varit anställde? samt huru lång
lid de vistats vid detta hof?

Jag bör ej med tystnad förbigå, att Hans Maj:t gjorde mig
den äran, att flera gånger ställa ordet till mig, i anledning af
de goda tidningar, han väntade från Sverige. Han visade sig
ganska uppriktigt med hela Svenska folket dela den allmänna
glädje, som Kron-Prinsessan beredde staten, och han använde
de ömmaste uttryck för att ådagalägga sin aktnihg och sin syn¬

nerliga tillgifvenhet för denna högt älskade syster.

I.
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Hans Maj:t talade sedan med Iofoid om de svenske vo-

lontörer, som i hans krigshär gjordt fälttåget i Böhmen*}.

Adolph Fredrik som Kronprins skickade, pä egen bekostnad,
unge svenska officerare till Preussiska krigshären under fälttåget
i Schlesien, för att öfva sig i krigsyrket, hvilket den tiden an¬
sågs ej kunna fullständigt inhemtas vid lustläger. Sedan Ko¬
nungen med egen hand, på tyska, uppsatt följande

"Lista på de unga officerare, hvilka skola gå till hären som
v o lonteur s :

Gardet:

Löjtnant Fredrik Wrangel,
Löjtnant Zöge,
Löjtnant Durietz,
Fendrik Strömfclt;

Af Södra Skånska Regementet:
Kapten-Löjtnant Carl Sparrej

Af Norra Skåningarne:
Löjtnant Henning Wrangel ;

Af Artilleriet:

Kapten Ehrensvärd,
Löjtnant Akerhjelm;

Af Jemtlands:

Löjtnant FricsendorlT;
Af Hamiltons Regemente :

Fendrik Nummers.

ADOLPH FRIEDRICH;"
skref han till Öfverslcn (slutligen Fältmarskalken} Grefve Ha¬
milton, nedanstående bref, hvilket här med diplomatisk nog¬
grannhet ätcrgifv es :

"Stockholm d. 13 April 1745.
Monsieur ayant le dessein d'envoier quelque vo-

lonontair e d'officier à V Armee pour la gueree pro¬
chaine pour qu'il en profitas jen ai choisi quelque
jeune officier de qualité est comme il est ne ces s air
que quellque un soi leur Mentor qui est l'euile sur
eux je n'ai pas pus mieus choisir que votre per¬
sonne dont je connois les qu alit e s est mérité si vos
affaires le p er mettes et si votes accepte le parti
je vous en prie de vous rendre inces s am ant apres



Samtalen blefvo på sådant satt underhållna under hela'mal-
tiden, och Hans Maj:t beredde mycket nådigt livar och en till¬
fälle att deruli deltaga. Han muntrade till och med sjelf med

avoir reçu celleci ici à Stockholm pour que je pre¬
is se prendre des ar an g em en t nes s ess aire avec vous
se qui s a y i t de la permmission du Roi je vous en
garanti je vous attan dont avec impatience pour
vous parler est vous pouves aitre persuadée que je
serai toujoursvotre tres bon et seincer ami.

ADOlPn FRIEDRICH."

Ett scdnarc bref tili Hamilton, hvilket här meddelas i öf-
versättning, utvisar, att denne Furste tänkte och handlade bät¬
tre, än han stafvade. Det lyder sä:

"Min Herre!

Jag har nyss einottagit ert bref från Breslau, och jag är
glad att se, det ni och edra följeslagare lyckligen anländt dit.

Jag hoppas, att ni nu befinner er vid krigshären, och som
jag är mycket belåten med de omsorger, Herr General-Löjtnant
Borck haft, för att ni i allsköns säkerhet kunnat komma dit, skulle
ni göra mig ett nöje, min Herre, om ni betygade bemälte Ge¬
neral till hvad grad jag derföre håller honom räkning.

I afsccnde på Herr Wrangel, kommer han med visshet, så
att man måste hålla honom underhållet tillhanda. Men det bör
ej åstadkomma någon förändring i de förfoganden ni gjort för
Herr Sparre, för hvilkcn jag vill draga försorg, samt för Herrar
Zöge och Nummers. Ert kreditiv är för tio ollicerarc; och sotn
ni endast har med er nio, så har ni underhållet för den tionde
i behåll, hvilket ni kan utdela på den fot ni gjort. Jag är
nöjd dermed, och jag skall alltid blifva det med er, min
Herre, emedan jag känner er och hyser för er fullkomlig hög¬
aktning.

Ni säger, att utrustningen är ganska dyr och fruktar derföre
att Sparre och Zöge ej liafva tillräckligt med penningar, att köpa
de hästar, af hvilka de äro i behof. Ni kan, min Herre, hos
er bankier i Breslau för dessa begge herrar taga så mycket pen¬
ningar, ni tror att de kunna behöfva, för att köpa sig hvardera
en häst. Jag öfverlemnar åt er att bestämma summan ; men
som jag icke kan göra detsamma för alla de andra, ber jag er,
min Herre, att gifva dem hästarna som en skänk af er, och att
de Herrarne deröfver iakttaga tystnad.

Jag afbidar ined otålighet underrättelser af er från krigshären,
emedan jag vet, att ni der skall vara med nöje. Visa mycken



tint och väl kryddadt skämt ett samtal, soin vördnaden och
gästernas återhållsamhet eljest gjort nog allvarsamt.

Det skulle blifva mig svart att i minnet återkalla alla de
qvicka och fmtliga infallen, hvarmed Konungen späckade sina
yttranden. Jag erinrar mig, bland annat, att Hollands Minister,
en man af hufvud och utmärkt förtjenst, men som genom sitt
utseende och sin röst ej har den lyckan att intaga, blef föremål
för fleraj i anseende till Herrar Ginckel och Pretorius, hvilka
Konungen benämde "Reserve Generaler", emedan Republiken
betalte, utan att använda dem.

När talet slutligen föll på Prinsen af Oranien, som ej heller
gör tjenst i kriget, anförde Ministern som orsak, att värdig¬
heten af Stadhuder ej medgaf sådant, hvilken myndighet i
honom underlydande provinser, han liknade vid en Konungs af
England. Hans Maj:t svarade: "Ja, i synnerhet nu!"

Det var nemligen just då Pretendentens angelägenheter
stodo på bästa fot.

Tusen andra utlåtelser af detta slag muntrade samtalet och
gåfvo det för stort intresse, att man gaf akt på, att det var
öfver tre timmar, Hans Maj : t satt till bords. I sanning., om
något sådant finns i verlden, vid hvilket man ej åldras, är det
säkert vid hans.

Arenderna försummades emedlertid ingalunda. Hans Maj:t
emottog inberättelser och utdelade stundligen befallningar, öf-
vergående på detta sätt med en förvånande lätthet från det all¬
varliga till det nöjsamma.

vänskap a mina vägnar åt cdra följeslagare. Predika för dem
mycket ärelystnad, åhåga i yrket och klok hushållning, och var
förvissad, att jag är med oändlig tillgifvenhet, min Herre,

Er tillgifnaste vän

ADOLPH FRIEDRICH.
Stockholm den 28 Juni 1815."
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Under måltiden undertecknade lian en myckenhet bref, och
innan han satte sig till bordet, hade han med egen hand skrif-
vit till Englands minister, hvilket bref sedermera blifvit offent¬
liggjord! i tidningarna, tillika med alla andra, hvilka Hans
Majrt förut skrifvit till samme Minister, for att påskynda
fredsverket.

Det är mänga bevis på denne Furstes ädelmodiga tänkesätt
och hofsamhet, hvilka den sednaste efterverld aldrig skall upp¬
höra att beundra.

Jag skulle aldrig sluta, nådige Herre! om i anledning af
Kron-Prinsessans lyckliga tillfrisknande, jag försökte uttrycka
min glädje, mina känslor och mina önskningar. EE. ertedde
mig den ulmärktaste gunst, om EE. täcktes nedlägga dem för
Deras Kong]. Högheters fötter. Min tacksamhet skulle blifva
lika stor som den vördnad hvarmed etc.

Dresden den 28 Februari 1746."

5.

"1 min sista berättelse lemnade jag HM. Konungen af
Preussen vid bordet. Då han steg upp, gick han in i sitt ka¬
binett, der han emottog flera inberättelser, hade af sina ut¬
skickade officerare och af öfverlöpare,' som hoptals anlände.

Sedan Konungen gjordt mig den äran att vid bordet till¬
säga mig, att han hade uppdrag åt mig till Kron-Prinsessan,
blef jag underrättad af hans Adjutant, att emottaga dem i Ko¬
nungens kabinett, der Hans Maj:t emottog mig på ett utmärkt
nådigt sätt, som jag haft den äran förut nämna för EE. Bland
annat talade Hans Maj:t med mig om ärendernas närvarande
ställning och de hinder, hans fiender allt hittills lagt i vägen
för hans försoning med Konungen af Pohlen, för hvilken han
yttrade en synnerlig högakning. Han jemförde med den oöfver-
träffiiga vältalighet, som är honom så egen, Sachsens belägen¬
het med en sjuk, som befinner sig i feberns högsta kris, då,
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efter yrseln, förnuftets bruk slutligen återkommer. Han tillade,
att det finns sjuke, som redan efter tredje.dygnet uppnådde
delta lyckliga mål, att andra ej liunno dit innan det 7:de, det
9:de, det 15, det 21:sta, och att Sachsen olyckligtvis tillhörde
sistnämdc klass af sjuka. Konungen hoppades, att det omsider
skulle öppna ögonen för sina verkliga interessen och lyssna till
de freds- och försoningsförslag, Hans Maj:t låtit framställa.

Kaffe inbars. Hans Maj:t skickade efter Grefve Rothen¬
burg, för att dricka det inne i kabinettet.

Samtalet föll slutligen på de inberättelser, man nyss fått
om fienden, som alltid uppehöll sig på ringa afstånd från sta¬
den. Då Konungen visade lust att drifva honom bort, före¬
ställde bemälte general, att fienden, i brist af lifsmedel ej kunde
få fast fot der, och skulle draga sig undan, utan att man be-
höfde anfalla honom; samt att för öfrigt de fördelar man vunne,
medelst att oroa honom under återtåget, icke svarade emot de
mödor och ansträngningar Konungens trupper måste uthärda,
då de förföljde en flyende fiende under en så sträng årstid.
Konungen antog dessa skäl och beslöt att förunna sina trupper
den hvila, hvaraf de i sin ordning voro i stort behof.

Grefve Rothenburg påminte slutligen Konungen, att tiden
vore inne, om han, enligt sin föresats, ville besöka kasernerna;
hvarpå Hans Maj:t mycket nådigt förafskedade mig, och reste
kort derefter ut i vagn, åtföljd af Prinsen af Preussen, Gene¬
ral Rothenburg och Grefve Cosel: den af framlidne Konun¬

gens af Pohlen naturliga söner, som icke var i tjenst, utan
stadnat qvar i Dresden, och hvilken Hans Majrt särdeles ut¬
märkte.

Sina lediga stunder använde han, att nästan alla dagar gå
ut för att bese ömsom de fångna landtsoldaterne, ömsom ka-
detterne, samt de kungliga palatsen och trädgårdarna, äfven-
som enskiltes; med ett ord: allt som på något sätt borde ådraga
sig lians uppmärksamhet.
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Han helsade med godhet pâ alla som inställde sig i hans
väg, för att beundra en eröfrare, som förfar emot dem med
så mycken hofsamhet och mildhet.

Pä aftonen gafs konsert i Konungens rum, då han gjorde
sig ett nöje af att höra de bästa röster och instrumenter i Ko¬
nungens af Pohlen kapell. Hans Maj:t hade redan pä morgo¬
nen låtit befalla dem att infinna sig hos honom klockan 5 e. m.
Han hade till och med önskat att denna afton låta spela samma

Opera, som blifvit uppförd kort innan Konungens af Pohlen af-
resa: men då skådespelarne anhöllo om något uppskof, blef
spektaklet uppskjutet till följande dagen.

Jag erinrar mig vid detta tillfälle, att då man frågade Ko¬
nungen, om han ville tillåta sina soldater att föreställa striden i
Operans tredje akt, svarade lian: att man dertill kunde använda
skräddare- och skomakare-pojkar, emdan hans soldater ej voro

marionetter, utan ämnade till helt annat ändamål.
Efter konserten tog Hans Maj:t sin aftonmåltid i litet säll¬

skap, med Prinsarne och dem af sitt åtfölje, som vanligen njöto
denna utmärkelse. Af fremlingar funnos endast Prins Lubomir-
ski, hos hvilken Konungen bodde, och Grefve Cosel.

Det är tid att jag slutar berättelsen om en dag, utmärkt
genom Konungens af Preussen ärorika intåg i sin fiendes huf-
vudstad: en berättelse, som jag kanske gjort tröttande, deruti
liknande dåliga predikanter, hvilka, då de skola göra utlägg¬
ningar öfver den Heliga Skrifts vackraste ställen, komma sina
åhörare att gäspa. Jag hoppas likväl att på samma sätt som

de, vinna tillgift för ämnets skull.
Jag har den äran framhärda &c.

Dresden den 9 Mars 1746."

6.

"EE. har af mina föregående inhemtat de enskildheter, som

jag ännu kunnat erinra mig om den dagen, då HM. Konungen
af Preussen intågade i Dresden.
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Följande dagen, som var söndag, begaf Hans Maj:t sig
klockan mot 11 till stadens förnämsta kyrka, der lian föregå¬
ende aftonen befallt, att en af hans husprester skulle predika.
Efter predikan, lämpad efter de ärofulla omständigheter, i hvilka
segraren befann sig, afsjöngs T c I) cum vid tredubbel salut från
alla fästningsvallarnas kanoner.

Denna dagen spisade Konungen middag hos sin värdinna,
Prinsessan Lubomirska, i sällskap med fruntimren i huset och
några andra från staden, dem Konungen bestämt, äfvensom
med Prinsarne, utrikes Ministrar och Generalspersonerne i hans
krigshär.

Som Hans Maj:t största delen af maltiden endast talade
med de fruntimmer, som sutto bredvid honom, kan jag blott
ofullständigt berätta de yttranden, dem han kryddade med sin
vanliga nåd och artighet.

Ett bland fruntimren frågade honom: om man i dag för¬
sett kanonerna med dubbel laddning, emedan skotten förekom¬
mit ovanligt starka? Konungen svarade skämtsamt: att det
var samma laddning, som varit anordnad till hans emottagande,
om han gjort sig uppstudsig.

Prinsessan Lubomirska frågade derefter, helt öppenhjertigt:
när Konungen ämnade resa sin väg? hvaraf han begagnade till¬
fället att svara: att han allt för väl insåg, att emedan hans an¬
komst ej varit önskad, skulle hans afresa i stället blifva det;
att hans vistande här i sjelfva verket var ganska kostsam ej
blott för staden, utan äfven för hela landet, emedan han hade
ett talrikt följe att underhålla; men att han i alla fall ej kunde,
för Sachsens eget bästa skull, afstå från att dröja qvar ännu
några dagar.

Vid uppstigandet från bordet iakttogo fruntimren ögonblic¬
ket att hos Konungen bönfalla om frihet för en bror, en släg-
ting eller en vän, som de hade bland hans fångar. Konungen
beviljade på det nådigaste sätt i verlden allt livad de åstundade,



ja till och med derutöfver, i det han erbjöd dem skvddsbret
för deras egna och deras anhörigas egendomar. Den förbind¬
lighet, hvarmed Knnungen förunnade dessa ynnestprof, gjorde
dem ännu dyrbarare.

De unga Prinsarne af regenthuset, ledsagade af deras Of-
verste Marskalk och Guvernör, kommo förmatt betyga Konun¬
gen deras vördnad, just dä han ämnade lemna sällskapet. Han
följde dem i Prinsessan Lubomirskas rum, omfamnade dem och
samtalade med dem en stund, hvarefter de unga Prinsarne togo
afsked af Hans Maj : t, som å sin sida gick bort, för att sköta
sina göromål ända tills tiden var inne för operan, som han
denna afton befallt.

Det var "Antigonus", som sist blifvit uppförd för Deras
Polska Majestäter.

Skådespelet var föga lifligt', emedan skådespelarne ej haft
tid, hvarken att lugna sin första förskräckelse, eller att i min¬
net återkalla sina roller, och stadens fruntimmer af egen drift
uteslutit sig derifrån. Konungen satte sig på parterren: alla
öfrige huller om buller. Några stadsboer hade till och med
tagit sig den friheten att slå sig ned i den Kongl. logen; men
så snart Konungen blef det varse, befallde han att köra ut dem.
När operan var slut, begaf Konungen sig till sitt hôtel, der de
fruntimmer väntade honom', som han låtit bjuda tilPsin afton¬
måltid.

Jag har den äran &c.
Dresden den 26 Mars 1746."

IV.
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SV.

ELSVÅDAN 1 STOCKHOLM 1751.

RiksRådet Tessin den yngre skref till sin Grefvinna:

1.

"Stockholm den 11 Junii 1751.

Den arma staden Stockholm befinner sig i ett tillstånd,
som ej annat kan än oändligen smärta dig vid din återkomst,
och som förtjenar ditt ömma medlidande under din frånvaro.

I lördags brast elden ut hos en målare, midt emot Riks-
Rådet Höpken, under en förfärlig storm: och medan man der
var sysslosatt, kom eld lös på söder och nästan i samma stund
på Ladugårdslandet. Föreställ dig den allmänna förtviflan: den

öfvergår all beskrifning. På de begge sednare ställena är för¬
lusten ersättlig; men Drottninggatan är gräsligt filltygad: Clara
kyrka nedbrunnen till grunden, på samma sätt den stackars
Rålambs hus, begge flyglarna af Boneauschölds, Olivecronas
hus, Apotheket, Wolfeldts hus, det som förr tillhörde Grefve
Ekeblad, Ribes, Grefve Thure Bjelkes, Palmrots och en mycken¬
het andra, mindre: allt det der är endast grushögar och ruiner.
Eldbränder och gnistor regnade öfver staden. Sex gånger var
elden hos oss, men räddades af vårt tjenstfolks ansträngningar,
dem jag evigt skall loforda. Det finns kanske 10,000 inenni-
skor, som ligga under bar himmel. Söndagen var lugn ; men
i går utbröt elden ånyo pä Ladugårdslandet, i ett annat qvar-
ter, och brände upp några hus.

Det förskräckligaste är att veta, att allt detta är verk
af några mordbrännare, som begagna sig af ett fosforiskt ämne,
hvilket antändes, så snart det kommer i luften. Man har ta¬

git ett stort antal i fängsligt förvar ; och vi få se hvarthän detta
leder oss. Den enda trösten är att se, det folket, midt ibland

3
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sin smärta, sin förtviflan, sitt raseri, välsignar Konungen och
regeringen.

Hela hofvet är, sedan i dag på morgonen, inflyttadt till¬
haka i staden, för att lugna den: man vakar öfver allaqvarter:
Uplands regemente ar i antågande: Borgerskapet är till häst:
hvarje General och hvarje Öf\erste hafva sina poster, och vi
lefva som under ett belägringstillstånd.

Folket har rifvit ned en Gardestrumslagares hus, hvars
dotter hängde sig för kort tid sedan, och man fann hos henne,
och ända inne i hennes spisel en hop skurkar, som sannolikt
blott afbidade yttersta signalen. Gud hjelper oss säkert, der-
om är jag fullkomligt öfvertygad. Oroa dig således icke.
lståndsätt din heisa, och vi skola söka iståndsätta staden, ge¬
nom BrandförsäkringsKontoret och barmhertighetsverk. Väl¬
görenheten skulle vara känslolös, om den ej vid detta tillfälle
visade sig verksam."

2.

"Stockholm den 14 Junii 1751:

Gud ske lof! vi hafva lugn sedan sistlidne tisdag, som

hofvet oafbrutet vistats i staden; och det återstår oss hlott det
sönderslitande skådespelet af mordbranden. Öfver stadens sä¬
kerhet vakar folket, med uppbyggligt och sällsynt nit. Ingen,
ända till de minsta barn, som ej gör vaktrund , med käpp i
handen: dessutom anlände i går aftons GOO man af Uplands
regemente. Ingen går förbi på gatorna, utan att blifva an¬
hållen och undersökt af det lägre folket. Deraf inträffar till
och med händelser, som skola komma dig att skratta, när man
får tid dertill. Till exempel: lille Falkenberg i Kansliet *)
blef för 5, eller G dagar sedan anhållen af några gummor. Då
de undersökte hans fickor, stötte de på en flaska eau de La-

*) Slutligen Grefve, BiksBåd, SerafimerBiddarc och Lunds Akade¬
mis Kansler.
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vande. "Aha! — ropade käringen — Lukta, mor! Det är
förskräckligt! Det är till att förpesta staden! Och för att brän¬
na upp den ofvanpå: ty det är sa starkt... Rör icke vid den!
Aha! Hvem är ni, min vän?— "Konungens Kammarherre." •—

"Kammarherre? Sa mycket värre, helfvetes brand! Se bara
hvilka missfoster hofvet föder i sitt sköte! —- Man fortsätter
undersökningen; man finner hans snusdosa, fylld med snus.

"Håll, för alla djefiar i våld! Se här något helt annat! Krut
i original! Hvilken styggelse! Vänta, du luktar af luntan! Du
skall varda bränd, min vän!"

Med ett ord: utan en olficers bistånd hade vår stackars
Baron Falkenberg blifvit släpad i häkte.

Man förde slutligen till oss (jag säger "oss"; ty första un¬
dersökningen börjades vid KansliRätt)— Man förde således till oss,bland minst 300 personer, en stackars karl, temligen väl klädd.
Man frågade tvänne bussar, som höllo honom i kragen: "hvad
han gjort? — Ingenting, så vidt O känna.— Hvarföre ha'n J
då tagit honom i förvar? — Derföre att han har den gemena¬
ste uppsyn, som vi någonsin sett."

En annan karl blef anhållen, på morgonstunden, emedan
han bar en röd rock, och eftermiddagen, för det att hans
rock var grön.

Man måste sätta en gräns för detta nit, som synes slutli¬
gen kunna bli vådligt."

3.

"Stockholm den 18 Junii 1751.
Folket här är oändligen mycket mindre folk, än annorstä¬

des. Mildt, hyfsadt och välgörande, hjelper det till att åter¬
ställa ordningen, medan på andra ställen det just är det, som
störer den. Hela verlden tänker ej mer på det förflutna; allt
är lugnt; i stället att stegra varuprisen, sänka köpmännen dem.
Hvar och en är omtänkt att bygga upp igen, och flere hafva
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redan börjat. Brandförsäkringskontoret ar ingalunda ruineradt:
tvertom betalar det allt. Clara kyrka skall, om Gud vill, vara

uppbvgd ånyo innan Michaelis, enligt livad Biskop Troiiius sade
oss i går i Rådet (ty sådana hemligheter kunna förrådas).
Banken skall finna medel att uppmuntra fastighetsägare och
hjelpa fattige. SerafimerOrden har åtagit sig, att lifnära femtio
små barn och att anslå en anständig summa till understöd åt
fäder och mödrar. Ej ett enda fabrik har uppbrunnit; ej en
enda soldat, hvarken vid Gardet eller Artilleriet har gått för¬
lorad. Polisen är allvarsam och bofvarne ha dåligt spel. Med
ett ord: allting tjenar till att ställa i högre ljus förtjensten hos
vår goda stads invånare, och lugnet är så fullkomligen åter-
stäldt, att man redan rustar sig till att flytta ut igen till
Drottningholm.

Ï går hade franske ambassadören sin audiens hos Konun¬
gen, Drottningen och Kronprinsen, för att öfverlemna sina nya
kreditiver. I dag är ordningen hos Markis Grimaldi, som utom
sitt tal och sina bref, på köpet har tvänne Spanjorer att före¬
ställa: den ene heter Monzo, är brigad-chef och inspektör öf-
ver fyra provinser; den andre kallar sig Demandez och är
kapten vid Monzos regemente. Utom fördelarne af ett vackert
utseende och angenämt sätt att vara, hafva de livad som be-
höfs af hufvud för att behaga.

Herr Grumbkau ökar också den goda sällskapskretsen och
förkortar icke aftonmåltiderna. Parafraserna öfver texten om

Berlin äro vidlyftiga och frågorna outtömliga, som naturligt är:
ty hvad skulle vi hålla oss till, om icke till födelseorten?

Herr Panins bror kommer från Petersburg med en säck
artigheter: fjeder, så vida ej uppriktigheten gifver dem tyngd.

Lägg nu till: Herr Furstenberg, en man af förtjenst och
belefvenhet, som redan är här, och Herr Juel, som kommer,
så hoppas jag du finner, att vi ha ved för vår vinter och sam¬
talsämnen för våra aftnar."
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''Drottninghalm den 13 Augusti 1751.
Hör mig ända till slut, min älskade Ulla! och du skall

finna, att det är ingenting. Sedan mitt sista bref ha vi haft
tre gånger eldsvådor i staden. Första gången i fredags natt,
helt nära RiksRådet Höpken i en vedstapel: genast slogs larm
och klockorna klämtade: ty nu mera skulle man klämta för en

lyseld på hafvet. Denna blef genast släckt, och följande dagen
fann man, vid gräfning, att det var dold eld qvar sedan första
eldsvådan den S Junii. Det är så sannt, att Fältskären Ribe
gjort samma upptäckt hos sig, då han lörde i grunden af sitt
fattiga afsomnade hus. Dagen derpå ytterligare stort oväsende,
förfärlig rök och gräslig låga i ett hus invid Carlbergs tull.
Kfter en fjerdedels timmas förlopp var alltsammans släckt.
Hvad är det V Hvad står på? Och hvarifrån kommer det?
Det kommer deraf, att elden fattat uti ett kar, i hvilket till¬
reddes boktryckaresvärta. På aftonen samma dag klämfar det
ånyo. Ambassadören, gicktkrämpig ända ut till naglarna, hop¬
par ur sin säng, och det var, på min ära! hög tid; elden hade
brustit ut i köket under hans rum, genom kockens vårdslöshet,
som går ifiån en eldbrasa, ut i staden, stänger dörren och tar
nyckeln med sig. Dörren blef inslagen och lugn följde på för¬
skräckelsen. Aldrig såg man någonsin mera hvarken eld eller
vatten. Säg sedan, att det finns oförsoidiga fiender! Om da¬
garna upphör det ej att regna, och skörden kan endast göras
i smyg.

Af alla dessa omständigheter begriper du väl, att nu mera

ej är fråga öm mordbrand: men som skållad katt är rädd för
vattnet, är man i rörelse vid minsta gnista, och man har rätt.

Grefve Ekeblad börjar repa sig, tackad vare kinan! men
han ligger emedlertid mellan lakan: och jag är icke nöjd med
hans hvarken hy eller ögon, hvilka ej komma sig före, och
du vet att de äro husets skyltar.



Man roar sig här mycket med att leta i gamla grafvar,
hvilket föranledt Drottningen att lata gräfva ned en urna,
fylld med allehanda små skänker till Konungen , jemte en sten
med runbokstäfver, innehållande lyckliga spådomar för hans re¬

gering. Det lyckades förtiäflligt: Kungen blef narrad; men
hvad man icke väntat sig, var: en liten skådepenning och två
gamla, ytterst sällsynta mynt, som jag låtit halka ned i botten
af urnan till Drottningen. Man skulle ha sett hennes öfver-
raskning! Detta lilla puts slog förträffligt in; ty stundom tvin¬
gar jag mig att skratta.

I lördags hade Panin den yngre sin audiens, som han på
hösta sätt kom ifrån. Om onsdag säges Herr Juel komma;
men när fru ÖfverHofmäslarinnan *) anländer vet ännu ingen;
men hon kan vara säker att bli välkommen.

1 går fick Wikman sin dom. Han varder halshuggen ;
hans hustru får sex månaders fängelse; sonen får en varning;
IUitker får 28 dygns fasta vid vatten och bröd: resten af
packet skickas till Marstrand. Allt det der är bedröfligt, men
ingalunda hårdt; ty alla hade förtjent repet."

V.

HOFMÄN UNDER FRIHETSTIDEN.

Ödmjukt memorial,
till H. Exc. IvronPrinsens Guvernör, Grefve Scheffer.
Oaktadt jag på 6:te året sökt med all upptänklig flit upp¬

fylla de vigtiga skyldigheter, mig såsom Kavaljer hos H. K. H.
KronPrinsen ålegat, har jag dock under denna tiden, med
största bedröfvelse, oftast fått erfara, huru litet min underdå-

*) Brefskrifvarcns hustru, Grefvinnan Tessin, född Grefvinna Sparrc.



niga tjenst och välmening kunnat förvärfva mig den hugnad, att
deruti vinna DD. RK. MM:s höga nöje och bifall. Men jag
har inneslutit min sorg deröfver inom mig sjelf och trott, att
tiden, min ömma tillgifvenhet för H. K. H. samt mitt brin¬
nande nit för Rongl. Maj:ts och Rikets tjenst skulle öfvervinna
dessa svårigheter och jag inom mig sjelf linna min belöning.

Men i gär natt har H. M. Konungen, vid sin återkomst
från Carlberg, på ett betydande och för mig ganska ömt sätt,
vid öppna dörrar, förklarat sitt höga missnöje öfver mitt upp¬
förande, samt att jag vore den, som icke gjorde min tjenst
rätt, utan sömnaktigtvis den försummade, för det att jag ej
infann mig till H. K. H:s emottagande vid en trappa, hvarest
H. K. H:s kavaljerer aldrig varit vane, att följa H. K. H:s
höga person.

Sedan jag jemväl vid inkomsten i H. K. H:s rum begärde
af H. K. H. blifva underrättad: hvarest jag mig skolat uppe¬

hålla för Dess emottagande''? svarande H. K. H. mig: ''under
portaljen"; och då jag påminte, att det stället vore gjordt,
hvarken för mig, eller någon annan adelsman, att afbida uti,
gaf H. K. H. lill svars: "att jag borde tala ur en lägre ton."

Utaf dessa omständigheter lärer E. Exc. finna, huru litet
min underd. tjenst hädanefter kan af mig göras, med den vigt,
som mitt embete kräfver.

Min underd. vördnad och tillgifv enhet för H. K. II. äro
utan gränsor. Mitt nit, ömhet och trohet äro odödliga. Mitt
lif är färdigt att uppoffras för H. K. H:s person; men en med¬
borgares heder är oskiljaktig från dess varelse. Den bör jag
icke öfverlemna, utan med densamma.

Jag har hittills trott mig uppfylla mina skyldigheter efter
de strängaste reglor af ära och trohet; men sedan jag haft den
olyckan af Rongl. Maj:t blifva ansedd för den, hvilkcn sina
skyldigheter efterlåter, så fordrar den aktning, jag är mig sjelf
skyldig, att hos E. E. anhålla, det jag matte ifrån allt tjenst-
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görande och uppvaktning blifva befriad, till dess Riksens Hög-
Iofl. Ständer hunnit förordna om hvad H. K. H. KronPrinsen

angå kan. Stockholm den 17 Februarii 1762.

Ulric Barck *).

En annan kavaljer hos Kronprinsen, Baron Fredrik Sparre
— slutligen Grefve och Fuks-Kansler ■— berättade i ett bref
frän Stockholm den 23:dje i samma månad till sin morbror
Riks-Rådet Grefve Tessin hvad vidai e i anledning häraf sig till¬
drog, sålunda:

"Nådige Herre!
Jag \ågar taga mig friheten att härhos sända EE. afskrift

af ett memorial, som Grefve Barck ingifvit sistlidne Onsdag för
att begära sitt endtledigande ur Hans Kongl. Höghets tjenst.
EE. finner i dess innehåll de stora skäl, som bestämt honom
dertill, äfvensom den bedröfliga ställning af skymf och ofientligt
förfördelande, för hvllka vi här alla gemensamt se oss blott¬
ställde. Denna händelse har gjort mycket uppseende de för¬
flutna dagarna. Ofver allt har man talat derom och Grefve
Barck har vunnit allmänt bifall. Hans memorial har i dag
blifvit framlemnadt till Lilla Sekreta Deputationen , hvilken be¬
myndigat H. E. RiksRådet Schefier, att fritaga Grefve Barck
från tjenstgdring, för den tid , som ännu kan återstå tills den
slutliga upplösningen af nuvarande stat för KronPrinsens upp¬
fostran. Man hade trott sig visa för mycken hårdhet mot Grefve
Barck, om man vägrat honom äfven denna lilla upprättelse;
men då jag emedlertid nu betraktar hans frihet och befrielse,
är jag icke desto mindre frestad att afundas hans lott. Jag har
ej utan obehag kunnat erinra mig de särskilta oangenäma upp¬
träden jag likaledes haft att uthärda på denna plats, och isyn¬
nerhet hvad som hände mig på Ulriksdahl första året af min

*) Slutligen RiksRåd.
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tjenstgöring hos KronPiinsen, och hvilket alldeles icke var af
annan natur, än det som nu föranledt Grefve Barcks ganska
rättmätiga klagan. Jag tror mig icke hysa en illa grundad far¬
håga, da jag mer än någonsin fruktar, att löpa nya äfventyr
under den återstående tiden, emedan det är säkert, att Grefve
Barck ådrog sig sitt missöde, utan att ens fanns stymmèlse till
fel i hans uppförande. Det synes mig ganska sannolikt, att
DD. MM:s vrede mot oss, i förening med H. K. H:s föga gyn-
samma sinnesstämning, som tillräckligt visat sig vid detta till¬
fälle, långt ifrån att mattas eller försvinna, snarare skulle kun¬
na fördubblas och tillväxa, efter det uppseende Grefve Barcks
steg gjort. Ledde af dessa omdömen voro vi redan färdiga,
samtlige mina kamrater och jag, att hvar och en ingifva sitt
memorial, för att begära detsamma som Grefve Barck. Vår
egen säkerhet och heder, äfvensom den aktning och uppmärk¬
samhet vi voro skyldige en oskyldigt förtryckt medbroder, syn¬
tes böra förbinda oss att göra gemensam sak med honom.
Men Herr LandtMarskalkens föreställningar mot vår afsigt
hafva föranlåtit oss att derifrån afstå, och vi gifva vika för
omständigheterna och tidens tvång, emedan försigtigheten och
allmänna ärendernas bästa fordra det. Våra gemensamma yr¬
kanden att få draga oss undan och varda befriade fi ån tjenst¬
göring skulle, enligt LandtMarskalkens tanka, göra saken allt
för allvarsam. Deraf skulle uppstå mer än en ledsamhet. Man
skulle nödgas skrida till regelbundna undersökningar och öfyer-
läggningar, som endast skulle öka uppseendet, utan att lända
till något väsendtligt. Det gjorde tillfyllest att Grefve Barcks
klagomål blefvo allmänt kända, emedan anledningen vore så
färsk och så giltig. Det bruk, LandtMarskalken ville göra af
detta memorial, skulle inskränka sig endast till att uppväcka
och lifva Sekreta Utskottets uppmärksamhet på vårt öde. Hvar

*) Grefve Axel v. Fersen.
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och en visste redan tillräckligt, och skulle af detta sista exem¬

pel blifva fullkomligt öfvertygad, att vi alla i allmänhet, och
en livar i synnerhet, uthärdat tusentals förtretligheter. Vår
hofsamhet och vårt tålamod att icke knota allt för högt, skulle
så mycket mer berömmas och synas i så mycket bjertare ljus.
Dervid skulle saken stadna; och ju mindre buller som gjordes,
desto lättare skulle man hafva att hålla oss skadeslöse för de

ledsamma stunder vi tillbragt, ehuru Grefve Barck fick den
förmånen, att några veckor före oss slippa ur träldomen. Med
ett ord: LandtMarskalken äskade, att vi skulle hålla oss stilla,
och man fick väl således lof att foga sig derefter. Samma
skonsamhetsanda har likaledes bemäktigat sig H. E. RiksRådet
Schefler. Han kallade i förrgår Grefve Barck till KronPrinsen,
och berättade för H. K. H. hvad utväg en af hans kavaljerer
tagit, hvarpå han genast läste upp för KronPrinsen Grefve Barcks

\

memorial. Prinsen, slagen af hvad han hörde, visade mycken
ledsnad och bestörtning öfver den perioden i memorialet, der
Grefve Barck redogör för H. K. H:s hårda svar. H. E. Schefler
.begagnade just detta ögonblick, att, i KronPrinsens närvaro,
föreslå Grefve Barck, att låta hela denna strof utgå ur sitt
memorial. Han insåg nog, att han derigenom gjorde H. K. H.
ett utomordentligt nöje, och ännu mer: att han dymedelst
gjorde KronPrinsen en utmärkt tjenst. Han bad honom be¬
sinna, att H. K. H. ännu vore ung, och att följaktligen drag
af öfverilning hos honom ännu kunde tåla öfverseende; samt
slutligen: att han borde skona Prinsens rykte och komma ihåg
att detta ännu endast vore i görningen.

Ofverraskad och bringad ur fattningen, svarade Barck på
alla dessa föreställningar, dem han ej väntat sig: att hvad han
sagt i sitt memorial, ingalunda skedt i afsigt att på minsta sält
skada H. K. H:s anseende, eller det rykte han redan förvärf-
vat, utan endast för att hos H. Exc. sin chef stöda på goda
och lagliga skäl sin begäran om afsked, hvilken han fann sig
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nödsakad att göra, för att icke bli beskylld, att handla af nyck.
Att för detta ändamål, han ansett sig ej behöfva dölja någon
af de missnöjesanledningar han haft, och att det ej kunde falla
honom in, att inan derutinnan skulle misstänka honom för en

brottslig afsigt. Att enär han sålunda måste uppsätta en an¬

sökning till H. Exc. i detta ämne, hade han ej kunnat före¬
ställa sig, att han deruti för H. K. H:s Guvernör behöfde dölja
något af hvad som förefallit mellan KronPrinsen och honom:
och att for öfrigt han fullkomligt tryggade sig vid det bruk af
hans memorial, som H. E. fann lämpligast att göra inför
Konung och Ständer.

KronPrinsen gjorde då en myckenhet ursäkter för Grefven
och gaf honom upprättelse, hvarpå H. Exc. Schelfer genast tog
bort ur memorialet den strof, som angick H. K. H. Det är i
detta skick det blifvit ofïicielt ingifvet, oaktadt förvåning råder
öfver förändringen, helst många blifvit underrättade om dess

ursprungliga lydelse. Grefve Barck skulle endast önskat, att
RiksRådet, innan han ansatte honom i KronPrinsens närvaro,
velat mellan fyra ögon förekomma honom om sin tanka.
H. K. H. hade då ej blifvit bragt i belägenheten , att nödgas
laga sin tillflykt till yttranden af fruktan och förskräckelse; och
intrycket, som deraf törhända kan qvarstadna i hans sinne,
äfvensom att interesset för hans ära och rykte icke särdeles
ligger hans kavaljerer om hjertat, hade då ej ägt rum. Med
ett ord: Grefve Barck skulle önskat förbehålla sig hedern sjelf
af att hafva mildrat uttrycken i sitt memorial.

För öfrigt har man försäkrat mig, att Uppfostringssaken i
hela dess vidd denna vecka varder anmäld hos Plena. Sekreta

Utskottet har redan sysslosatt sig dermed vid ett sammanträde,
och i morgon skall det lägga sista handen vid verket; men alla
som jag talat med hafva sagt mig, att tankarna ännu äro mycket
delade rörande belöningarna åt oss. I afseende på allt annat,
och systemet i allmänhet, är man ense: att KronPrinsen skalj
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förklaras myndig: att mogenheten af hans snille och förstånd,
i förening med den stora samling kunskaper han redan äger,
skola bli bevekelsegrunderna, på hvilka Ständerna ärna fota
sitt förklarande; och att hans nya hof hädanefter skall bestå af
tre kammarherrar, dem Konungen utnämner, af två pager, af
ett stall om 21 hästar och någon tillökning i betjening. Man
tror sig redan veta hvilka som skola bli kammarherrar, nem-

ligcn: Grefve Gyldenstolpe, Baron Fredrik Hamilton och den
tredje, efter någras gissning, unge HofJunkaren Grefve Hård,
och, enligt andras förmodan, min slägting Schwerin, som se¬
dan någon tid står ganska väl vid hofvet. Till allt detta lägger
man, att Konungen ärnar begära Sinklaire, för att alltid stad-
na hos KronPrinsen, under förevändning att hålla honom säll¬
skap. livad tidpunkten angår, då alla dessa nyheter skola taga
sin början, är den bestämd, enligt hvad RiksRådet Schefier
sagt mig, till måndagen efter Palmsöndag. Ii. K. Ii. går till
Nattvarden söndagen; måndagsmorgonen går han upp i Rådet
och svärjer Konungen trohetsed, och samma morgon lemna
vi honom.

Väsa Plena på Riddarhuset hafva de sista åtta dagarna af-
lupit ulan omröstning. Vi *) vunno en af stor vigt hos Pro¬
sterne förlid ne lördag i afseende på räkenskaperna för Kontoret
till Wexelkursens styrande. Det var fråga om deras revision
eller granskning: huruvida den skulle ske i Plena, eller öfver-
lemnas till Sekreta Utskottet. Atrån att få taga kännedom om

allt, utan afseende på politiska skäl, som kunna göra stats¬
hemligheters offentlighet farlig, hänförde en stor del af röster¬
na i alla Stånden för det förra alternativet; men pluraliteten
afgjorde för det sednare. Enhälligheten var fullständig bland
de öfriga tre Stånden, så att Riddarhusets beslut stadnade utan

j Hattarna: Spane tillhörde delta parti) Tessin var en bland dess
hufvtidmän.
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verkan. På en annan sida längtar man efter något vigtigt
ämne på Riddarhuset, för att kunna rösta och be\isa att plu-
raliteten der är vördnadsvärd. Man beklagar sig öfver Landt-
Marskalkens försigtighet och låbgsamhet. Emedlertid kommer
man öfverens om, att i det ena sa vül som det andra riksdags¬
partiet, ser man alla dagar inträffa söndringar och nya under¬
delningar, som a alla att hvarken den ene eller den andre kan
hafva bestämd visshet om sina inbördes krafter. På motsatta

sidan har det bildat sig ett parti, som kallar sig "Equilibrister".
Ï spetsen för dem synes Jan Abraham Hamilton, men det är
Grefvinnan Ulrica Posse, född Wrangel *3, som, enligt livad
det påstås, hemligen är dess hufvudsakliga lederska. Det ut-
göres af omkring SO personer. Man vet att en häftig förtrytelse,
hvaraf Ulrica Wrangel blifvit intagen mot Grefvinnan Bjelke,
gifvit första anledningen till denna brytning: ett gräl, med ett
ord, som bragt den förra i harnesk. Hennes man, Grefve
Fredrik Posse, och hennes bror, Carl Otto Wrangel, föra nu
ett språk, som är en glädje att höra: men å en annan sida,
hotar exemplet att blifva smittsamt. Oenigheten har nästan
redan innästlat sig, eller hotar åtminstone dermed, just dem,
som borde finna sin största fördel af alt hålla sig tätt förenade.
Midt ibland dessa skakningar blifva statens behof illa bisprungne.
Bevillningen är ännu oafgjord, medan uppskofvet dagligen för¬
dubblar och förstorar Rikets trångmål. Adeln fattade i går ett

nytt beslut: att hon aldrig går in på ny bevillning, innan hon
blir underrättad, om Rikets skuld ej härleder sig från det ford-
na kontraktet med Vexclkontoret. Protokollsutdraget blef ge¬

nast delgifvet de tre andra Stånden. Förlängning på den vid
sistförflutna riksdagen beslutade bevillningen, är allt livad som

kunnat erhållas, och det blott till slutet af detta riksmöte.

Ii. E. f. d. Justitic StatsMinistern och LandtMarskalken, seder¬
mera Riksmarskalken Grefve Arvid Mauritz Arvidsson Posscs
farmoder.



Denna 1756 ars bevillning hopbringar endast 13 tunnor guld,
och de oundgängliga statsbehofven för löpande året kräfva
öfver 50.

Öfterste Butturling ankom i förrgår från Petersburg, för att
lyckönska hofvet, å den nye Kejsarens vägnar. Han har i dag
haft sina audienser. Efter hans ankomst finns intet slags rykte,
som man ej satt i omlopp: som lmruledes han medför en stor
summa penningar, och lmruledes ryska krigshären redan fått
befallning alt upphöra med fiendtligheterna, och att gå i vinter-
qvarter på Pohlens område, jemte en hel hop andra orimlighe-
ter, de ena större än de andra.

1 dag äro två piknicker, hvardera utgjord af halfva stadens
invånare: den ena på Ulriksdahl, bekostad af DD. KK. MM.
den andra på Lorentzberg *), der hvar och en betalar sin an-

part. Det ärö Carl De la Gardie och Rosen, som satt sig i
spetsen för den sednare. Flera af sällskapet hafva uteblifvit,
sedan de fått befallning, att i stället dansa på Ulrichsdahl; bland
andra Grefve Ulrich De la Gardie och hans hustru, min svåger
Törnfiycht **) och min syster samt några andra. Man har räk¬
nat 200 personer i qväll på Ulrichsdahl, så att festen blir ly¬
sande. De kungliga återvända först i morgon till staden. Till¬
ställningen är en artighet, som Deras Majestäter velat göra det
sällskap, som gaf en picnick för åtta dagar sedan på Carlberg,
hviiken Konungen, Drottningen och Kron-Prinsen hedrade med
sin närvaro, och efter återkomsten från hviiken, klockan 4 på
morgonen, Grefve Barck blef så illa tilltvålad."***)

*) Den tidens förnämsta värdshus; nu mera Kyrkoherdeboställe i
Adolph Fredriks församling. Jemför Stockholm af Elers; 2 del.
sid. 188.

**) Riks-Rådet Grefve Carl Fredrik Törnfiycht, gift med Friherrin¬
nan Rritta Christina Sparre, slutligen Lovisa Ulricas Öfver-Ilof-
Mästarinna.

***) I de ofvanintagne brefven frän sedermera Riks-Kanslern lärer
läsaren sakna egenheten i hans skrifart. Det kommer dcraf att
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VI.

HATTARNAS EMANCIPATIONS-FÖRSÖK.

Baron Fredrik Sparre, till Riks-Rådet Tessin:
"Stockholm den 9 Mars 1702 *).

Jag har ansett det vara min pligt, att utan tidsutdrägt un¬
derrätta EE. om det stora och vackra beslut, Partiet nyss be¬
rammat och verkställt, för att återställa angelägenheterna pâ en
hedrande fot, sådan säkerheten och frihetens bibehållande kräf-
va. I dag åtta dagar sedan hafva vi öfverenskommit, att af
vara egna medel bilda en kassa af 200,000 R:dr, medelst fri¬
villiga subskriptioner, hvilka penningar skola förvaltas af kloka
händer, kända för att vara ur stånd att tillegna sig något på
det allmänna bästas bekostnad. Man har öfverenskommit om

ett ovilkorligt förbehåll, vid antagandet af denna nya ordnings-
plan: att aldrig hädanefter några penningar få antagas, som

erbjudas af utländsk makt, för att användas till underhåll eller
understöd åt folkets inre angelägenheter. Man har dervid fä¬
stat till och med nesa; och vi vilja sjelfve förblifva våra egne
bevarare af lif och frihet. Landtmarskalken *), General Ha¬
milton och Herr Jennings äro utkorade till Direktörer och Skatt¬
mästare vid vår kassa. Ingen utbetalning får göras, utan att
de samtlige undertecknat sina namn på invisningen eller utbe¬
talningen, och det är blott hvarje fjortonde dag man får lyfta
ur kassan. Hvarje delägare har fritt tillträde till räkenskaper
och verifikationer, hvilka skola föras noggrannt, för att i hän¬
delse af minsta tvifvelsmål kunna öfvertyga sig om förvaltnin¬
gens fullkomliga ordning och oegennytta. Ädelheten af företaget

brefven här äro öfversatta och originalen skrifna på franska språ¬
ket, hvilkct Sparre behandlade med ojemförligt mera ledighet, än
modersmålet.

Se näst föregående not.
**) Grefve Axel von Fersen.
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och den vackra bevekelsegrunden förtjuste så hastigt alla, som

voro närvarande vid sammankomsten, då förslaget gjordes,
att inom mindre än 24 timmar voro subskriptioner gjorde för
öfver 400,0G0 Daler. Vara rikaste medborgare gåfvo hvardera
5, G ända till 10,Q00 Riksdaler» De mindre förmögne skrefvo
pä 20,000, 15,000 och Ö000 Daler, o. s. v. Det finnes för
närvarande i kassan redan öfver en million. Borgerskapet har
sammanskjutit öfver 400,000 Daler. Dagligen anmäla sig nya
subskribenter; flera inskicka penningar under diktade namn.
Andra erbjuda fjerdedelen, ja hälften af allt hvad de äga, och
anhålla på köpet som om en gunst, att man ej måtte försmå deras
håfvor. Med ett ord: förtjusningen synes vilja blanda sig med
i spelet, och ansträngningarnas storhet, i förening med den
skyndsamhet, hvarmed de göras, ha åstadkommit ett djupt
intryck på de illasinnade. Det lär dem, att icke sjunga T c
Deum innan segern vunnits. I sjelfva verket är det som till¬
dragit sig vördnadsvä:dt, och denna själsstorhet måste natur¬
ligtvis åstadkomma förträfflig verkan, om dermed fortfares. Man
gör ingen hemlighet af hvad som skedt. Ändamålet, som är
frihetens bibehållande, förkunnas högt. Man är, för att ej lemna
arbetet halfgjordt, redan betänkt på uhägar, att kunna grund¬
lägga denna kassa för evärdliga tider, för att dymedelst ännu
mer betrygga välsinnade medborgares lugn och fördubbla de¬
ras nit.

När detta beslut togs, syntes sakerna mera förty iflade, än
någonsin. Hotelserna, som i löndom kringspriddes, hade re¬
dan stigit till sin höjd, och en stor del medborgare dukade re¬
dan under af modfäldhet, eller voro i begrepp att resa bort, i
brist af egna medel, eller understöd för att lefva. Nu har hop¬
pet återkommit och modet lifvats. Våra Plena ända hittills hafva
likväl ej sysselsatt sig med några särdeles vigtiga ämnen; men
ordningen kommer oförtöfvadt till dem. ' Jag glömde nämna,

att
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att min svärfar har för sin del gifvit 9000 Daler. INÎan har
känt sig före äfven hos mig, och jag skulle ej begärt något
bättre, än att få lemna mitt bidrag, om mina omständigheter
sådant rnedgifvit: men min svärfar har förklarat, att hans sub¬
skription gällde både för honom och för mig."

Riks Rådet Tessin svarade sin systerson Baron Sparre:
Åkerö le 15 Mars 1762.

Dieu veuillCj que la résolution que vous dites
être pr ise pu is se contribuer à nous rendre notre
bon sens! mais, que conclure de tout cela? Qu'en
rcsulte-t-ilj sinon "point d'argent, point de Suisse"?
de sorte que l'intérêt et l'appas du gain président à
nos Dièts et les meuvent. Foi b les ressources, et foi-
blcs appuis d'une liberté mourante!

Le parti anti-patriotique — et peut-être
même plusieurs individus de l'autre — non obstant
l'infamie y attachée (ainsi qu'elle a été de tout

tems, et par la nature de la chose) prendront le de¬
nier étranger tout comme auparavant, par le prin¬
cipe de "Lucri bonus odor, quolibet ex parte."

Ainsi nous resterons éternellement entre deux

bourses, jusqu à ce que Dieu, par sa miséricorde,
nous accorde cette sagesse, cette concorde et cette

fermeté, qui font seules les pilotes d'un état quel-
quon qu c.

KrigsPresidcntcn och ÖfvcrStåthållarcn Grefve Axel Wredc Sparre,
gift ined Grefvinnan Augusta Törnflycht.

"Mössorna"j ty Tessin, som här har ordet, var "Hatt". I en
"Mössas" mun skulle ofvanstående uttryck betydt "Hatfarna:
alldeles som nu för tiden de sig så kallande "Liberale" och
"Konservative".
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Au mois de Décembre, peu avant mon départ,
on parloit déjà de cette caisse comme d'une chose
ab s o lumen t arr ang é e.

Malgré ce que je viens de dire, je ne saurois
dis simuler, que cette chaleur dans la nation me

fait un plaisir singulier, et qu' elle me paroit élo¬
igner, du moins pour quelque tems, /e "De profun-
dis": que nous étions sur le point de dire.'''

VII.

UNDERHANDLINGAR OM SUBSIDIER.

a)

Déclaration de la France à la Suède.

L'Etroite union de la France et de la Suède a, depuis
son commencementfait partager constamment à ces deux
Couronnes avec l'intérêt et l'empressement le plus vif, toutes
leurs positions. Le tems, bien loin d'altérer des principes aussi
respectables qu'utiles à la grandeur des deux nations, a éga¬
lement fortifié leurs liens, tant dans les circonstances heureuses
qu'au milieu de la contrariété des événemens. Le Roi, at¬
tentif à tout ce qui touche un allié aussi ancien et aussi cher
que la Suède, n'a pu apprendre qu'avec la sensibilité la plus
entière, l'embarras de ses finances, ni différer a' Lui témoig¬
ner, qu'il croit du devoir de son amitié, de Lui offrir dans
cette occasion toute ce qui peut venir ci son secours d'une
manière efficace, et être compatible avec l'état des finances
de son rotjaume.

Dans cette resolution le Roi s'est fait représenter le dé¬
tail de ses engagements avec la Suède, leurs conditions respec¬

tives, ce qui peut en être resté sans exécution de part et
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d'autre, et enfin ce qui, dans cette proportion, se trouver
dû par rapport aux subsides arriérés. Le Roi, après aro/r
examiné ces différents points avec l'attention du droit et de
l'amitié, ne s'arrête qu'aux besoins actuels de la Suède 3 et
se fait un plaisir d'y soumettre les siens, ainsi que injustice
de ses prétentions.

L'Ambassadeur de France a l'honneur de déclarer au

nom du Roi, que Sa Maj:té uniquement occupée de donner sans
cesse au Roi et au royaume de Suède de nouvelles preuves de
sa sincère amitié, ne veut entrer dans aucun calcule, qui au-
roit pour but le soulagement de ses propres finances, et quJac¬
coutumé à préférer à ses avantages personnels, ceux de ses

alliés, le Roi trouve une double satisfaction3 à se livrer sans
mesure à ce sentiment, avec le royaume de Suède. C'est
d'après tous ces motifs que Sa Majesté, pour terminer à la
satisfaction réciproque des deux Cours, les discussions, qui
se sont elevées par rapport aux subsides, a résolu de payer à
la Suéde la somme de Douze millions de Livres de France,
à raison de Quinze Cent mille Livres par an, à commencer
du premier Janvier j Mil Sept Cent Soixante Cinq, jusqu' à la
fin de l'année Mil Sept Cent Soixante et Douze.

Le Roi en donnant une preuve aussi essentielle de ses

tendres sentiments pour la Suède, n'en exige rien de nouveau,
mais regardant comme un des plus précieux avantages de sa
couronne, la solide durée de son union de vues et de prin¬
cipes avec le royaume de Suède, Sa Majesté déclare, qu'en
prenant Vengagement de compter à la Suède Quinze Cent Mille
Livres par an depuis le premier Janvier mil Sept Cent Soix¬
ante Cinq, jusqu' à la fin de mil Sept cent Soixante et Douze
Elle s'attend de la part de cette Couronne à un retour d'amitié
proportionné au secours qu'Elle en reçoit; qu'Elle persistera
dans les sentiments ou Elle a été jusquJ à présent à t'égardde la France; qu'en toutes occasion elle lui donnera des
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preuves d'une amitié constante et que dans toutes les affaires qui
pourront survenir, elle se conduira de la manière la plus
conforme aux intérêts du Roi ainsi qu'à la gloire des deux
Couronnes.

VAmbassadeur de France se trouve d'autant plus (latte
de l'honneur d'etre l'organe des sentiments invariables de son
Maître pour la Suède, qu'ils lui fournissent l'occasion d'y
joindre les protestations de son Zèle particulier pour des liens
dont il respecte l'utilité générale et sent tout l'agrément jour¬
nalier. A Stockholm le quatre Novembre mil Sept Cent Soix¬
ante quatre. Le Baron De Breteuïl.

0

Svenska Regeringens svar:
Le Roi a vu avec plaisir les nouvelles assurances que le

Baron de Breteuïl, Ambassadeur de France, Lui a données de
l'amitié du Roi son Maître cl de ses dispositions à terminer
Faffaire des subsides dus à la Suèdej en vertu des traités
de 1754 de 1757 et de 1758. La Suède n'a rien prétendu
d'injuste dans le cours de cette négociation. File s'est tante
exactement à la lettre des traités, et n'ayant rien eu à se re¬
procher sur la fidélité, avec laquelle ils ont été remplis de son
coté, elle a demandé avec confiance, qu'ils te fussent de même
de la part de la France. Cependant comme le Roi est ani¬
mé du désir le plus sincère de voir subsister les liens
d'amitié, qui depuis si longicms unissent les deux Couronnes,
Sa Majesté Se prête volontiers aujourd'hui à la situation des
propres affaires de la France, et dans cette intention File ac¬
cepte pour l'entier payement des subsides , qu'Elle a reclamé
si justement, les douze millions de Livres offerts par la France,
payables en huit années de tons à raison de Quinze Cent Mille
Livres par an. Le Roi est persuadé néanmoins: qu après



avoir donne à la France celte nouvelle preuve de Son amitié
invariable pour clic, et du plaisir que Sa Majesté trouve à
oublier ses propres intérêts, en faveur de ceux d'un si ancien
Allié, S. M. T. C. ne se refusera pas non plus à accorder
par la suite et lorsque l'état de Ses finances pourra le lui
permettre, de nouvelles facilités à la Suède pour toucher la sus¬
dite somme de Douze Millions de Livres, sans attendre
l'échéance des termes proposés et agréés aujourd'hui de part et
d'autre.

Au reste le Roi également sensible à la gloire de ne ja¬
mais S'écarter de Ses engagements, et jaloux de ne les point
étendre au de là de leurs stipulations formelles, n'a besoin que
de consulter les intérêts réciproques des deux Couronnes, pour
être persuadé de la solidité et de la durée de leur union,
qu'une longue suite d'événements et de liaisons de plus d'un
siècle ont affermie. Fait a Stockholm le 29 Novembre 1764.

VIII.

EN KRIGSBUSS AF HATTPARTIET.

Lars Hjerta, född samma Sr Carl XII stupade och död
samma år Gustaf IV Adolph föddes, slöt sin bana som Gene¬
ral-Major, Öfverste för Westgötha Kavalleri, RSO., sedan han,
tillika med brodern Carl (Landshöfding Hans Järtas fader) b 1 if—
\it Baron 1771. Hela hans (Lars Hjertas) skaplynne, hela
hans vandel, hela den tidens anda ligga för öppen dager i hans
bref, äfven då de angå hvardagligheter utan vigt. De efterföl¬
jande äro ställda till Grefve Axel Wrede Sparre, som från Of-
-verste vid nämnde regemente blef President i KrigsCoilegio och
sist Öfver-Ståthållare, C. S. St. K. Språket så väl som tankarna,
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förhålla sig till vara dagar, som den 12-pundige kanonen tili
Drottning Christinas loppbössa.

1.

"Neuenkireken den 23 Oktober 1757.

Min nådige och värda Herr Öfverste!
(Låt ingen menniska läsa detta bref mer, än Herr
Ofversten sjelf).

Hvarken kanonsjuka eller skolsjuka är orsaken till mitt ute-
blifvande få uppvakta Herr Ofversten och atlemna rapport om
mitt nödigt lemnade nöjsamma kommando, men en skamlös
stenkolik, som i natt rätt utbrustit med blod ocli grus, samt
stark diarrhé, och obeskrillig mattighet nödga mig ännu i dag
hålla vid sängen: men hoppas, om Gud vill, i morgon, eller
öfvermorgon kunna rida till min värda och kära Öfverste.
Emedlertid försäkrar jag, om minsta ailarm blir, genast vara
till häst och rida i dust, som en ärlig svensk, samt då få till¬
fälle, med den Högstes tillhjelp, visa våra fiender, att ännu
rinner käckt blod i svenska och götha ådror. Jag är desperat
för jag intet orkar ut. Gör, för Guds skull, och döm ej illa
härom; ty förbannad vare jag, om kanonsjukan är min passion!
Men kommer jag ur denna svåra barnsängen, skall jag bjuda
till offra några ljus med stålvekar åt Preussarne, och juhlklapp
på köpet, så godt jag förmår. Min passion är förtretlig, men
min inquiétude obeskrillig, och kan jag ej beskrifva hvad detta
oroar och chagrinerar mig ligga här och ej få vara med bland
mina käcka och värda kamrater.

Min skyldighet har jag sökt fullgöra under mitt kommando,
så mycket mig blifv it anbefahlt och jag kunnat. Hussarerne
har jag jagat, fångar har jag fått. General Hamiltons order
att bli qvar öfver söndagsnatten } å sist hållna Hussar expedi¬
tion, är orsaken hvarföre jag ej om måndagsmorgonen kunde
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sammanstöta med den öfriga kommenderingen. Äfven har jag
dess skriftliga order ej marchera på thorsdag till Greifswald.

En karbin, en pistol och en hatt — men NB. intet min
egen ■— äro förlorade under attacken vid Giircksburg. Hatt har
jag af egna penningar ersattj gallon är skänkt af Generalen,,
äfven ett par temligen goda pistoler. Men karbin är och för¬
blir borta, tills ryttaren skallar sig en igen af fienden.

Sju misserabla skinkmärrar blefvo mig tillsända vid sista
aflöning, och hvarom jag, da Herr Ofversten sist var i Anc-
klam hade äran rapportera. 5 deraf äro nu bra igen; en dog
under hemmarchen här i byn, och Mårten Högmans häst, som
leddes till Ancklam, leddes hela vägen hem igen. Hästen är
alldeles kassabel och oduglig. Om karlen lärer Falkenberg bäst
kunna lemna besked livad han duger till ; men mig står han
intet an. Mera om dem , med många flera öhlhjeltar, skall jag
dock för Herr Ofversten allena, lemna berättelse, då jag kom¬
mer. Nådig Herr Ofverste! låt flitigt läsa krigsartiklarne för
våra Ryttare, i synnerhet de punkterna, som angå fältflyktingar
och deras straff, hvarvid kamraterne torde \idare göra veder¬
börliga och högst nödiga explikationer.

27 Ryttare af Falkenbergs trupp har jag skaffat strumpor.
Skjortor fick jag inga ; ty der var hvarken väf eller skjortor
till fångs.

Korpralerne Lilljedahl och Reuter meritera i högsta grad
Herr Ofverstens besynnerliga gracieusa attention. Kunde desse,
sig till vidare uppmuntran och andra till émulation i bravour
och activité i tjensten, få, på min ödmjuka och sannfärdiga in¬
tercession, till juhlklapp eller nyårsgåfva, Qvartermästare karak-
terer, vore det mer än väl och gjorde god nytta. Adlerforss
är bra; men en af de sagtmodige, som skola besitta jordene.

Min heder skall garantera sanningen af allt hvad nu är af
mig berättadt.



Jag orkar ej mer skrifva för matlighets skull. Gud be-
rare Herr Ofversten! önskar af själ och hjerta

nådig Herr Ofverstens
ödmjukaste tjenare

L. Hj c r t a.

Inom kort far jag slåss: Gud gifvc oss lycka, och late en
livar komma ihåg han är svensk 1"

2.

"Campementet på Frankendam vid Stralsund den 6 Julii 1758.
Högvälborne &c.

Vi kommo hit den 4 och 5 dennes, vänta hvarje minut
order marchera till våra förra posteringar (om icke längre bort)
vid Peneströmmen. Större delen af transporten med infanteriet
är redan ankommen; resten väntas livar minut, och allt livad
marchera kan, skall marchera, och hvarmed redan en vacker
början är gjord. Westgotha Kavalleri bryter upp den 9 Julii
hemifrån landet och skall fortsätta marchen med skyndsamhet,
In summa: vi tänka, med Guds hjelp, gå på och slåss till
sista man, så hårlockarne skola ryka kring fältet. Styre nu
Gud, så går det väl; nog äro vi både färdiga och villiga full¬
göra vår skyldighet. General Hamilton, som under RiksKådet
Rosens sjukdom kommenderar arméen, ärnar bruka rena all¬
vara och är en besynnerlig gynnare af vårt regemente, samt
gifvit oss sin parole d'honneur, anse Westgötharne som sitt
regemente, under Ofverstens frånvaro.

Min sak vid Skåningarne står ännu i vida fältet; ty Of-
verste Barnekow är naturligt porterad för sitt regemente och
satt Ryttmästar Ehrencrona på förslaget, som har mäktiga be-
fordrare i Stockholm. Min vue att komma till Skåningarne
har sin uträkning på rätta Majorsindelningen der vid Regemen¬
tet och framdeles byte; men jag tviflar att förslaget lyckas, då
följden blir, att stå qvar här vid regementet, hvarest Brummer
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och Lvbecker aldrig göra öppning , innan döden körer dem dä-
dan. Delta har varit och är osaken hvarföre jag söker mig till
Skåningarne. Får jag tillfälle att göra någon hederlig kupp mot
fienden, skall jag äf\en derom lernna vördsam part. Nog skall
jag bjuda till, med Guds hjelp!

Af lliksRådet Palmslierna har jag fått tvenne bref samt
muntliga tillstyrkningar med Conrad Falkenberg, genom Herr
Öfverstens memorial till Kungen, fa Majors karakter i Arméen ;
och råder H. Exc. mig anhålla hos Herr Ofversten, att han
ville inkomma till Kungen med ett memorial på det sättet stäldt,
att Herr Ofversten remonstrerar, det han måtte få den 3:dje
Majoren i regementet, emedan Brummer för sjukdom ej kan
vara kommenderingen följaktig, och största delen af regementet
nu är utkommenderad. Om detta gracieust af Herr Ofversten
insändes, försäkrar H. Exc. mig det skall reuissera. Jag öf-
verlemnar nu denna saken till Herr Öfverstens gracieusa åtgärd
nämner ock aldrig mer derom, men gör mig försäkrad om Herr
Öfverstens vanliga ynnest, i hvilken jag mig rekommenderar
och med all upptänklig vördnad framhärdar etc.

P. S. Greifsvald och Demin ha redan svensk postering och
Ancklam får i dag. Vårt folk har i dag med 4 tunnor öhl in¬
vigt sina nya munderingar, hvarvid Herr Öfverstens skål med
all makt af hjertat är drucken.

Nu på minuten lick jag ånyo bref från RiksRådet Palm-
stjerna, som nu tredje gången pusserar, att jag skall anmoda
Herr Öfvers ten insända ett sådant memorial till Kungen, som

här är anfördt, då han försäkrar mig bli tredje Major i rege¬
mentet och hvartill han fått god apparance. Genom Jean
Frietzsky vid Vermländningarne säger RiksRådet Palmstierna
jag har öppet prejudikat, att det går an. Min första fullmakt
är af den 22 November 1731 och sista fullmakten den 8 Septem¬
ber 1717. Min ålder är på llista året. Min nådige Herr Öfver-
gted skicka in ett sådant memorial, så kan jag dock åtminstone
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derigenom vinna tur i Armeen framför en hop pojkar, som nu

ga mig förbi.""
3.

"Lägret vid Creutzlow den i Oktober 1700.

Högvälborne etc.

Stundeliga attacker och smakl ig med Preussiska Dragoner,
Svarta och Röda Hussarer, item blå och hvita på köpet, äro
orsaken , att jag med sista posten ej kunde rapportera Herr
Generalen den obehagliga tidning, det Ryttmästar Akerhjelm
tillika med Löjtnant Westfelt, SekundKorporalen Holm, Trum-
pettar Storm, jemte 39 hästar och karlar, blefvo den 22 den¬

nes, på ett detachement under OfversteLöjtnant Grefve Putbus's
befäl, efter ett ganska tappert fäktande ändteligen öfvermanna-
de och till fånga tagne. Akerhjelm och Westfelt äro begge
blesserade och hafva med sina käcka Ryttare fäktat tills de
tumlade af hästarna och blefvo, blodiga och blesserade, af
platsen tagne. Regge ligga nu att läkas i byn Suckow hos
Herr von Arnheim och genom Preussiske Ofversten Dellings
nobla anstalter bli hederligt vårdade och kurerade. Jag är sä¬
ker på, att så fort Generals en chef rapport till Hans Maj:t
och Rådet inkommer om Herr Generalens regementes heder¬
liga, käcka och tappra förhållande, lärer Herr Generalen finna,
att dess regemente vid detta och alla tillfällen hedrat nationen,
sin general och sig sjelfve. Jag borde ej sjelf skrifva detta;
men jag risquerai' aldrig härutinnan någon dementi; ty ännu
försvarar Westgöthen sin tallrick, och denna sednare kuppen
ökar oljan på deras eld, hvartill Löjtnant Schoultz och jag i
förrgårs voro lefvande vittnen, då vårt Regementes fältvakt,
efter 3 timmars husarderände och vif eld jagade femdubbelt
stark fiende öfver fält och dälder. Samma kontradans hade

jag i går med fältvakten af Norra Skånska och Smålands ka-
vallerier, hvilka begge jag hade den hedern, som Ofverste af



dagen anföra och kommendera ; och hvilka trupper så rakade
in, att fienden måste hals öfver hufvud retirera, och jag med
mina käcka Norra Skåningar och Småländningar hlef herre öf¬
ver hela fältet (dock utan jordagods). Kort sagt: nu är ka¬
valleriet kavalleri, och Ilussarer på köpet. Gud gifve oss helsan!
slåss är vårt dagliga bröd, och vi fasa icke, hvarken för
"Todtenköpher", eller de röda djeflarna. Jag väntar nu, att
Hans Maj:t i nåder gifver mig Majorsindelningen efter Lybecker;
men slår det felt, så bedyrar jag vid min salighet och heder,
att jag i underdånighet begär genast mitt afsked och endast
Hans Majits rekommendation till emploi vid Ryska arméens
hussarer och cossacker: för hem går jag inte för allvare, så
länge kriget räcker, men väl på kort permission, gå huru det
gå vill. Jag är en sådan halare af dem, som utan laga förfall
resa hem, att jag af själ och hjerta önskar, det våra qvinfolk
ville i högsta grad skamfila dylika pelegrimer. Större straff vet

jag icke för dylika stugoliggare, som lemna sina kamrater
i sticket.

Min ödmjukaste respect ber jag ändtligen formales hos den
hederlige och käcke General Fersen, som protegerat och satt
vårt regemente i lustre, och derföre skall han hafva heder och

tack, så länge en Westgöthe lefver; ty han, och ingen annan,
åtog sig vår välfärd 1758 om hösten, och från hvilken stund

regementet bibehållit sig och sina hästar, att vi, Gudi lof! tills
dato kunnat fullgöra vår skyldighet. Ja, helsa honom, millioner,
millioner fallt från sina Westgothar."

1.

Utan datum.

"Kornett Jernfeltz har förlidet år, då Lvbecker ackordera¬

de, sagt sig med nöje betala sin andel i ackordet, samt att
han hade tillräckliga penningar dertill; och då honom frågades:
om detta hade sin riktighet, och att han kunde prestera sum-
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man, svarade han "ja'-, i alla kamraters närvaro. Hvarpå vi
alla sade honom, det vore väl : men kunde han nu ej ingå
ackordet, ville vi förbehålla honom hans tour, allenast han
sade sannt, det han än ytterligare, pä officers parole högligen
vid sin ära bedyrade. Allt sådant oaktadt, manquerar han nu
i betalningen, och dess bror Herr OfversteLöjtnant Jernfeltz
vill ej honorera Kornettens sedel på 5000 D:r kmt. Jag ber
ödmjukast Herr Generalen täcktes föreställa OfversteLöjtnant
Jernfeltz detta, och tillika låta honom veta, det i fall Kornetten
ej betalar, nödgas jag taga de mesurer, som lag säger. Kornett
Jernfeltz conduite är för öfrigt af den beskaffenhet, att han
långt för detta bort ackordera ; och vore väl om han toge det
partiet, ju förr dess bättre för honom sjelf, och ju kärare för
oss alla, som måste göra tjenst med en oflicer, hvars upp¬
förande är tjenligare för en bonde, än en hederlig officerare.
Dismunderad är han nu alldeles. Gifter är han med en tysk
fru, som är hvarken belefvad, eller har pengar: illa hör han,
och tjensten hvarken lär eller begriper han ; med ett ord : en
ömklig officer i ett regemente, som briljerar så väl i émula¬
tion af hederligt tjenstgörande, som corps d'esprit att ho¬
norera sig sjelfve och vår nation."

5.

(Fragment.)
"Jag är arg på Hjerta af allt mitt hjerta. Jag dragés med

svindel och jag har haft fan till vägar samt sjelfva Carons färga
att passera öfver sjön; men jag frågar hvarken efter eld eller
vatten, allenast jag kan köra Hjerta skaffa prompt penningar."

6.

Utan datum.

"Högvälborne etc.
Herr Generalens gracieusa bref hade jag begge den äran
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bekomma, jemte dervid fogade afskrift af Kungens bref, samt
reglementet öfver sättet att \älja Herredagsman.

Enligt Generals en chef order, att inom Julii månads slut
inkomma med rapport, h vilka officerare vid regementerne blif-
vit valde till riksdagsfullmäktige? samt hvilka som Capita
ärna riksdagen bevista? blef valet formelt, efter Förordningen
fö nätlad t och Ryttmästaren Nils Strömhjelm enhälligt voterad
och kallad till regementsfullmäktig vid instundande riksdag: får
1,200 D:r s:mt i respenningar och arfvode, i ett för allt, för¬
utan livad Ryltarne betala, om riksdagen står öfver 3:ne må¬
nader, samt reser härifrån till Sverige i September månad,
Jag beklagar att regementet ej kunnat i detta mål fullgöra Hans
Maj:ts vilja, medelst riksdagsmans väljande af de hemma¬
varande Ryttmästare med kompagni, men förmodar dock Rege¬
mentet gjort ganska godt val, då de dertill utnämnde Rytt-
mästar Strömhjelm, till hvilken de haft bästa förtroende, och
den der äfven bäst har sig bekant de angelägenheter, som
härute röra deras välfärd. Med ett ord: Strömhjelm är så
unanimt utvald till riksdagsfullmäktig, att icke ett enda v o tum
af här varande officerare varit emot honom.

Jag önskar nu Hans Maj:t i nåder ville göra mig till Pre-
mierMajor vid Westgötha kavalleri, fastän jag ej kunde skaffa
regementsfullmäktig, sådan som brefvet utnämner; men så tror
jag dock Hans Maj:ts nåd och rättvisa lära litet härpå reflec-
tera och décidera min ansökan till min och regementets avan¬
tage, hvilken min och kamraternes välfärd jag rekommenderar
i Herr Generalens gracieusa åtanka. Vi skola deremot i in¬
stundande kampanj söka fullgöra vår skyldighet mot Freussarne
som ärliga karlar, med Guds hjelp.

Hvad touren angår mellan Löjtnant Natt ocn Dag, Gillner
och Schoultzer torde väl den saken snart bli af Hans Maj:t och
Rådet afhulpen, innan riksdagen börjas, vid hvilken desse offi¬
cerare eljest tänka sin sak, hos Ständerna anmäla och deras
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utslag deröfver erhålla. Förr bege de sig ingalunda på någon¬
dera sidan.

Qvartermästar Rahm, som gick hem för sjuklighet då
kamp agnen begyntes 1758, har sedan den tiden under dess
svära sjukdom hunnit bli så frisk, att han kunnat gifta sig
med handelsman Paulins i Mariestad syster; reste förliden sin¬
tras kring landet i byttöhl, med sammetsväst och underkläder,
som en galant kavaljer; var sjuk så ofta han såg mig; blef
frisk igen, så ofta jag med militäriska läkaretermer ordonne-
rerade honom medicin vid arméen i Pomern; men detta oak-
tadt lärer han bruka sin hustrus brunn- och mjölk-kur hemma,
då hans kamrater härute måste göra hans tjenst; och säkerligen
passerar han för sjuk, så ofta något rykte kommer att de per-
mitterade skola infinna sig i Pomern.

Angående Löjtnant Sahlfelts afskedsmemorial, undrar jag
nog hvarföre ej Westfelt detta redan inskickat, då saken kun¬
nat vara gjord. Skulle alltsammans draga ut till riksdagen,
tviflar jag mycket att Sahlfelt låter sig längre dermed nöja,
men återkallar sitt afskedsmemorial, helst om ringaste appa-
rance blir till fred.

Den nye RegementsFältskären Errhard är både h a b i l e och

flitig samt oförtruten att vårda de sjuka. Om han så continue-
rar lärer han förvärfva sig regementets vidare attention.

I nästa vecka tyckes som vi lära göra allvara, att besöka
våra grannar på andra sidan Peen. Våra pontoner och dylika
resequipager kommo i förrgår, och alla anstalter äro gjorda till
en dylik karavan: ja, till och med General Ehrensvärds kapell,
hvilket musicerar alla dagar, så att jorden skälfver dervid, att
förtiga dess små voces humanœ, hvilka hålla sig hos in-
fanteristerne, à två sångare på bataljon, till 3 à 6 stämmor,
som jemte den öfriga församlingen gör en vacker harmoni.

Lefver jag öfver första concerter!, skall Herr Generalen
genast derom få rapport, samt på hvad sätt vi blifvit undfångna.
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Här tycks som vâr entrée blir nog allvarsam, och traktamen-
terne i proportion derefter nog tillräckliga. Dock skola vi söka
göra besked för skålen; ty smaken ha vi ej ännu förlorat och
god vilja gör mycket till pigans bröllop, dock ej att ligga
underst.

Hela arméens besvär till instundande riksdag röra mest
metién, och äfven dem, som utan bevisliga svåra sjukdomar
legat hemma på permission, och lika fullt vilja avancera i sin
tour. Sådane äro med lifliga färger afmålade, och torde ångra
de ej, efter fullbragt permission, kommit tillbaka. Vi tala rent
på den chapitern, och tänka poussera våra postulater med all
flit; ty sanning och heder äro våra vittnen härutinnan, och vj
förmoda, att Konung, llåd och Riksens Ständer finna vår an¬

hållan billig samt skaffa oss nöjaktigt och rättrådigt slut härpå.
Philip Ronde, af Ostgötharne, Wulfclo, af Södra Skåningarne,
och Anrepp, af Lif-Regementet, äro riksdagsfullmäktige. De
andre vet jag ej; men det vet jag, att våra besvär äro i an¬

förde punkt lika.
Jag har lagt in och begärt besigtning öfver våra utslitna

och från Sverige halfruttna, förskämda ankomna munderings¬
persedlar, dem Rusthållarne skickade förlidet år; men ännu ej
fått någon mönstring, för öfverhopande göromåls skull vid
högqvarteret."

7.

"Netzband d. 19 November 1760.

Högvälborne etc.
Tvänne Herr Generalens gracieusa bref har jag med vörd¬

nad och fägnad haft äran bekomma. I begge finner jag med
innerlig satisfaction Herr Generalen må väl och är nöjd med
Regementets förhållande under kampagnen, som allt hjertligt
glädjer mig; och i begge får jag bannor för det jag ej skrifvit
så ofta jag bort och min skyldighet fordrat. Jag vet ej bättre
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råd komma ^äl från denna saken, än jag rent ut säger: "Pa¬
ter ycccavi; härefter me bättra ri v o lo , et di li g enter
s er ib er e. Ja, jag kan ej undgå redligt bekänna, att utom
det jag är en slät skrifvare, har hussardera och flankera roat
mig mer än skrifva och rapportera, och hvilket förstnämdo
tidsfördrif mest dagligen räckt mig till, i synnerhet från den 20
September till och med den 20 Oktober, då Armeen gick öf-
ver Penslrömmen i Kantoner-qvarter ; hvarefter jag hängt pa-
latschen på väggen och med krokiga fingrar nappat till pennan,
alt dermed fäkta på pappersfälten mot attacker af kommissari¬
atets räkningar och 1000:tals dylika detachementer, hvilka alla
äro af så différent innehåll, som detta bref är fullproppadt af
olika §§. Detta är ingressen ; nu börjar jag gå löst på sjelfva
saken.

Med oskrymtad vördnad bekänner jag Herr Generalens
mig ertedda grace, medelst förhjelpande till Majorsindelning
och lön efter Major Lybecker. Lika ödmjukt tackar jag der-
före, och skall veta så länge jag lefver estimera och erkänna
Herr Generalens mig och kamraterne härulinnan visade gunst
och ynnest.

Att Brummer, medelst den öfversända fullmakten, blifvit
korporal och Lundbeck samt Brätten fått gracieus lofven få li¬
kaledes deraf med första hugna sig, erkännes ödmjukast, och
återsändes nu korporal Mannerfelts första fullmakt, sedan den
sednare redan är honom tillställd. Efter salig kornett YV est-
felt blir nu en underolficersindelning ledig. Korpralerne Sund¬
berg, Lundberg, Wahlberg och Clerck hafva alle anmält sig
som sökande, och jag äfven härigenom hos Herr Generalen till
indelnings ernående anmäler. De begge förstnämnde äro mest
meriterade, i anseende till deras tjensteår. De begge sednare
äro af hederligt folk: begge äfven mera fattige, än rike, föra
sig beskedligt upp och äro ingendera liderlige. Jag såge dock

helst,
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helst, att en af desse sistnämnde nu blefve hulpen ; men be¬
känner gerna, att om jag hade andra ämnen, fingo alla fyra
ännu någon tid \änta: men hvar tager man bröd i öknen?
Här är en otrolig fattigdom i alla regementer efter skick¬
liga ämnen till Underofficerare, som med tiden kunna bli
officerare.

Sundberg berömmes af Löjtnant Schoultz, Lundberg af
Ryttmästar Foch, Wahlberg rekommenderas af sina anhörige
och Clerken, som är liten, osynlig och lågmäldt, af sin bror.
Jag maler dem alla an, och erkänner den för Korpral, som
dertill får fullmakt. Min gracieuse Herr General! skicka mig
till våren en hop vackra volontörer, af hederligt folk, ty brislen
på Underofficersämnen är allmän: men lät ingen få indelning
innan han kommer hit ut och man får se, om han duger se
fienden i synen och vill aplicera sig till tjensten. Korpral
Brummer, som nu fått fullmakt, är den ende af alla förra årets
rekryter, som både till anseende och besynnerligen godt upp¬
förande gjort sig värdig Herr Generalens grace. De andra
kunna passera*, men min egen slägtinge, Hjerta, var verkligen
den sämste. Detta allt är sanning och utan afseende till per¬

sonen. Som chef för den härvarande kommenderingen af rege¬

mentet, och som den der en gång skall vara Herr Generalen
ansvarig för de ämnen jag rekommenderar till Underofficerare*,
men aldra mest för att få duktigt folk, som både kronan och
regementet ha heder och gagn af, fordrar min skyldighet i
nogaste måtto och rent ut gifva Herr Generalen behörig rap¬
port om dem jag anmäler. Det har jag nu gjort och skall
ständigt göra, oaktadt jag nogsamt vet, att många deröfver
förargas på mig, och hellre såge, det jag förgyllde saken, och
för att hjelpa en hop dåligheter, derigenom i grund förderfvar
ett så hederligt och käckt regemente. Men det skall, på min
heder, ej ske, så länge jag här kommenderar.
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I avisan N:r 81 från Stockholm, finner jag att Westgötha
kavalleri endast står nämndt \id affären den 9 Oktober. Men
ehuru gerna jag önskade att regementet ensamt haft tillfälle,
på arifördt sätt, distingera sig, måste jag dock, sanningen till
styrko, i relation derom göra följande ändring:

Öfverslen Grefve Johan Sparre kommenderade hela deta-
chementet. Under honom kommenderade jag 200 hästar afLif-
Regementet, Westgötha, Ostgötha och Norra Skånska kavalle¬
riet, Ryttmästar Stenborg och Löjtnanten Gref Bohlen hussa-
rerne och jägarne, och hvilka sednare under häftigaste elden
fingo befallning stå under mitt kommando. Infanteri-kolonnen,
som bestod af en bataljon af Upplands regemente, med fem
kanoner, stod midt uti; 100 hästar på hvardera flygeln i 4
truppar och 2:ne träffen, samt 16 ryttare flankörer, äfven på
hvarje flygel. Den högra flygeln bestod af LifRegementet och
Östgöthar, under Ryttmästarn Karlström, Kornetterne Dahlfelt,
Adlerbom och unga Grefve Horn. Den venstra, anförd af
Ryttmästarn Hauswolff, Kornetterne Granfelt och Sivers, bestod
af Westgöfhar och Norra Skåningar. Attacken begyntes klockan
2 e. m. med lätta trupperna vid Prentzlowsdam. Elden var

redan lefvande en half timma derefter. Fienden, som ville
kuppera våra lätta trupper, drog sin mesta styrka åt vår högra
flygel och agerade endast med flankörer på den venstra , hvil-
ken fick order behålla sin ställning att förhindra fienden falla
infanteriet i flanken, det de ock med all heder gjorde. Så snart
desse fått sina order, red jag i sporrstreck till högra flygeln,
och i samma ögonblick satte mig, tillika med Karlström, för
en trupp af JafRegementet, och i sträckande karier med alla
fyra mina små truppar, med värjan i handen och utan att skjuta,
attackerade. Fienden gjorde just då samma manöver och är-
nade på en gång gifva chocken mot både kavalleri och lätta
trupper; men då vi kommo honom på en sqradrons längd ,

parpillierade han i ett ögonblick kring hela fältet; hvarpå mina
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truppar fingo lof låta Hankörerne rycka ut och skjuta. Derpå
begyntes cn häftig eld, â begge sidor, och så ofta fienden ville
sätta sig och formera trupp , rakade vi på honom , att hindra
den manövern, som ock alla gånger lyckades. Detta arbetet
fortfor med sådan eld och häftighet tills blå mörkret, att Ge¬
neralen en chef, som af fältvakterne fick rapport på rapport,
det en häftig plutoneld både hördes och syntes, skickade Sö¬
dermanlands regemente order rycka till passet att sekundera oss.

Dessa sednare kommo väl dit i mörkningen , men behöfdes ej
den gången. Under detta tumlande fick Gref Sparre råderum,
ej allenast väl rekognoscera fienden och med samma indrifvä
en hop lifsmedel och proviant ur närmaste byar, utan ock
ganska trankilt och utan att infanteriet behöfde skjuta ett enda
skott, marchera tillbaka genom Sctfönverders by ; hvarefter han
stadnade, tills jag med mina underhafvande små truppar stötte
tillsammans med infanteriet och venstra flygelns kavalleri. Un¬
der min återmarche blef elden skamlös, och hinde jag knappt
svänga med den ena träffan att gå tillbaka genom luckan, innan
fienden attackerade den andra, hvarpå jag åter måste taga emot
honom med skjutande af karbinerna, och ibland pistolerna,
samt många gånger ärnade ånyo göra chock, och i fullt rännande
avancerade åter på honom, då det ändock för fienden bar af
igen, så att både hästar och karlar tumlade, och jag fick hvarje
gång litet råderum fortsätta min återmarche, ehuru fienden var

mångdubbelt starkare, än jag. Detta arbetet räckte tills jag
kom öfver passet vid Schönverder, hvarest vi å begge sidor
med hela salfvor truppvis önskade hvarandra en god natt, samt
drogo hvar till sina läger. Under denna långsamma häftiga och
nog blodiga skärmytsel, somnade mången bra karl, a begge
sidor, samt kommo med blodiga kroppar, men mycken heder
tillbaka. Jag vet nogsamt, att mitt beröm gör intet till saken,
men jag kan omöjligen undgå berätta, det samtlfge mina käcka
officerare och underhafvande manskap af alla dessa nämnde



trupper, lia med otrolig contenance, mannamod, ifver och ord¬

nings bibehållande sig extraordinärt distingerat; och kan jag
vid min heder och salighet bedyra, att manskap och officerare
ingen enda gäng, hvarken under attacken eller då jag drog mig
öfver passet tillbaka, förlorade lucka, linia, eller contenance,
oaktadt fienden var mångdubbelt starkare och kring med vif eld
på alla sidor. Det är både nöjsamt och en innerlig soldat¬
glädje få gå framåt och attackera; men när man skall tillbaka
och en öfverlägsen fiende hänger efter i ryggen , fordras mer

contenance, ja ordnings bibehållande och mannamod på köpet.
Detta allt har jag tillräckligt funnit hos oftanämnde käcka och

hederliga truppar. Kornetten Grefve Horn förtjenar med heder
besvnnerligen nämnas, äfven Kornetten Baron Ungern Sternberg.
Dessa begge resande, men genomkäcka officerare, redo till
mig just då elden som aldra häftigast begyntes, och följde mig
från början till slutet af dansen. Gref Horn begärte och fick
mitt tillstånd sätta sig för en af mina truppar, som bestod af
Ostgöthar och i brist af officer kommenderades af en käck och
oförfärad Underofficer, heter Ädelfelt. Med denna trupp rakade
Grefve Horn med sådan ifver på fienden, att jag med största
risque hade svårighet få honom i linien tillbaka. Sedan höll
han sig, dock med möda nog, ja, rentut sagdt: med litet
bannor, inom sina skrankor. Han fick en karl och en häst
ihjelskjutna, och lycka nog det ej skedde med flera, innan
jag hann få honom tillbaka i luckan. Så mycket kan jag be¬
rätta, att intet ärnar han spara sin fars regemente; men nog
gör han sitt bästa öka vakanserna med heder; och af detta
med flera dylika göromål kan man gifva sig fan på, han är
den hederlige och käcka General Horns son, samt äfven så het
som dess far.

Under dessa kontradansar hade jag den lyckan taga med
mina truppar ut Gref Bohlen, som redan var kringränd och
på vippen med sina jägare bli msssakrerad (med en del af
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jägare och hussarer var redan bestäldt, innan jag fick se dem
och kunde rädda dem), eller fången, och just i det jag dermed
som bäst var sysslosatt, högg Ryttmästar Stenborg in på en
fiendtlig trupp och fick några fångar; men köpte dem dyrt.
Jag kom med i spelet, och fienden debanderade i ögonblicket,
då ryttare, flankörer och hussarerne gjorde vackra håll på
mången Preussare, större än möd-ar.

Nu har jag gjort relation om en liten, men skarp, affär,
och endast för att roa Herr Generalen berättat mina äfventyr
för 5 timmars arbete den 9 Oktober. Många dylika, men
mindre betydande, har jag bevistat denna kampagnen; önskar
derföre ingenting högre, än jag finga öfverlefva den dagen jag
kunde detaljera en lycklig batalj.

På det denna rapporten må komma så mycket säkrare
fram för spöken, allignierar jag ett prestebref från regementets
apostel till häst, adresseradt till Riskop Hallenius i Skara, öf-
verstänkt med tysk sand som vigvatten och försegladt med ett
pitschaft ur UppenbarelseBoken, hvars signum är en lurfvig
gran från Klyfta-moen eller Billingen.

Min gracieuse General, låt delta bref komma sin ägare
till handa. Det har för skyndsamhetens skull hållit visst 10

dagars quarantän hos mig.
För Korpralen Petter Ahrenberg, som ej allenast förlidet

år vid Stathow och Holperfehr, utan ock ännu tre gånger i
min närvaro distingerat sig med besynnerlig bravour, anhåller
jag ödmjukeligen om Qvartermästare karakter. Detta blir sta¬
ten till ingen gravation; men i fall i fullmakten gracieust in-
ryckes, att dess befordran sker endast för dess markerade
tapperhet, tjenar det andra dess vederlikar till émulation conti¬
nuera i käckhet, och honom tillvidare uppmuntran härnäst jag
behöfver ett dylikt enfant perdu gå friskt darauf los. Detta
är det enda jag nu supplicerar om , som jag vid min heder
bedyrar, att Ahrenberg väl förtjenar; ty tage mig tusan djeflar,
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om jag rekommenderar någon annan till befordran, än dem
jag vet hederlige», tappert och käckt förhållit sig, och frågar
livarken efter Grefve eller Baron, om de oj hafva lust för
tjensten och, så länge de tjena , aldrig hålla någonting för
omöjligt.

Här talas mycket om och ryktet ökas dagligen, alt en hel
hop Majorer ärna lägga in och söka UfversteLöjtnants karakter.
Om så i sanning är, supplicerar jag Herr Generalen är så gra-
cieus och lägger in memorial till Kung och Ständer äfvenväl
för mig. Jag fasar intet för att säga, det ingen af dem alla
har oftare och med mera fördel än jag rakat in på fienden,
samt Gudi lof! alltid med heder kommit tillbaka. Yar nådig
och haf denna min välfärd rörande angelägenhet i gracieust
minne, och säg Deras Excellencer allesammans, att jag tjenar
Riket af innersta hjertats grund, samt erkänner den nåd mig
härutinnan kunde hända.

Nu på stunden kom en obehaglig tidning, det Preussarne
i Mechlenburg borttagit en af våra detachementer af 200 man,
under Kapten Skougs befäl, hvarvid dock en del manskap, 30
man, sig sjelfve ranconerat: äfven den behagliga nouvelle, att
Major Schwartzer tagit en Ryttmästare af Bellings hussarer,
heter Riillman, jemte 21 man hussarer till fånga. Större de¬
len af detta onda och goda är alldeles sannt, hvarom jag har
s er part.

Våra ryttarevärjor blefvo vid mönstringen, som för korta,
för tunga och alldeles odugliga annoterade, i hopp att få nya,
som äro längre, lättare och styfva, med tunnare klingor än de
gamla eldgafflarna. Blir detta ändradt, hoppas jag ej så mån¬
ga ryttarare bli huggna i pannan, då någon chock sker, som
hittills händt.

Ännu är ingen af de hempermitterade officerare, eller un¬
derofficerare, återkomne; men Hofsmeden Kleingerten, som just
ensam å ny räkning vågat sig i kriget, är ankommen och fin-



ner sig väl af tyska bränvinet; passerade mönstringen som Cras-
snachocks vice förfäktare, med en faslig stridshammare i handen,
den jag" tror han lånat af Vulcanus i Hjo; ty intet var han lik
Petii hammare, med hvilken Påfven klappar på kyrkdörren i
Vaticanen. Summa, han är här och lofvar så väl sömsticka
hästar, som de andra dess inedbröder.

De herrar, som icke vid riksdagen kunna bidraga, antin¬
gen att vi få väl trupper hit i första våhrdag, eller ock till den
tiden en hederlig fred, önskar jag ville maka sig hit ut, att dela
vinteröde med oss. De kunna vara säkra på, att vi hvarken
hungra eller törsta: Backbirn, rothe Hüben och hafresoppa, med
sill kring bräddarna, jemte mjölkmat på bränvin, tyskt öhl, godt
för förstoppning, och till tidsfördrif franskt vin, med socker i
glaset, à la Champagne, så det pillrar i näsan och kör om¬

kring i magen som bullervagnar: allt sådant skall intet tryta;
ej eller ståtliga kyssar, vid lyckönskningar af bukfylla, som bör¬
jas med: "Gesegneter Mahlzeii\" Detta hörer allt till etiketten
beg uns deraussen. Vackra fruntimmer ha vi ock; men med
beskedliga styfkjortlar, så en ärlig karl kan få rum bredvid dem
och inrättade efter 93 års stat. Summan är den: vi må hra

nog, à la manière de Dragonne; menen obeskriflig dyrhet
på alliing, hvarmed vi skola soutenera oss, så mången bra karl
stadiiar i skuld öfver öronen.

Om kriget räcker, låter jag min äldsta son, som nu är på
15:de året. ogift och lång till växten, i våhr komma ut, att un¬
der Hussarernes inseende, bli educerad i moralen, bokliga kon¬
ster, tyska visor, ridande och alla adliga öfningar. Dör han i
läroåren, har jag fiera igen af dem, som äro födda på svärds¬
sidan: hrodern, mons i cur le marquis de Skofde, har den
22 September, 9 Oktober och 25 dito gjort sitt bästa att skjuta
ihjel folk, i grefve J. Sparres närvaro, och hvilken par force
ville göra honom till underofficer; men jag behöfver sjelf en
sådan flankör till min betjening ännu ett år."



"Netsband den 22 December 17t>0.

Högvälborne etc.
Våra grannar pâ andra sidan Peenstrommen hålla sig väl

ännu stilla: men tyckes dock pä deras anstalter, att de ämna
besöka oss, som äfven äro färdige, med ägg, udd, kartescher
och kulor dem emottaga. Vi äro städse allerte och lura på
hvarandra. Få nu se huru leken lyktas, när det brakar af.

Min helsa är som hon kan, men icke som hon borde ^va¬
ra. Jag tiger och rider lika dugtigt derpå löst, fastän jag som
oftast fournerar så mycket ren blod ur bröstet, att om kom¬
missariatet ville bestå rågmjöl, skulle de hvarje månad få nå¬
gra gånger palt. I begge årens kampagner mådde jag som en

prins; men sedan jag i år kom hit i kanlonerqvarter har jag
haft flera svåra anstötar af blodstörtning. Men', lika ^mycket!
Jag klagar mig ej ändock och skall följa och anföra mina käcka
Westgöthar i elden, så länge en bloddroppa i mig är varm och
öfrig ; och när det är allt, sel väntar jag det bättre är. Emed-
lertid skall jag söka inom min lilla krets fullgöra min skyldig¬
het till rikets och regementets heder. Och blir här något af,
hoppas jag fienden skall bra få svettas röda bloden och finna,
att de svenske hafva ock näfvar samt mod i bröstet. Styre se¬
dan Gud så går det bra! Och med hans hjelp "darauf los!"
ju förr desto hellre, som ock intet lärer manquera inom nästa
månads slut, efter all apparance. Händer mig något vådligt,
så kom ihåg mina pojkar, och laga att de lära sig tänka som
svenskar samt, i fall de skicka sig käckt och redligt, så skaffa dem
plit, heder och bröd och bed dem hedra både nationen, sig
sjelfve och sin ätt. Så tänker jag och så tänka alla mina
käcka kamrater, och med den tanken vill jag dö, när Gud
behagar."
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Netzband den 2 Juni 1761.

Högvälborne etc.
Jemte hosföljande Maj månads förslag, får jag äran berätta,

det samtlige härvarande kommenderingen af Herr Generalens
regemente må alla bra, och äro hästar och manskap i godt
stånd samt nu färdige, efter effektiva styrkan, att marchera
hvart det befalles. Hvad anstalt som kommer att göras med
remonthästar, för de oberidne ryttare är mig obekant; men det
är mig bekant, att här är ondt efter penningar och värre efter
hästar; dock torde väl bli råd lör det sednare om vi allenast
få det förra.

Nu är vår värde General en chef Baron Lantingshausen
från oss, och vänta vi nu få General Ehrensvärd snart till oss.

Emedlertid kommenderar GeneralMajor Lybecker arméen. All¬
ting är här ännu stilla och tyst; men lärer det lugnet ej länge
vara, innan åter allt kommer i rörelse vid vår lilla armée.
Vi hålla oss emedlertid allerte, och tro ej freden förr än hon
ar publicerad ; men det tro vi, att hon ej kommer i år och ta¬
ga derefter våra messurer.

Här spargeras, att Ofverste Carl Hjerta kommer ut, hvil-
ket vore både väl och hederligt; men ännu är intet bref från
honom derom ankommet. Få nu se, om jag i denna kampag¬
nen får vara chef för detta hederliga regementes kommendering.
Skulle så hända, skall jag bjuda till att fullgöra min devoir så
långt jag förmår, och lofvar jag vid min honneur, att Herr Ge¬
neralen, med Guds hjelp, skall få höra att regementet är sig likt
i käckhet, god vilja och i nit lör rikets heder och tjenst.

Nu har jag på lång tid ej haft den hedern få bref af Herr
Generalen , ehuru flitigt jag ock skrifvit, ej eller vet jag hvil-
ken som blifvit korpral i touren efter Westfelt. Jag bör vara
och är nöjd med Herr Generalens vilja, i detta och alla andra
mål, och skall äfven med största vördnad och tacksamhet er-
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känna, om min äldsta son, Fredrik Göran, med tiden finge tag¬
na sig af fullmakt på någon ledig blifvande korpoialsindelning.
Gossen börjar nu bli till år, växt och styrka af den beskaffen¬
het, att jag måste vara omtänkt söka skaffa honom ett litet bröd¬
stycke, innan jag torde hända snart nog bjuder honom och he¬
la verlden farväl, hvartill mitt svaga bröst tyckes allt mer och
mer mig härom erindra, änskönt jag cacherar min pläga. Hjer-
tat och god vilja för fäderneslandets heder äro friska i högsta
grad: men sjelfva bröstet är genomförderfvadt. Dock slåss jag
hellre, än jag äter, med Preussarne, och det skall jag lära min
son, om jag lefver. Kan han nu på det sättet bli hulpen, är
det gracieust af Herr Generalen, och en satisfaction för mig se

honom engagerad i ett regemente, för hvilket jag vill uppoffra
både helsan och sista bloddroppan; men kan det ej ske, utan
afund af andra, får han vänta tills jag är styf och kall. Vår
Herre hjelper honom väl ändock, om han skickar sig bra och
och blir käck. Låt detta vara mellan mig och Herr Generalen."

10.

"Netzband den 2 Februari 1761.

Högvälborne etc.
Regementet mår bra till humeur, heîsa, corps d'esprit och

god vilja att fullgöra sin devoir; men ser lappade ut soin ma¬

squer på en kamaval. Härvid är den förmån, att inga löss
kunna till någon myckenhet gömma sig i kläderna; ty på roc¬
kar och västar äro större sortiportar, än Mademoiselle Gallop-
pea hade, som frågade mig i Borgo: "Hvad gör J Herre? Gör
J det etc. Fan tage den som det visste," m. m. Kort sagt: i
kläder och munderingar göra vi en ömklig parad ; men kom¬
mer det an på käckt manskap, väl fordrade hästar och hurtig
utryckning mot fienden, är regementet, Gudi lof! sig likt, och
visade prof derpå i detta fasliga vädret och mörkret samt hal¬
kan, som voro i natt, då vi inom 2:ne timmar voro på våra
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larmplatser, i tanka att komma i handgemäng med fienden;
och sedan vi i fjorton timmar fåfängt väntat, ryckte vi så myc¬
ket säkrare till våra qvarter igen, som kanonader och salfvor-
11a endast skedde för en hop Preussiske deserteurers skull, som
kommo till våra posteringar, och af fienden till myckenhet för
nära våra redutter blefvo förföljde, hvarpå officeraren, som ej
förväntade sig så många gäster på en gång, med kanonkulor
och muskötsalfvor rätt duktigt afspisade sitt främmande: och
nu är det fred igen, så länge det varar.

Nu till ett annat. Jag fick bref i går från Ofverste Hjerta,
som berättade, att Major Ulfsparre och Major Morath, den för¬
re b 1 i fv i t Ofverste och den sednare OfversteLöjtnants karakter
tillagde, för deras insigt i landthushâllningen. Detta var en be¬
synnerlig nouvelle, som lärer behöfva konfirmation. Men skul¬
le saken i sanning så vara, tillstår jag, att mina koncepter om

soldatbelöningar måtte vara galna. Jag har trott och tror ännu,
att mannamod, activité, nit och fermeté i kronans tjenst voro
endast vägen till sådana hederskarakterer, som tyckas vara ska¬
pade mera till belöning för tappra och käcka officerare, än för
landthushâllare. Jag har all estime för de sednare; men tycker
oförgripligen, att jag och mina vederlikar borde snarare få nju¬
ta en sådan grace och distinction, som hushålla med pliten till ri¬
kets heder och försvar, än de som utan att riskera egendom,
lemmar och lif, hushålla med plogen. Mera ej härom. Jag
för min del söker ingen karakter, får ock ingen ; men den am¬
bition få lefva och dö en ärlig karl skall vara min bästa och
säkraste karakter, den jag hoppas med Guds hjelp mig ingen
skall betaga.

Var så gracieux, Herr General, och visa Deras Excellen-
cer dessa mina rader; torde hända de finna någon billighet i
min idé, och äfven, med grace så dela våra öden, att Majorer
som väl hushålla med fienden, äfven kunna belönas i propor¬
tion med landthushâllare."
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11.

"Netzband den 28 Februari 1761.

Högvälborne etc.
Så framt värjan förmodligen surpasserar spaden att hädan¬

efter belöna militären, ber jag ödmjukast Herr Generalen be¬
vakar mitt rätt, när min tour kommer blifva ÖfversteLöjtnant,
antingen med eller utan indelningen; ty eljest torde jag bli kom¬
menderad af Major Schwartzer, eller Plåten, med flere, som

ej vunnit ilere bataljer än jag."

12.

Utan datum.

"Nådige Herr General!
Anhålles ödmjukeligen att bifogade bref till min bror måtte

honom bli tillsändt i Stockholm, eller på Alingsås och Lagmans¬
holm. Jag skulle ej vara så dristig och härmed besvära, om

jag visste hvar han nu vistas. Är han i Stockholm, finner bref-
vet honom pä krogen: men är han på Lagmansholm, torde det
träffa honom på olofiig hjortjagt på Griper.stedts skogar. Con¬
tenta af bror mins bref äro dessa: att ödmjukeligen, å mina
vägnar, solicitera hos Herr Generalen, det i fall, efter alla bref
och rykten, som här vankas, min ansökan skulle misslyckas,
oaktadt 3:ne Stånd henne beviljat, jag då genom Herr Gene¬
ralens gracieusa försorg måtte bli genast förhulpen till afsked,
efter pensionsreglementet, innan kampagnen öppnas; ty jagtje-
nar aldrig med den chagrin bli kommenderad af en yngre, som

många år stått under mina order."
13.

"Netzband den 23 Mars 1761.

Högvälborne etc.
Jag finner att rusthållarnes tredska och fabrikörernes oför¬

mögenhet m. m. äro orsaken till regementets brist på kläder;
men fägnar mig högelig, att Herr Generalens gunstiga anstalter
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hulpet och klädt. Med sista post voro ännu de smärre mun¬

deringspersedlar ej afgângna frän Sverige, och tvifiar jag bil¬
ligt, om de i proportion bli så länge på vägen, att vi få hit
dem ännu på en manad, hvarförinnan i brist på skor och stöf-
lor, ingen särdeles excercis kan begynnas.

För Sekund-Korpralerne Gyllenskepp och Tham skall jag
draga all soin, när de komma, samt om jag lefver och kriget
räcker, söka befordra dem, när tillfälle gifves och de det för-
tjena; men nog skola de bli eldvane, om jag far min vilja fram.

Jag rider i morgon till Greifswald, att foga anstalt om

trumpetarnes beklädning, och så snart jag far afsluta om köp
och beställningar häraf, skall jag hafva äran derom aflemna

rapport och räkning. Alltsammans skall bli ackurat bestäldt,
och "uträttad t, efter Herr Generalens order, och deras mun¬

deringar inom kort bli färdiga och menageust men propert
gjorda, samt de i stånd att göra tjenst. Angående Herr Gene¬
ralens portions och rationspenningar, efter stat, skall jag göra
mitt bästa dermed, så framt jag råkar Ofverste Carl Sparre;
men nog lärer det bli ett napptag; ty Ofverste Sparre är stark
hushållare, och jag ger ej heller bort gångkläderna.

1 Herr Generalens ena bref finner jag, att en djefla hop
med mössor komma ut för regementet; men skicka mig hellre
rockar och väl gjorda svenska hattar. Ty hvad 1000 millioner
djeflar skall jag med 568 nattmössor. Sådane helfvetes kläde¬
bonader kan jag för extraordinärt godt köp få här ute. De
duga ej hvarken i parader eller brukas på hufvudet, då det bär
af mot fienden. Jag brukar dem till viskdukar och andra sämre

behof, och regementet både slåss och sofver i hattarna samt
har ändock (oaktadt alla de stormväder och oväder vi öfver-
lefvat i höst och vinter) ej fått någon snufva. Nej, tro mig,
vi äro ej så frusna om hufvudet; men skicka oss hattar, då
skola vi tacka Herr Generalen och slita ut dem med heder. Och
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jag får kommendera det, någonsin skall paradera i nattmössor¬
na, men hellre rida barhufvade och slåss, så att det skall kna¬
ka i bergen. Men skulle vid Svenska hattfabrikerna bli så stor
brist på hattfilt, att arméen, i stället för väl trusserade hattar,
skall bruka mössor, så skall väl den Onde, men icke jag tlere
gånger följa dem mot Preussarne, utan hellre resa hem ocli
plöja i allehanda fåror. Herr Generalen känner mig och i följe
deraf vet, att jag skrifver som jag tänker. Mina tankar stödja
sig på ära och lag, och jag är en hatare af allt som kallas
krypande och nedrigt. Jag hinner ej mera skrifva denna gån¬
gen om regementets beklädning. Allt nog att jag brukar mina
förvexlade sköna hattar, och i den munduren lefver och dör
jag med oupphörlig vördnad

Herr Generalens etc.

P. S. Var gracieux och skicka mig en v äl gjord sadel af
Zeidels eller Pfeiler. Hvad han kostar betalar jag med glädje;
ty jag rider nu nästan baibacka och utan sadel, men med
gammal, dock väl trusserad hatt.

Till Gref Tessin, H. Exc. Höpken, Palmstierna och fiere
dylika hedersvänner ber jag min underdån-ödmjukaste vördnad
formules: Gref Axel Fersen, både först ech sist. Jag skref till
Gref Tessin i vintras; men ej fått hugna mig af dess svar."

14.

"Demin den 22 Juli 1761.

Tiden tillåter mig ej mera, än endast vördsammast rap¬

portera Herr Generalen, att jag med 186 man af Westgötha
Kavalleri den 19 dennes blef kommenderad från Cöitz förfölja
fienden, som retirerade sig på andra sidan Frevels vid Demin
samt sedan han derifrån, efter ett opiniatert fäktande, retire¬
rade än vidare, och jag med ej ringa svårighet kommit öfver
de af fienden uppkastade sista bryggorna vid Klcuser Mühl,
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hvarest var en ganska saâr defilé, liek jag Generalens en chef
ordres, med all makt söka dänjaga fienden och genast attackera.
Detta blef genast promt verkstäldt; och fick jag fiendens in¬
fanteri i sigte, emellan byn Santzen och omnämnde svåra pass
Kleusermühl: hvarpå jag under fiendens ständiga och viva Plu¬
tons- och Divisions-eld, gaf honom carrière med sådant efter¬
tryck, att allt hvad som förekom rakade öfver ända, blef ned¬
hugget, nedstött och kulbulteradt. Min trupp af 36 man bör¬
jade choken; de andra småtrupparne, som nästan i samma
moment äfven som furier ankommo, hulpo mig desarmera och
taga till fånga allt det, som ej hade tillfälle sauvera sig i skog,
morasser och rågåkrar. 1 Kapten, 4 Löjtnanter, 15 Under¬
officerare och 173 man fingo Ai till fånga, med pels, öfver-
och undergevär samt 2:ne packhästar med små munderings¬
stycken, som blefvo Ryttarnes lilla byte,

3:ne Ryttare af mina äro illa blesserade, 4 mindre ska¬
dade; många fått kontusioner, deribland jag en under tåen på
högra foten, som kört mig till sängs tills nu i dag, då Rege-
ments-Fältskärerne Errhard, Bergström och Sivertz lofvat mig
få behålla de 3:ne; men ännu ovisst huru det går medde2:ne
minsta. Jag har dock godt hopp, samt redan expedierat en
häftig vundfeber.

Kornett Reuters häst, korpral Jungstedts samt 2:ne Ryt¬
tarehästar stupade af skott och bajonettstötar just i det chock
skedde, då vi äfven fingo en salfva på 10 steg. Nio hästar
äro illa stuckna och skjutna, deck komma de sig väl före.
Summan är den: Gud har hjelpt oss, både dit med bravour,
och dädan med heder, samt Regementet och hela Arméen till

satisfaction, att en gång få visa möjligheten formelt attackera
infanteri. Styre nu Gud, så går det vidare bra. Vi skola
bjuda till göra vår devoir, som ärligt folk.

Regementets tälter och kläder äro ej ännu ankomna. Vi
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se ut som stackare och kampera under bara himmeln, då hus
ej finnas.

Jag gör mig försäkrad, att Herr Generalen bevakar mitt
bästa, om någon befordran sker. Jag skall bevaka Regementets
heder och bästa härute, så mycket menskligt och möjligt är."

15.

"Völchow den 30 Juli 1761.
Min gracieusaste Herr General!

Regementet mår hra och jag med, som nu blir så vida
bättre i min fot, alt jag, efter all apparance får behålla mina tår,
och än en gång spela sönder Generalens lakan på Sundby.
Skulle jag än mista tårna och dock får behålla armarna, hop¬
pas jag vid första tillfälle få rida i rågen ännu några lusliga
duster med fienden, och visa Preussarne, att ingen käck ryt¬
tare fasar för deras geschwinde eld, änskönt de sköto med
djetlar i brist af kulor, ty med Guds hjelp skall jag snart hugga
dem i lufven igen, hvartill jag och mitt käcka manskap ha
sista blodsdroppan ospard. Kort sagdt: för kungens och na¬
tionens heder vågar jag allt som vågas kan, dock efter ordres,
och frågar icke efter huru det hvälfver; ty förvägen vinner ofta
och rädder får aldrig sofva hos mö,

Vi kantonera i brist af kläder och tält, men all denna svå¬
righet hindrar oss aldrig göra vår skyldighet, med hvilken jag
vill lefva och dö Herr Generalens

ödmjukaste tjenare
L. Hierta.

Till alle mina gracieuse gynnare af RiksRåder, Generaler
och annat ärligt folk ber jag min aldra ödmjukaste vördnad för-
mäles; men millioner, millioner respect till mina nådiga gyn-
narinnor, som sofva hop med de förra, utan stubbar. Nå, Gud
bevare Herr Generalen! säga Ryttarne, och äfven

L Hierta.
16.
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16.

''Friedland den 13 September 1761.
Högvälborne etc.

I mitt förra bref hade jag den äran rapportera hela för¬
loppet af den först lyckliga, sedan olyckliga affären vid Neu-
Brandenburg den 23 Augusti. Herr Generalen lärer deraf gra-
cieust inhemtat, det regementet i början af attacken med sådan
bravour och mannamod fäktal, att allt hvad förekom blef genast
nedstött, öfverändaridit och till fånga taget. Kort sagdt, pä
mer än en fjerdingsvägs distance gâfvo vi fienden sâ känbara
stötar, att allt ramlade öfver ända och ingenting resisterade
mot vår furieusa carrière. Men lyckan vänder sig ofta om.
Så gick det med oss ock; ty rätt det vi i fullt strykande galopp
brusquement skulle äfven attackera infanteriet, och voro dem
redan sa nära pä halsen, att begge deras flyglar började balan¬
cera om de längre skulle continuera sin furieusa eld, eller
springa, blefvo vi pâ en gäng attackerade af 1,200 hussarer,
som i flanken, fronten och på ryggen höggo in. Här blef ett
desperat fäktande och en sådan pêle-mêle med ryttare och
hussarer, som höggo, stucko och sköto ihjäl hvarandra, så jag
ej kan begripa, "fruru vi med sa liten förlust kommo ur så elakt

spel. Vi retirerade dock i temlig ordning, och drogo oss ur
affären sä godt ske kunde; men förlorade mest alla vara fån¬
gar och måste sjelfve gifva fångar. Jag måste äfven hålla här
och af 6 hussarer omringad, pampas så länge jag kunde ; men
på slutet, sedan jag parerat mångfaldiga hugg, lyckligen echap-
perat tre pistolskott, fick omsider ett slag af en pistol öfver
bufvudet på kasketten, så hörsel och syn förgingo mig och
bloden frusade ur näsan och högra örat, betseltyglen afhuggen,
min häst blesserad, hvartill hussarerne fattade mig vid gehän-
get och halsen, ville draga mig af hästen, men lyckades ej
bättre, än jag föll baklänges öfver en af dem och min häst

6
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öfver oss begge. I sådan positur blef jag tröstad med dessa
herrliga orden : "Massakrera den hundenmen i samma ögon¬
blick kommo tvenne Preussiske officerare dertill, som hindrade
sistnämnde välfägnad; men måste äfven så väl som jag tåla,
att deras eget folk i deras åsyn, plundrade mig och togo bort
allt hvad jag på mig ägde. Min häst kostade mig 357 lt:dr,
mitt eschabraque och sadeln 220, mina pistoler 60, min klocka
50; i guld hade jag 33 dukater, i hvita penningar 10 R:dr.
Mitt signet och ett étui fick jag inlösa för 25 R:dr. Extra dé¬
penser i Wolldeck till vin för de blesserade, drickspenningar
till Öfverste Bellings domestiker, samt trumpettaren som följde
med mig, 6 dukater. Derpå blef jag förd till Öfverste Belling
med sådan herrlig procession, af svarta hussarer omringad, så
jag billigt tvitlar om någon af mina gamla saliga fastrars jorda¬
färder med mera prester kring likkistan varit omgifven och herr-
ligare till sina hvilorum beledsagade, än jag af hussarer. De
redo på begge sidor med blanka och blodiga sablar, i stället
för vaxljus i näfven, döden broderad på mössorna, och sjöngo
vackra visor, som knapt några gamla mökärringar lära råka
på i Zions sånger. Med ett ord: jag transporterades som i lik¬
process, fastän det gick à la h ou s s ar de i sträckande galopp,
tills dess min häst, af tre kartechekulor i halsen, sidan och
högra foten, litet incommoderad, vid Pettersdortf af sig sjelf
gjorde halt. Jag fick en annan igen och blef eftermiddagen lo¬
gerad hos Öfverste Belling i Wolldeck, hvarest jag med all
politesse af bemälte Öfverste blef bemött, fägnad och trak¬
terad, mitt manskap förbundet, inqvarteradt och soigneradt: in
summa, jag måste tillstå, att oaktadt Öfverste Belling är vår
fiende, kan och bör jag ej förtiga, det han är en hedersmanj
som fäktar som en karl på fältet, och då krigslyckan tillskyn¬
dar honom fångar, handterar de öfvervundne med all möjlig
humanité, honnêteté och raisonabilité; och summan på texten
är den : han hedrar sin kung och sin nation på allt sätt. Gifve
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Gud vi ägde en sådan svensk Delling, som kommenderade våra
lätta trupper! Då vet jag visst kavalleriet ej behöfde flankera
som hussarer, men livar och en efter sitt ämne göra tjenst.

Tro säkert, Herr General, att hvad jag nu skrifvit, ehuru
osmakligt, så är det dock sannt. Bestyrkande prof häraf visar
sig dagligen. Mera härom, då jag en gång får den gracen råka
Herr Generalen: nu vill jag allenast berätta, att jäg olyckligt¬
vis är en Preussisk krigsfånge, på parole i Friedland, tills vi¬
dare marche-route åt Magdeburg, eller Stettin, går här och
haltar med min elaka fot, i hvilken jag i förrgår för tredje gån¬
gen måst smaka lancetten att gifva bloden luft. Svullnaden af

pistolslaget, som var så välment, att pistolen sprang af vid lå¬
set, i hufvudet har så vida lagt sig, att jag åter börjar bruka
hatt; men blodstörtningen infinner sig som oftast, med nog
smärta och tycks hvarje gång bli starkare och starkare. Så
mycket känner jag, att icke bergar jag frukten af min möda
och gjorda tjenster många år, och ovisst hvem som bergar rå¬
gen nästa höst på Gudhem. Men stor sak! än en gång tum¬
lar jag lustigt och duktigt om med Preussarne, så framt jag
kommer lös, och fasar icke hvarken för deras infanteri, kaval¬
leri eller hussarer; men rider gladeligen i högen, änskönt de
sköto med djeflar i stället för kulor. Emedlertid måste jag
med tålamod afbida mitt öde och får säga: tirez le rideau;
mon rôle est fini pour cette campagne.

Nu till annat ämne.

Jag märker, att under det jag med blandad lycka rider
kapp med fienden i fält, får och ger stötar, rider Baron Con¬
rad Falkenberg hemma förbi alla härute varande Majorer och
stöter dem alla mästerligen, ja så duktigt, att om ej Hans
Maj:ts nåd och rättvisa hindrar dylika carrièrer, bli vi alla, som
härute draga krigets hetta och tunga, alldeles öfverridna., ned¬
trampade och förlorade.
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Jag bedyrar vid Gud, min salighet och min heder, alt af
allt det onda jag i all min lifstid till lands och vatten slitit,
ingenting sa högt smärtat och till kropp och sinnen oroat mig,
som att se mig prejudicerad, och vara nödsakad nu kommen¬
deras af den jag kommenderat. Jag vet icke, ej eller har mig
mig bekant,, att Baron Falkenberg bevistat (lera bardalekar än
jag och mina vid Arméen utevarande tjenstgörande kamrater;
men det vet jag, att han nu är Ofverste-Löjtnant och harpre-
judicerat större delen Majorer i Arméen. Jag lemnar honom
sin billiga merite och unnar honom, i proportion af sina tjen-
steâr och tour i Arméen, den befordran, hat) skäligt gjort sig
värdig; men jag finner mig derjemte nödsakad ödmjukast an¬

hålla, det täcktes Herr Generalen med sin gällande föreskrift
hos Hans Kongl. Maj:t insinuera bifogade mitt underdånigste
memorial om upprättelse genom Ofverste-Löjtnants fullmakt, af
lika dato med Baron Falkenbergs, och ber lika vördsamt Herr
Generalen för min framdeles säkerhet, gynsainl skafia och mig
hitut tillsända récépissé ur Kongl. Kansliet, att detta memorial
af mig i rättan tid är ingifvet, pä det jag vidare må kunna vi-
gilera min ansökan. Herr Generalens oväldighet och grace
samt mig så ofta ertedda justice blir min säkraste och enda¬
ste borgen, att min anhållan höggunstigt och prompt blir verk¬
ställd. Gud och Kungen lära sedan décidera mitt öde, antin¬
gen bli undertryckt eller upphjelpter. Med begge bör och får
jag som undersåte vara nöjd, och endast glädja mig öfver att
jag fullgjort min skyldighet efter yttersta förmåga mot fienden
i fält, samt precaverat med godt samvete och heder den rätt
mig hemma tillkommer bland medborgare och vederlikar, en¬

ligt våra lagar. Ske sedan hvad Gud behagar, och hvarefter
jag prompt skall taga mitt parti.

Mina förra värda och gracieuse gynnare, Deras Excellen-
cer samtlige, torde vid detta tillfälle äfven ånyo visa deras
grace och förhjelpa mig till upprättelse. Jag vet mig aldrig
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gjort mig ovâïdig Konungens nåd ocii deras gunst; ber derföre
ödmjukligen Herr Generalen till dem alla förmäla min under-
dån-ödmjukaste vördnad och â mina vägnar supplicera om al¬
las deras gracieusa förord för mig bli befordrad. Jag tror in¬
gen af dem är, som icke lär gracieust finna min begäran grun¬
dad pä billighet; ty eljest hade jag aldrig med heder och rent
samvete vågat ingifva närslutne underdåniga memorial. Jag
borde väl sjelf Deras Excellencer derom tillskrifva; men jag är
hvarken så frisk, att jag det förmår, ej eller tillåta tiden och
mitt chagrinanta sinne, dem härmed livar för sig uppvakta. Herr
Generalen anhåller jag härutinnan vara min bästa och gracieuse
tolk, samt lemna mig svar, livad apparence jag kan förmoda
till min upprättelse- Jag ber derför att svaret kommer under
Generals en chef couver t, på det brefvet må komma mig med
säkerhet tillhanda, hvarest jag då vistas, i Stettin, Magdeburg
eller annorstädes.

Fången eller fri har äran med all soumission fram¬
härda etc.

P. S. Min bror Carl *) lörmäler sin ödmjukaste respect,
det jag äfven supplicerar om till Hennes Nåde Fru Grefvinnan
och Nådiga Fröknarna, Fru Grefvinnan Tessin, Ekeblad, Palm-
stierna, Rosen försäkras min underdåniga vördnad. Jag hop¬
pas de ändock gracieust hågkomma den fångne. Qourage
ändock! Iludri hussarij noch ein mahl!'

Min värda Herr General! haf den nåden för mig och skrif
min hustru**) till med några ord, att jag snart kommer lös,
ty eljest tror hon det ej, om jag skrifver; men menar jag en¬
dast vill trösta henne med fåfängt hopp. Händer mig något
dödligt, så hjelp mina pojkar till heder och bröd, om de föra

*) Landshöfding Hans Järtas faderj Friherre, General-Löjtnant,
C.S.O. Öfverste för Dal-Regementet.

•**) Friherrinnan Catharina Sophia Rosenhane.
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sig tappert och käckt upp, samt bed dem ärfva hämde-kriget
efter deras olycklige fader, annars skall det aldrig ga dem väl;
ty jag lefver och dör Svensk."

17.

"Netzband den 30 April 1762.
Högvälborne etc.

I dag blef på generalorderne averteradt, det General en
chef Ehrensvärd fått hans Maj:ts tillstånd pä någon tid resa till
Sverige att sköta sin helsa; samt att GeneralMajor Lybecker
emottagit befälet öfver arméen och dess flotta.

.

Herr Generalens regemente beklagar af hjertat, att Gene¬
ral Ehrensvärd reser från oss. Vi sakna honom också med
största och billigaste regret. När han kommer till Stockholm,
ber jag ödmjukligen Herr Generalen tacka honom upprigtigt för
all den utmärkta grace, justice och heder, som han besyn-
nerligen visat oss alla vid hela regementet. Få nu se hvem
som så oväldigt tager sig oss an. Nog skall jag bjuda till under
den lilla tiden, jag tjenar, att söka regementets heder och anseende
bli befrämjade och bibehållna ; men Ehrensvärds make för vårt
regemente få vi aldrig; andra må säga hvad de behaga.''*)

*) I ett bref från Netzband den 28 April 1762 heter det;
"Den 23 dennes afgingo af Regementet, under Lilljecreutz's anfö¬

rande, 2 korporaler, 1 trumpettare och 20 utvalde sköna kar¬
lar, med fasliga inustachcr, på 20 de aldra vackraste och största
svarta hästar, åt Friedland, att eskortera utvexlings-kommissio-
nen. Preussare och Svenskar voro utan skryt, charmerade af
detta vackra kommando, som verkligen kunde låta se sig. West-
götharne blcfvo préalablement af General Ehrensvärd härtill ut¬
nämnde.

Yår hederlige General Ehrensvärd börjar nu bli frisk igen.
Vårt regemente finner ingen svårighet lyda dess befallningar,
som äro både justa och billiga ; men endast svåra för dem, som
vilja jun k rera i tjensten och tadla allt. Gud i himmeln gör en
del sjelfsvåldigt folk ej i lag, mycket mindre General Ehren¬
svärd; och Westgotharne stå bergfasta i lydnad, utan att delta¬
ga i något ondt."
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Bjurum den ti Augusti 1787.
Högvälborne etc.

Med innerlig glädje, större än jag kan marquera, har jag
med sista post erhållit Herr Generalens gracieusa bref, med
underättelse, det Hans Maj:t, på Herr Generalens gällande re¬
kommendation och föreställning, allernådigst gifvit sin höga pa¬

role, att i förestående vacance efter Öfverste Wrangel ut¬
nämna mig till Öfverste för Gröna Dragonerne. Huru högt det¬
ta hans Majrts löfte fägnat och gläder mig, är jag incapable
beskrifva : men endast heligt försäkrar och vid Gud samt min
salighet och heder bedyrar, att om Hans Maj:t utnämner mig till
Öfverste efter Baron Wrangel och jag får dess regemente, blir
min underdånigaste tillgifvenhet, vördnad, trohet och kärlek för
min allernådigste herre och Konung ej allenast, enligt min skyl¬
dighet som trogen undersåte, ånyo genom en dylik nåd uppel¬
dad ; men om jag ock hade 1000 lif, sacrifierade jag dem alla
på en gång af innersta hjertas grund för min nådigste konungs
nöje, och det till tacksamhetstecken för den nåd mig visas fä
ett regemente nu, då jag är i vi g cur det kunna kommendera.
Herr Generalen vet aldra bäst och aldra nogast känner min in¬
nerliga, oskrymtade zèle, underdånigste vördnad och undersåtli-
ga kärlek för Hans Maj:t och hela det kungliga huset; och blir
jag nu benådad med ett regemente, hoppas jag med Guds hjelp
på värdigaste och käckaste sätt, ej allenast förestå mitt heders-
embete, utan ock på allt menskligt möjligt sätt, med aldra tack¬
sammaste hjerta, vid alla tillfällen, med tillgifven lydnad, trohet
och kärlek, vara min allernådigste konung till mitt sista för¬
bunden.

Var gracieux och vid tillfälle säg min Konnung detta,
och supplicera tillika underdånigst hos H. K. H. KronPrinsen och
mina nådigste Arfprinsar, att de nådigst rekommendera denna
min ansökan till önskligt slut.
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På Herr Generalens gracieusa tillstyrkande har jag i dag
skickat Öfverste Wrangel min gäldstufvosedel pä 32,000 daler
silfvermynl, för dess regemente, sedan jag bief säker på Hans
Maj:ts allernådigste löfte om nomination; och ber jag nu tilli¬
ka och ödmjukast Herr Generalen ville gracieust vara försäk¬
rad, att min tacksamhet för den grace och möda, Herr Ge¬
neralen haft procurera mig omnämnde Hans Maj:ts nådigste löf¬
te, är äfvenså vif som min zèle för Hans Maj:t. Gud är mitt
vittne, alt jag tänker ännu långt bättre, än jag med ord häru-
tinnan kan explicera mina hjertans tankar.

1 succession efter mig underställer jag Herr Generalens
gracieusa vilja och bepröfvande, om jag i ke får lof entrera
derom med ÖfversteLöjtnant von Plåten, (som med all makt
söker få min indelning} på följande sätt. Jag och Plåten byta
först indelningar, för att derigmom utestänga andra transport¬
sökande, hvilka ej mera vilja contribuera, än hvad Pensionskas¬
sa-reglementet utstakar, då jag likväl af Plåten får 25,000 d:r
kr:mt mellangift, af Plåtens egna penningar, som dessutom vill
ensam ansvara för de 46,000 d:r kr:mt, han bör få efter nämn¬
de reglemente för sin indelning vid Dragonerne; och då jag fyl¬
ler resten af ackordssumman med dito 25,000 d:r kr:mt, får
Wrangel sin fastställda summa 96,000 d:r kr:mt. Täcktes nu
Herr Generalen approbera detta, sker mig mångdubbel grace,
och Herr Generalen får en habile och käck ÖfversteLöjtnant,
i stället för kanhända Grefve Löwenhjelm, som torde (om byte
mellan mig och Plåten ej går förut) söka ock få transport ef¬
ter mig till Bjurum.

Så snart mitt nu projecterade byte är gjordt och bytesre-
solutionerne utfallna, då först ingifver Baron Wrangel sitt af-
skedsmemorial, hvarefter jag afvaktar en hugnelig nomination
af Hans Maj:t bli benånad som öfverste af Dragonerne.

Detta är planen. Vill Gud och Hans Maj;t, så går det bra."
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"Bjurum den 12 December 1767.
Min gracieusa Herr General!

Den 9:de dennes fick jag ånyo bref från Stockholm, det
ej allenast Hindrik Falkenberg, men äfven Tauben, direkte och
indirekte, arbeta att komma på Ofverste förslag efter Ofverste
Jernfeltz. Jag finner mig derföre ock, till bevakande af min
rätt, nödsakad uppskicka bifagade 4 dokumenter, af hvilka tyd¬
ligen kan finnas, det Riksens Ständers Sekreta Deputation af-
slagit Falkenbergs ansökan, och äfven afslagit Taubens ansök¬
ning samt bibehållit mig framför dem begge i min rätta tour, att
förtiga alla de öfriga, som enligt medföljande dokumenter, alla
på lagliga skäl grundade, blifvit satte i touren under mig, och
jag således äldre än Sprengtport, Taube, Falkenberg, Rappe,
Greif och Freudenfelt, hvilka så framt mig skall ske rätt, bö¬
ra allenast efter Barck och mig i deras tour dem emellan kun¬
na komma på förslag, men ej framför oss.

Jag supplicerar derföre aldra ödmjukast Herr Generalen
täcktes vara så gracieux låta sig vårda om min rätt, och att
DD. EE. Herrar Riksens Råd måtte få läsa de nu medföljande
dokumenter, att deraf lika gracieust kunna inhemta, det jag,
näst Grefve Barck, äger rättighet nu för andra gången komma
på Öfversteförslag, hvaraf jag redan, enligt Konungens resolu¬
tion 1765 vis à vis Taube är ansedd der hafva stått, hvilken
resolution är bifogad nin underdånigaste ansökan få Nylands
Dragoner.

I dag reste min Ostindiska Lär-styrman åt Götheborg: är
vinden favorable, seglar skeppet den 25 eller 26 dennes åt China.

Med fägnad bör jag äfven låta Herr Generalen, (dock i
tysthet veta), det ehuru länge jag ock rekognoscerat och flan¬
kerat, har jag nu hos en min vän fått låna 20,000 d:r krimt,
på de vil kor promt få lyfta dem, så snart Hans Maj: t ger mig
regemente."
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20.

"Imsjöholm den 31 December 1767.
Högvälborne etc.

I morgon får jag mycket gäster: ingen musik, ingen dans;
intet spel; men inter pocula mångfaldiga herrliga kanon¬
skott, vid hvilket tillfälle mina förmäns skålar skola drickas ne

gutta sup ers it, så det skall knaka i bergen.
Ett prof, att Weslgötherne tänka som militärer midt i fre¬

den, är detta: Annan dag Julil klockan 2 på natten uppbröto
30 unga, friska och raska bonddrängar och pojkar, till häst,
alla utan sadlar, armerade med sporrar och piskor, att rida pa¬
trull och kapprida det så kallade S:t Staffans skede. Under
marchen frukosterades i alla byar, hvarpå tvänne partier, som
mötte hvarandra i en trång gatugård vid ett af mina bondehem¬
man, Ebbetorp vid namn, gâfvo carrièren mot hvarandra med så¬
dan jforce, att, då chocken skedde, tumlade hästar och drängar
så öfver hvarandra, att många blefvo illa blesserade, brutna och
öfverridna, samt en min bondes enda son, död på platsen, se¬
dan ansigle och bröst blifvit krossade och intryckte af hästföt¬
terna; och låg så mycket lefrad blod, hattar, mössor, vantar
och piskor på valplatsen, så alt det representerade en liten hus-
sarattack mot Kossacker och Kalmucker. Fyra hästar hafva i
kraken stött tänderna ur munnen, ögonen förderfvade och el¬
jest illa skadade. Nu efter nyåret blir extra ting öfver denna
blodiga och funesta cavalcade; men vare härmed huru illa det
vara må, så fastän det är en pojke mindre i Sverige, tyckas
dock de öfverlefvande vara af det lynne, att om de varit vid
riksdagen i Warschau, tror jag helt visst de ej begärt främ¬
mandes pass, att resa in eller ut, men sjelfve gjort sig väg ge¬
nom — —• —■ Fiat applicatiol om det ock händer i
Nova Zembla eller NordCap 1769 eller 1770.

Nu ser Herr Generalen, att här äro ryttare ännu i landet,
och fast denna affären var både illa planerad och värre exequerad,



91

sâ marquerai' det dock, att idéen är rriilitärisk hos gossarne,
och att de med tiden, dâ de bli öfvade och disciplinerade,
bättre bryta igenom och med pliten i näfven skalla sig pass
och hederlig marcheroute. Jag nekar ej, alt detta så mycket
roar mig (ehuru olyckligt det ock gick}, att om jag varit bond¬
dräng, hade jag helt visst varit en med af combattanterne. Var
gracieux och låt ändtligen mina nådigaste, värde och käcke
Prinsar fa veta denna bataljen. Jag är öfvertygad, att fast de
ej approbera sujetten till detta kriget, roar dem det dock se en

hurtig och militärisk idée hos det folk, de med tiden en gång
sjelfve skola föra in i elden, da "jag följer," sade Jon •— fiat!
fiât: cito, cito^ citissime.

Min äldste son gick den 19 dennes nu 3:dje gängen åt
China som lärstyrman. Litet penningar, men en dugtig sabel,
fick han af mig, jemte order, att om de komma att slåss un¬

der resan, hedra sin nation, och vara bland de förste, som än¬
tra in på Maratternas skepp, och med sabeln i näfven skaffa
sig heder och bröd — eller död."

21.

(Fragment.)
"Nu har jag sagt min hjertans mening hvad jag tänker

om riksdagen. Jag har ock markerat, huru litet jag tror min
ringa närvaro vid det tillfället kan bidraga till allmänt väl. Jag har
ock berättat, huru fjert en del af de stora bemöta sina vänner
emellan riksdagarna; dem rebutera och desobligera, ja på kör-
pet méprisera. Men alltsammans får jag nu anse som förbL
gånget ock framfaret, tills samma trall förmodligen förnyar sin
epok efter riksdagen. Slutet blir emedlertid detta, att jag, om helsan
tillåter, på Herr Generalens befallning kommer upp, och skall
bjuda till göra den nytta, jag är skyldig mitt kära fosterland.

Hvad jag nu utan förbehåll så vördsamt som uppriktigt,
gifvit Herr Generalen allena tillkänna, torde andra som komma
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bra, ehuru det är sanning."
22.

"Insjöholm i hast den 21 Februari 1768.
Min gracieuse Herr General!

Denna minut går posten bort, och detta ögonblick tick jag
händelsevis läsa ett bref till en N. M. (Nattmössa), det riksdag
är fastställd, och att det folket flitigt skaffa sig fullmakter. Äf-
ven denna minuten fick jag med en expres lika bref till mig
från en af våra vänner, 6 mil boende från mig, som averterar
detsamma.

Är allerten grundad och rapporten riktig, ber jag för Guds
skull, med nästa post få part deraf, ty sofva vi som sist, så
tage mig iOOO:de djeflar, om icke vi spela efter med läpparna ;
och lika spel få vi, om vi göra oss säkre, då vi visst återigen
bli surprinerade pour jamais.

Gör nu för all del i verlden och säg detta straxt till Ge¬
neral Fersen och RiksRådet Scheffer samt hans bror Ofverste

Scheffer och bed dem alla )ej förakta mitt af hjertat väl¬
menta avertissement, men barrikadera sig i tid, att luissa-
rerne ej attakera à l improviste och göra oförtänkt en sådan
chock, att vi bli öfverridne.

Hvem vill Herr Generalen hafya till Regementsfullmägtig?
Så mycket kan jag par avance berätta, att Gillner och Lil-
Ijecreutz, om den sednare dessförinnan blir Ryttmästare, kom¬
ma i fråga ; men jag agerar passift, tills jag får veta Herr Ge¬
neralens vilja."

23.

Insjöholm den 15 December 1763.
Min gracieuse Herr President och värde gynnare!

I dag afsänder jag Wahlfelts afskedsmemorial till Kungen.
Var gracieux och skynda på med dess proinpta bifall, att jag
må slippa den Nattmössans intriger i regementet.
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Här å orten finnas hvarken penningar eller kredit, och li¬
ten tillgång på spanmål af råg och strid säd. Presterne lefva
af öhl, men fåren dö af vattensjuka, liksom i fjol. Tiderna äro
underliga. Det bevisas derigenotn, att Dom-Prosten Brodd 87
år gammal, nu i veckan skall gifta sig med en flicka om 17 år,
Forssenii brorsdotter, och Anna Lena Akerhjelm, den lilla vac¬
kra Fröken, med Löjtnant Gyllenhaal från Thorsö, som tillfö-
rene var gift med en prestdotter. Begge dessa mariager har
Biskop Forssenius stiftat. Halleluja! Broddens Abisag af Tu¬
nern hoppas jag hänger hans Dom-Prostmössa på vackra horn;
men om ej fan sjelf får lust för Fröken Akerhjelm, slipper Gyl¬
lenhaal den barretten."

24.

"Bjurum den 29 December 1768.

Högvälborne etc.
Med obeskriflig innerlig glädje och aldrastörsta fägnad har

jag af Herr Presidentens trenne ärade gracieusa bref blifvit
hugnesamt gynnad med underrättelser, så väl om Hans Maj:s,
som H. K. H. Kronprinsens och samtlige Kollegiernas, jemte
Stockholms vältänkande Magistrats och Borgerskaps , så högst
nödiga som för hela rikets välfärd, heder och upprätthållande,
käcka och ferma tagna steg att erhålla riksdag. Gud är mitt
vittne, att ingen dödlig eller ärlig svensk man kan eller kunnat
häraf taga fägnesammare del än jag, som i lika hög grad för
dessa nouveller aldra ödmjukast tackar.

Med samma rörande glädje och oskrymtad fägnad har jag
härmedelst den äran gratulera Herr Presidenten till den écla-
tanta heder, Hans Maj: t på ett så nådigt som utmärkt sätt be¬
hagat visa Herr Presidenten, genom utnämnande till Kommen¬
dör af Dess SvärdsOrden. Detta gläder hela landet, och sättet
samt tillfället att erhålla ett sådant välförtjent hederstecken, kan

——

■- fuvvî.».- - v
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ej annat, an äfven med skäl flattera en trogen och sin Öfver-
het alltid välmenande undersåte. Kort sagt: glädjen öfver alla
dessa evenementer, så väl det som rörer det allmänna, som
Herr Presidenten en particulier, är så stor som för mig
ogörlig, med ord eller penna markera.

Om riksdagsfullmakter är här, sedan den 15 dennes, ett
terribelt gallopperande. Major Wahlfelt och dess svåger Gyllen-
haal ha redan bemästrat sig en hel hop dylika re quisi t a,
till och med Jägerschölds, Reuterhjelms, Tissensténs och Ulf-
schölds: nb. delta endast sedan den L5:de här å orten; ja,
Drakenbergs på köpet, alla skamlöst med 7 à 8, ja till och med
1200 D:r S:mt stycket betalte. För Löjtnant Granfelts är budet
1000 plåtar; men ännu har jag henneorörd. Vitessen af denna
handeln kan synas af bifogade bref från Major Lybecker.

Af Feldtstierna hade jag bref i söndags. Han är åt Dahls¬
land och rakar omkring med Assessor Frese. Mina detache-
menter göra äfven sitt bästa på alla kanter, men i brist af
penningar lära litet uträtta. Jag har med sista thordagspost
härom tillskrifvit Grefve Fredrik Rosen, och sagt honom an¬

gelägenheten af verktygen, att prompt till mig eller Löjtnant
Clerck nedsända, eljest afstadnar allt arbete. 1000 plåtar,
mina egna negocierade penningar, äro nu på tåg; men lära lika
goda komma tillbaka, sedan marknaden är förbi, och dessutom
ej långt kunna räcka. Komma prompt penningar ned , torde
handeln kunna taga en annan tour; men i annan händelse är
det post fes tum. Var gracieux säg sjelf, men ej genom an¬

dra, Grefve Rosen, eller hvem som dirigerar kassan, allt detta;
och visa mig nu den ynnest, och så snart NR. endast General
Fersen och Gref Rosen läsit detta, bränn upp mitt bref.

Hosföljande couvert, hvaruti låg bref från StatsSekrete-
raren Carlsköld till mig, så väl i mina egna, som embets-
ärender, visar tydligen att brefvet varit uppbrutet under Yägen,
hvilket äfyen Borgmästaren Falk, som är Postmästare i Marie-
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stad, hvars stil, och hand Herr Presidenten samt äfven Stats-
Sekreteraren Benzelstierna noga känna, bevittnar.

Var nådig och avertera vederbörande våra vänner detta,
som verkligen är af betydande consequens, och lät äfven, om
Herr Grefven finner så à propos, vår värde, ferme, käcke
och allernådigste KronPrins få veta ett sådant skälmstycke.

Bäst är rekommendera sina bref in specie, mot qvitto, då
man i gage för sina 8 öre får sina bref säkert i händerna;
eljest riskerar man mista allt, både bref, penningar och tidiga
underrättelser. Men äro de rekommenderade och finnas ändock

uppbrutna, är kortaste och demonstrativaste processen, resa in
och slå armar och ben af Postmästarn, samt genast sätta en

sådan exécution offentligen i gazetterna. Detta likväl till för¬
ståendes vid det PostKontor, som ej kan bevisa att brefvet
obrutet afgått till nästa PostKontor.

Tro mig, alt stryk, ackompagneradt med Förordningar,
ger dem kraftigaste verkan bli actift efterlefda. För alt göra
prof af min idée har jag positift föresatt mig, härnäst jag får
ett eller (lera uppbrutna bref, genast på anfördt militäriskt sätt,
Postkontor från Postkontor, först noga och höfligt inquirera,
och der gerningen sedan fastnar, liqvidera med prygel.

Kom ihåg, Herr President! att kort före 1747 års riks¬
dag fingo många hederliga karlar uppbrutna bref; en del miste
dem alldeles, och på slutet sköts postbonden ihjel med Stock¬
holmsposten emellan Lassåna och Boderna, eller Wretstorp.
Infamt folk, som har ondt samvete, vågar allt, för att få vela
ärligt folks barrikader mot skälmstycken.

Det är otroligt hvad glädje mina officerare visa öfver Hans
Maj:ts så extra nådiga faderliga steg för undersåtarnes välfärd
ock rikets heder. Ja, Gud straffe mig, om jag på minsta sätt
kan tillfyllest beskrifva deras fägnad öfver den nåd och fer¬
meté', som Kungen och Kronprinsen visat Riket, medelst sättet
förskaffa oss riksdag.



96

Den 9 nästkommande Jfanuarii komma mina officerare till¬

sammans i Skara, att välja Regementsfullmäktig. Lilljecreutz
blir vår man; men ej Krusen, som allt sedan Regementsmötet
aspirerat den ambassaden.

Prestewie lära efter all, ännu varande, apparence upp¬
sända samma apostlar, som förra riksdagen, undantagande Wa-
relius, som af Biskop och Stift ej är gynnad, men hallen för
en girouette. Hvad borgare och bönder som väljas, vet jag
ej ännu : men efter all liknelse lära de ej bli efter min Önskan.

Med denna posten har jag skrifvit till RiksRådet Liewen,
RiksRådinnan Palmstierna och Gref Tessin fa sitta för en af

dessa hedersfamiljer; men skulle mina försök ej hos någondera
reussera, sa gör för Guds skull, min gracieuse Herr President
och skaffa mig någon fullmakt för någon Grefve, eller Baron
(helst Grefve), så att jag derigenom kan komma att i någon
Deputation bli ordförande.

Laga att Grefve Lewenhaupt ej kör mig åt Finland. Bed
Prins Gustaf nådigt maniera saken, så går det positift bra."

25.

"Bjurum den 12 Januarii 1769.

Min gracieuse och värde Herr President!
Med egen satisfaction har jag den äran följande avertera:
Den 9 dennes blef Ryttmästaren Baron Lilljecreutz una-

nimt af samtlige officerarne utvald till vår riksdagsfullmäktig,
accurat på samma roliga och eniga sätt, som Major Strömhjelm
vid Kentz i Pomern ; och för att fägna och roa vår gracieuse,
käre och värde törre chef, bör jag äfven berätta vår vanliga
method, med enighet och utan alla komplimenter, just à la
Dragonne, förrätta omnämnde valakt.

Den 9 klockan X voro mina order till samling i Skara.
Officerarne kommo, dock ej alla (för menföre) förr, än klockan I,

hvarpå
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hvarpå vi ryckte a» med lederna vid ett dukadt och väl ser-
veradt bord for alla officerarne, samt för att betäcka våra
flanker, hade vi 2:ne smärre bord på flyglarna, hvarefter se¬
dan vi en stund manövrerat, till magens största nöje, kom¬
menderades

"Ladda !

"Gör eder färdige med pokalen!
"Gif akt!

"Vår tillkommande riksdagsfullmäktig. Hyttmästaren Baron Lillje-
crantz's skål

"Fyll v !
"Fiat! fiât! vivat! ne gutta sup er s it !" Med denna enda
generalsalfva var affären i ett ögonblick deciderad : han riks¬
dags- och regementsfullmäktig ; vi, nöjde, drucko plutons- och
divisionsvis på stället, med hela ordningen i avancerande från
bordet till kaflferedutterna, som genast stormades, under vårt
vaidiga fältgeschrei: "Hudri! Iiudri! hudri Hussari! ïierrdente!
Remtete bassa Malencka!"

Derpå gjordes halt: vi hvilade på hanen, rafraicherade oss
med punsch, bischotf samt ett excellent afkylande Champagne
och Bourgognevin ; klappade Mademoisellerna Ohrn, som kom-
mo i misshugg, undir transporten af sköna ostronfat: med ett
ord: allting var oss lofligt, allting bief commune bonum och
allting gick till kost och öfverända, i första chocken, både
qvickt och dödt.

Arfvodet för regementsfullmäktigen är 600 plåtar, nu som N

förr. Räcker det ej till, skall summan dubieras, så han alltid
må kunna visa sig proper och med väl trusserad hatt. Våra
postulater bestå af fyra militäriska punkter, dem jag med första
skall skicka Herr Presidenten.

Jean Karlströms ackord blef för 6000 plåtar äfven på
Ü timma afgjordt. Natt och Dag blir hans successor och Karl-

7



ströms afskedsmemorial mig straxt på stället lefvereradt. Flera
smâ œc on o m ica, blefvo lika prompt fastställda, hvarpå vi alla,
satisfaits, sk i Ij d es åt klockan VII pä aftonen och reste hem,
livar och en till sin sängvärmare, som gerna skulle önska vi
alla dagar valde riksdagsfullmäktig. Sat sapienti!

Herr Grefven var sa gracieux förliden sommar och dekla¬
rerade, att om Kungen nämnde mig till Ofverste för Westgötha
kavalleri, skulle Herr Grefvens uniformsvärja och escha-
braque blifva mina; men, som osäker om regementet, tordes
jag da ej tacka der före. Om jag nu får taga till mig dessa
hederspresenter, tackar jag derföre af hjerfat ödmjukast, och
skall med vördnad nyttja dem till heders efter min värde för¬
man, och bruka dem värdigt.

Ingen fullmakt är möjligt få nu mer här i orten. Af 7
diflerenta personer har jag fått refus. De resa alla sjelfve tili
riksdagen, och de få som bli hemma, hafva redan gifvit sina
fullmakter åt allehanda slags folk, efter hvars och ens tänke¬
sätt, större delen mot skamfullt dyr betalning. Jag har således
tills dato ingen fullmakt, eller kan få: men likafullt kommer
jag till riksdagen, vill Gud! med efterföljande division anta¬
gandes. Förutom mig ochYxkulI, komma Fälle Frese, Fochen,
Lilljecreutz, Jernschöld, Borgenstjerna, Adlerforss, Mannerfelt,
Brummer, Fägerhjerta, Clerck, Strömhjelm, Karlström, Gran-
feldt. Utom desse blir Ryttmästar Lenck i mitt ressälskap,
och kanhända en eller flera hederlige karlar dessutom: men

alla de omnämnde komma visst, och ärna värdigt aeqvittcra
sig, Konung och Riket till heder och nytta.

Prosten Luth från Borås, en bra prest, och Prosten Wilsk-
man från Wadsbo, som kan bli bra, och än åtminstone ej är
elak, lära nu bli helt visst bland våra riksdagsprester ; men
rår Biskoppen, far man ändock Afzelius bland desse apostlar,
jemte Biskoppen sjelf.
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Städerna i Westerg)lin torde denna gängen skaffa godt folk
till sina fullmäktige; men ännu är intet val skedt, eller knappt
sker, innan valet med riksdagsmän för sig gått i Stockholm.
Da först ärna de välja här nere, livarföre valet i Stockholm
bör ge god ton åt de mindre staderna. Radman Werner från
Lidköping och en Bokbindare frän Mariestad lära bli dessa stä¬
ders fullmäktige. Begge tänka förnuftigt.

Pälle Frese har godt hopp, att i stället för Joseph Hans¬
son fa upp Jonas Björnsson, och hvarpå Häradshöfding Mobeck
med all makt arbetar. Löfvenschöld lofvar bra Bönder och,
mot Lundins viljalofvar Mårten Lunden en bra karl från
Kinne härad."

"Bjurum den 15 Januarii 1709.

Min gracieuse Herr President!

Jag bedyrar vid min heder, att Herr Presidentens bref
aldrig af mig skola visas för någon dödlig; men efter genom¬
läsandet af mig ensam genast uppbrännas. Derom kan Herr
Grefven på min ära och salighet vara och blifva försäkrad, att
så skedt och så skall ske.

Att vederbörande, som hafva OfverDirektionen ej anmodat
Herr Presidenten biträda våra angelägenheter, måste vara ett
besynnerligt öfvermod, och som är obegripligt. Jag har, fast
1000 procent i ringare grad, samma lycka; men har ändock
af redligt nit för min Konungs och Rikets väl, gjort, och lik
Herr Presidenten, skall obuden göra allt livad mig möjligt är,
genom mina vänner, fast jag vet derföre aldrig få tack. Här
äro 1000-tals planer å gäng all soutinera alla sottiser; och
se vederbörande sig ej väl och försigtigt före, men af öfver¬
mod slå allting i vädret, och endast förtro sig till vissa fä
personer, bli de så skamlöst som oförmodadt, men derhos väl
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förljcnt, dupperade Tro, att jag säger sannt, och tillika att
jag ej obuden trugar mig pä folk, eller gör mig nécessaire;
men derföre likafullt, för min egen satis fac tion, arbetar och
skall arbeta allt livad jag någonsin kan och förmår, för att
bringa riket ur vådan och retablera vart allmänna väl."

27.

"Ymsjöholm den 6 April 17(59.
I måndags afton reste den djefvuls Nattmössan L. Philip

Hjerta till Stockholm, genom natt och dag, i följe med en
underofficerare af Elfsborgs regemente, heter Fägerhjerta, yng¬
ste brodern till våra Fägerhjertar, i den tankan först få honom
af General Wallenstierna approberad till Drabant, och sedan,
om det reusserar, har han med denne pojken öfverenskommit,
att han skall sitta för Fägerhjertas familj, i stället för sina
bröder, Kornetten och Korpralen Fägerhjerta, som lemnat mig
sin fullmakt. Majoren Baron Fägerschöld, som är Fägerhjertas
morbror, tillika med flera dylika Mössor, hafva lofvat Fäger¬
hjerta: i:o för denna kuppen skaffa honom Drabantsysslan;
2:o betala hela ackordet för denna gossen; och 3:o hederligen
hålla honom, für Mössornas räkning, under hela riksdagen.

Allsammans kan kupperas, om Herr Presidenten endast är
mot mig så gracieux och hos General Wallenstierna så be¬
går, att meranämde Fägerhjerta ej förr blir antagen och af
Kungen approberad till Drabant, innan vi komma till riksda¬
gen och jag fått inskrifvas för familjen samt valt Landtmarskalk.
Sedan må gossen gerna bli både antagen och till Drabant be¬
fordrad.

Arar nådig och ställ om detta. Eljest är jag dupperad och
vi få en Mössa mer."
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23.

"Bjurum den 9 Mars 1769.
Högvälborne etc.

Med största vördnad och innerligaste glädje mottog jag
Herr Presidentens gracieusa bref förliden måndags, med den
för mig betydande och fägnesamma nöuvellen, om Grefve Lewi n-

haupts af Hans Maj:t allernådigst beviljade tjenstebyte med Öf-
verste Wrangel, få derigenom behålla mitt käcka regemente,
hvilken glädje hos mig är sans pareille, och korrt sagdt,
ej af mig tillfyllest med ord eller penna kan markeras. Jag
tackar derföre endast Herr Presidenten af allt mitt innersta

hjertas grund, så ödmjukt och uppriktigt, som någon dödlig
kan tacka, och har varit, är och blir, af oskrymtadt sinne,
Herr Presidenten, så länge jag lefver, med största vördnad,
kärlek och tilIgifvenhet förbunden, som så gracieust bevakat
min välfärd och bringat så godt slut på denna mig nära rö¬
rande ansökning. Med ett ord: ära,' tack, vördnad och min

oföränderliga tillgifvenhet, vare och blifve Herr Presidentens
lott, för all den grace, ynnest och godhet mig af Eders Exel-
lence från min ungdom till detta ögonblick är på så mångfal¬
diga sätt ertedda och bevisade. Mera kan jag intet säga: men

Gud är mitt vittne, att livad jag nu sagt i detta ämnet, går af
så godt hjerîa som någon ärlig, tacksam svensk man kan
åstadkomma.

Jag skall bjuda till göra mig vidare värdig Herr Presiden¬
tens ynnest; men var gracieux tillåt mig tillika få innesluta,
nu mitt, tillförne Herr Presidentens lustra och käcka rege¬

mente, i Herr Presidentens vanliga och värda grace. Detta
ambitionerar jag,; detta utber jag mig, om denna ynnest suppli-
cerar jag, af hjertat och ödmjukast, och hoppas Herr Grefven
och Presidenten ackorderar mig min anhållan, och tager mig
och hela mitt regemente i dess oss alla städse visade grace

och gällande pr o te c tio n.



102

Så högt det fägnar mig få behålla mina Westgöthar, med
hvilka jag delat heder och öde, från första Ofncersgraden tills
jag fick regementet, sa innerligen bedröfvar och chagrinerar
mig den hederlige, kacka och mig allt för käre OfversteLujt-
nanten Baron Yxkulls så tidiga som oförmodliga död.

Herre Gud, hvad detta var för mig en bedröflig post, se

mig i afsaknad af en vän, som var ärlig karl, ärlig Hatt, ärlig
medborgare och kamrat, samt hurtig, ferme och käck officer!

Hans son gjorde jag till ryttare, så snart jag fick veta han
var till. Sedermera skickade jag denna min gudson korporals-
fullmakt vid mitt Lifkompagni, med försäkran framdeles, om

jag lefver, skaffa honom indelning. Till sommaren offrerade
jag honom (fadren) dela rummen med mig på Bjurum och en
famille flytta till mig, utan en styfvers betalning för hela sitt
hushåll, som skulle få så godt jag sjelf ägde för mig och mitt
folk. Mitt ekipage stod till hans tjenst och, med ett ord: utom
min hustru, allt hvad jag ägde. Sedan all denna arrangement
var tagen, gaf var herre honom bättre både indelning och rum,
Yxkull till fägnad och mig till sorg, som nu aldrig får någon
OfversteLöjtnant, med hvilken jag på detla sättet vill dela.

Nu har jag med denna posten itererat samma offert till
salig Yxkulls enkefru Friherrinna: att, om hon ej har bättre till¬
fälle hos någon af sina vänner, eller anhöriga få vistas, hon då
ville acceptera mitt tillbud och med pick och pack flytta till
mig, vid första öppet vatten och bli, och anse mitt hus och
bord, utan minsta afgift, som sitt eget, sä länge hon behagar •

Detta är allt hvad jag kan göra. Penningar äger jag ej; men

godt hjerta för mina vänner skall aldrig mankera, så länge jag
lefver. Tänk om Yxkulls sucessor blefve ålagd, betala indel¬
ningen! åtminstone efter ackords och Pensions-reglementet. Mann
tro kungens nåd ej skulle kunna bringa denna saken igenom?
Ty Ofverstinnan Putbus hände en dylik grace och ändock an¬
dra flere. Var nådig, Herr President! och lägg, i fall det ej
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redan är gjordt, grunden till detta. Enkans vilkor äro mig \al
obekante; dock jugerar jag hon är mera fattig än rik.

Gud late oss nu snart med otrolig glädje, få höra, att kopp¬
ympningen med Deras Kongl. Högheter, till hela rikets hugnad,
reusserat!

Gud i Himlen endast undantagande, ha intet englar, Hat¬
tar, eller någon skapad varelse kunnat ändra, eller få andra
riksdagsprester från detta rliftet, än de som nu komma, och
hvilka alla hafva djefvulen.

Nu ofiVera mössorna 1000 plåtar för en lulimakt, och dess¬
utom 100 plåtars årlig pension, från denna !iil nästa riksdag,
så att om möjligt vore, skulle de fattige snart bli förförde.

Tro, att jag säger sannt, och att här arbetas just med
kraft att göra proselyter af svagsinnade Hattar. Major och
Kapten Wahlfelt resa omkring som Hussarer, med fickorna ful¬
la af stora sedlar. Hvartill de eroployeras a isar tiden; men
det har jag sett i denna veckan, att folk, som de nyligen be¬
sökt, nu börjar grunda, liga och svinka; dock encourageras af
oss på bästa sättet."

9.

Imsjöholm den 21 September 1769.
Högvälborne etc.

Förvåning, oro och chagrin äfver min k. hustrus mi¬
serabla, sjukliga, dödliga tillstånd tillåta mig ej mer skrifva,
än allenast, alt Mössorna göra hela landet rasande och despe¬
rat, och sa framt folket ej blir lindrigt ansatt för resterande
kronoullagor, blir landet öde och bönderna gä frun sina hem¬
man; ty så sannt Gud lefver om här ännu finnes moyens för
allmogen till pengar att betala med. Var gracieux, min
Grefve! och säg detta till Gref Axel Fersen; men till ingen an¬

nan, hvem det ock vore, och anmäl till honom min ödmjuka¬
ste vördnad."

1

1
•. nril
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IX.

UK ADOLPH FREDRIKS BREFVEXLING.

i.

' Ärevördige och höglärde Herr Doktor, Biskop och samtlige
Consistoriales!

Jemte det Hans Kongl. Maj:t, med Rads råde, i anseende
till vice Pastorn Magister Laurent» Berglings goda loford, lär¬
dom och berömliga förfjenster, samt ock dertill, att Regements-
Predikants-beställningen vid Södra Skâningarne, hvartill jag,
primo lo c o, honom sednaste gangen hade föreslagit, gått ho¬
nom undan, i nåder godt funnit, medelst utfärdadt mandatorial
af den 31 sistl. Julii*), till Herr Biskopen och Consistorium
honom att hugna, på det han vid förslagets upprättande till
Hoby pastorat i Blekingen, benäget måtte ihågkommen var¬
da: så har äfvenväl nu jag: medelst denna min föreskrift, der¬
till gerna velat bidraga. Herr Biskopen och Consistorium gör
mig således till besynnerligt nöje och välbehag, om detsamma,
vid dess uppsändande underdåniga förslag till Hoby pastorat,
har ofvannämnde Magister Laurentius Bergling i benägen åtan-
ka, och dervid ej låter ligga honom i vägen, att han är infödd
Östgöthe, det Hans Kongl. Maj:t förut har sig väl bekant, utan låter
honom få njuta till godo Presterskapets privilegiers 21 §. och
Kyrkolagens XIX Kap. 10 §., alldenstund han hela tiden uti
embetet skall tjent uti Lunds stift och der blifvit ordinerad.

*) "Kongl. Maj:t vill i nåder hafva detta remitterat till Biskopen
och Consistorium Eccleciasticum i Lund, som, vid detta tillfälle,
liar att taga Extra ordinarie Regements-Predikantens Magister
Laurent» Berglings skicklighet och förtjenst i behörig considé¬
ration. Stockholm i RådKammaren den 31 Julii 1747.

På nådigste befallning,
Gust. von Heland



Jag gör mig alldeles försäkrad, alt Herr Biskopen och Con-
sistorium, sä i anseende till denna min föreskrift, som till me-
ranänmde Magister Berglings egna förljenster, vid detta tillfälle,
till dess befordran, lärer gemensamt arbeta; hvaremot jag alltid
med nöje skall nyttja alla förefallande lägenheter, att lemna Herr
Biskopen och Consistorium öfvertygande prof af den välvilja
tillbaka, med hvilken jag städse förblifver Ärevördige och Hög¬
lärde Herr Doktorns och Biskopens samt Consistorii

väl atlectionerade

ADOLPH FRIEDBICH.

Stockholm den 1 September 17-17/'

2.

"Välborne Herr Grefve och Öfverste samt Kommendör af

War Svärds-Orden! Jag upptager med sa mycket större nöje
Herr Öfverstens utlätelse öfver Ordensbandet, som Jag är för¬
säkrad om dess uppriktiga nit för Mig och riket, hvilken Jag
alllid med fägnad belönar.

Som Jag icke tviflar, det ju allehanda berättelser kring
landsorterna utspridas om hvad här nyligen mellan Mig och
Riksens Rad passerat; sa är nödigt att en och annan ärlig man
äger derom tillförlitlig kunskap, hvarigenom, dock med all för-
sigtighet, mänga välmenande kunna upplysas. Det hände här
kort före helgen, att en underofficerare af gardet något förgick
sig i etiketten mot en Riks-Rådinnas vagns inkörsel pä borg¬
gården, dock utan förseelse mot hennes person, hvilket Jag
straxt befallte Majoren och Öfversten att undersöka och seder¬
mera till Mig rapportera; men det blef ganska hårdt upptaget.
Riksens Råd skickade efter Öfversten PfeifT och befallte honom,

Mig oåtspord, att låta arrestera underofficeraren och ställa honom
för Krigs-Rätt, hvilket ock straxt skedde. Öfversten gaf Mig
sedan rapport derom ; men Jag tillsade honom, att af ingen
annan taga sina order, än af Mig allena, efter den ordning,
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som alltid intills nu blifvit efterlefvad. Underofficeren biel' da

utsläppt, med en réprimande. Ofversten till sin säkerhet
berättade detta för Ofverste Marskalken, under bvilkens opass-

lighet då straxt åtskillige af Rådet hos honom samlades till en
formelle öfverläggning härom. Dagen derpå, »Her den 23
December, uppkommo Riks-Råderne Rosen och Wrede, som
deputerade, och tillsporde Mig, om Jag då sjelf ville komma
i Rådkammaren, eller om hela Rådet skulle komma till Mig?
Jag hade ärnat mig upp i Rådet och Jag kom dit; men på¬
minte då straxt, att detta hade anseende af en uppkallelse till
ansvar. Straxt uppläste Riks-Rådet Höpken inför protokollet,
i Retjeningens närvaro, en föreställning, hvars like sällan lär
finnas i Sveriges annaler. Man påstod deruti, att Jag ville hin¬
dra Rikets embetsmän att göra redo för sina beställningar: att
jag förleddes af onda rådgifvare, och med få ord: att Jag för¬
orsakade lagens, frihetens, allmänna säkerhetens och hela Ri¬
kets omhvälfning. Man förkunnade Mig slutligen, att om Jag
ej återkallade orderna till Ofversten, så ville de nedlägga sina
embeten och sammankalla Riksens Ständer.

Jag försvarade Mig muntligen för protokollet: att Jag al¬
drig tänkte hindra någon cmbetsmans redogörande på behörig
ort: men trodde också att Jag utgifvit rätta order: att Riksens
Råd behagade utnämna hvad de mente med elaka rådgifvare:
att Jag gjorde Mina saker allena, efter bästa vett och samvete:
att Jag hade fast mer orsak att klaga, än de m. m. Jag för¬
behöll Mig slutligen, att vidare genomse och besvara deras fö¬
reställning; det Jag ock gjorde följande morgonen, genom di¬
et am en ad pr o t o collum, hvaruti Jag till slut lät Riksens Råd
veta, att de icke prevenerade Mig i den meningen att hopkalla
Riksens Ständer, emedan det är Jag, som är angripen och li¬
dande, samt åslundar förnimma af alla redlige svenske män och
trogne undersåter, om deras tanka är, att deras konung, som
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sa högt älskar deras lag och välfärd, skall på detta sätt blifva
ansedd, som i denna Rådets föreställning.

1 sådant stånd är nu denna sak, hvaraf Jag velat gifva
Herr Ofversten del, på det han med dess vanliga discrétion må
deraf kunna göra så god nytta, som möjligt är, i dessa ef-
tertänkliga omständigheter. Och Jag förblifver alltid Herr Of-
verstens

väl affectionerade

ADOLPH FRIEDRICH."

Stockholm den 30 December 1754.

3.

"Välborne Herr Grefve. Som WI kommit i erfarenhet,
det J till Edra kreditorers förnöjande, ären sinnade att föryttra
Eder stora Yackt för Femton Tusen plåtar, och Eder stora
Ambassadörs-paradvagn för Elfva Tusen plåtar; Så emedan WI
begge dessa persedlar till Wäre Söners, Arf-Furstarnes, behof
hafve nödige: så hafve WI härmedelst velat anmoda Eder, att
med berörde väckts och vagns försäljande uppskjuta, till dess
WI, i samråd med Sekreta Utskottet, kunna utse utvägar, att
Eder derföre förnöja. Och förblifve alltid Er

väl affectionerade

ADOLPH FRIEDRICH.

Stockholm den 7 September 1769."

GREFVINNAN CARL FERSEN OCH GUSTAF 111.

Charlotte Sparre, Öfver-Ståthållarens och Riks-Kanslerns
syster, känd och firad, under den smickrande benämningpn "la
charmante rose'\ vid Ludvig NV:s lysande hof, der hon
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uppträdde vid sin tante, Grefvinnan Tessins sida, bief efter sin
återkomst till Sverige gift med sedermera En af Rikets Herrar
Grefve Carl von Fersen, den frejdade Landtmarskalkens broder,
och moder åt de af Kellgren besjungna Grefvinnorna Lövven-
hjelm och von Höpken. Huru högt Grefvinnan Fersen älskade
sitt lugn och sin husliga krets, lät hon likväl vid KronPrinsen
Gustafs förmälning, fastän med svårighet, hufvudsakligen be-
inälte sin svåger, öfvertala sig, att blifva det unga hofvets Of-
ver-Hofmästarinna, och den personliga tillgifvenhet hon fattade
för det höga paret, gjorde för dem möjligt att förmå henne
stadna qvar, äfven sedan de uppstigit på thronen. Det var
först sedan Gustaf III, medelst 89 års statskupp och den ur¬

gamla Rådkammarens tillintetgörelse, upphäfde sig till tyrann,
som Grefvinnan Fersen fann tiden vara inne, att, åtföljd af sina
döttrar, för alltid lemna hans hof. Af det följande inhemtas
den roll hon der spelat och huru hon utförde den.

1.

Grefvinnan Fersen till KronPrinsen:

Au Chuteau ce 25:dc Juillet l?G?.

""Monseigneur !
Je prétends vous avoir rendu hier un grand service, et

vous savez ce que c'est qu'une sujette, quand elle fait l'impor¬
tante: elle se croit en droit de tout prétendre. Voilà précisé¬
ment le cas, où vous vous trouvez vis à vis de ma petite per¬
sonne, Monseigneur ; Je prétends oser vous dire mon sentiment
et j'exige que vous le suiviez, car mes principes ne sont fon¬
dés que sur les voeux les plus ardents pour votre Lien et votre
gloire, et si j'ose harzarder de vous donner des conseils, Dieu
néest témoin, que je n'ai que ces motifs pour objets, et que je
voudrois aux dépens de mon repos Çce qui est beaucoup dire)
vous empocher de vous donner des torts dans le monde, ou
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aux yeux d'un Public, qui sans cesse est attentif à vos moin¬
dres démarches ou actions, et dont je suis plus à portée, que
vous, d'entendre les jugemens. Je conviens qu'ils sont souvent

injustes et ridicules, et aussi vous pouvez compter. Monseigneur,
que dans ces cas je ne fais qu'en rire; mais je crois qu'il
est prudent de ne pas les traiter de même, lorsqu'ils sont fon¬
dés sur la saine raison, notre conscience , si nous vou-

lon l'écouter, doit nous convaincre, que nous avons tort. Tel est,

Monseigneur, le cas d'àprésent, lorsqu'il s'agit peut-être d'un
plus long séjour là bas: Au nom de Dieu, ne faites point cela;
J'ai des indices assez forts pour le soupçonner j mais je serois
au désespoir que cela arrivât. Monseigneur ! Rentrez pour un
moment en vous même; je suis sure que vous avez le carac¬

tère et le coeur trop bien nés pour ne pas voir l'injustice d'un
pareil procédé', j'ose dire que j'ai l'honneur de vous connoitre
mieux que vous même, ou bien mieux que vous ne le voudriez
vous même. Dans ce dernier cas, dont Dieu me préserve d'être
jamais convaincue, je n'ai rien à dire, car alors tout seroit
dit; mais dans le premier, et j'aime mieux m'y tenir, vous

savez, Monseigneur, l'idée que je me suis faite devons, parla
comparaison que je fis de vous au portrait de L'Edouard de
Miss Jenny, et en ce cas votre coeur vous dira sûrement, qu'il
n'est pas bien fait d'abandonner sa maison, et une femme, qui
assurément mérite pour le vioins toutes vos attentions, pour re¬
ster là bas si longtems à s'amuser à des riens, ou à ne rien
faire, comme vous le dites vous même. Car il est inutile de

m'alléguer une nécessité de faire Votre cour jusqu' à ce point.
On ne sauroit l'exiger avec justice, et toutes les loix, tant
divines qu' humaines, vous absoudront ou dispenseront d'un
devoir si rigoureux. Ainsi cela fie feroit qu' une toute aussi
mauvaise excuse, que celle que vous m'avez alléguée dernière¬
ment pour votre silence, et que je ne puis accepter, car je suis
bien sure, que sil s'agit d'arrangements de Comédie, ou autre
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chose qui vous amuse, vous ne manquez ni de palefrenier, ni
de temps pour écrire. D'ailleurs Monseigneur, n'aviez vous
pas Votre Coureur? Il a de plus longues jambes que le notre
pour faire ce chemin, et puis il ne falloit que trois mots,
avant de Vous coucher, ou bien envoyés le sans écrit, sim¬
plement s'informer de nos nouvelles, si elles vous intéressent
le moins du monde, et si elles ne le font pas, faites en au
moins le semblant.

Maintenant il faut aussi vous dire un mot de ma maî¬
tresse. Je puis vous assurer quelle a été charmante pendant
tout ce temps de votre absence, et hier je puis dire que je
n'ai pas pu assez l'admirer, car elle avoit réellement grande
envie d'aller, premièrement, à ce que je crois, pour faire sa
Cour, et puis, à cause de ce petit spectacle et pour voir cet
endroit, dont elle a tant entendu parler. Mais lorsqu' il l'a
fallu j elle a pris si joliment pon parti, sans marquer le moin¬
dre ressentiment des soupçons, que je ne saurais guarantir qu'
elle n'ait eue, du vrai de l'affaire, qu on ne voulut pas d'elle,
et sans marquer de l'ennui du terrible changement de la vie
qu'elle a méné hier, au prix des amusements dans les quels
elle avoit compté passer la journée; car il ne faut pas croire,
que la fatigue du voyage lui eusse fait peur: Vous l'avez si
bien accoutumée à compter les fatigues aussi au nombre de
ses plaisirs. Enfin l'on peut dire, qu'elle s'est gouvernée
[comme on dit aux jeunes filles), vraiment en personne rai¬
sonnable, ou en grande file; car pour peu qu'elle eut étépor¬
tée à faire l'enfant, c'eut été ici une occasion. En un mot,
j'en suis enchantée aussi bien que de toute sa conduite, depuis
le jour de votre départ, et bientôt Monseigneur : je parviendrai
à coire, que nous ne la connoissons guères. Prenons garde,
comment nous la traitons, et, si elle vous donne un jour du
fil à retordre, souvenez vous, que je vous l'ai dit aujourd'hui,
çt que cela pourroit fort bien vous arriver, si vous ne pre-
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nez pas garde à vous, car vous pouvez compter très sûre¬

ment, qu'elle observe et qu'elle sent plus qu'on ne le croit-
Au reste, Monseigneur, j'ose vous demander grace pour

moi et pour tout ce verbiage: Je n'y puis que faire; C'est
plus fort que moi; lorsque mon coeur est trop plein, il faut
qu'il s'exliale et se soulage. Malheur à moi, si je trouve en
mon chemin des gens, qui le prennent en mauvaise part. En
ce cas, Monseigneur, c'eut sans doute été le plus malheureux
moment de ma vie, lorsque je m'engageais à m'attacher à vous;
car je vous avertis ici charitablement, que je ne puis me taire.
Si vous ne tes pas d'humeur à l'endurer, je vous supplie
de me laisser la liberté de m'en retourner dans ma tran¬

quillitéet me rendre au soin de ma famille, dont Dieu
m'est témoin, que je ne me suis arrachée, pour ainsi dire,
contre le gré de mon mari, que dans l'idée de faire quelque
bien dans la famille Royale, à laquelle je suis si tendrement
attachée; et je ne regrette pas d'avoir sacrifié mon repos, si
je suis assez heureuse pour voir, avant de mourir, l'ornement
de cette famille, vous j, Monseigneur, être l'objet de l'adoration
des Peuples, la consolation de vos Parents, et Jt^ne Epoux
d'une Princesse, qui assurément mérite de la considération
et de Rattachement le plus tendre."

2.

KronPiinsens svar till Grefvinnan Fersen:

Sv arts i ö le 26 Juillet 17 61.

Faites, /a Princesse soit à Haga
demain vers les 6 heures du soir.

Quoique je nJaye guères le tems de vous répondre, ?non
aimable Comtesse, je ne veux pourtant pas renvoyer le Cou¬
reur, sans voas remercier de votre lettre, Je vos remontran¬
ces och för bannorna. Je garde la lettre pour vous répon-
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dre demain de point en point. Tout ce que je puis dire àpré-
sent, c'est que je suis l'homme le plus malheureux, à force
d'etre aime, qui soit au monde; car je renverse toujours d'un
côté, ce que je rebâtis de l'autre, et l'on me tiraille des deux
côtés, pour me garder. Je vous assure d'ailleurs, que rien ne
m'est si agréable, <jue quand on me dit mes vérités et que
quand elles viennent de gens que ?aime ^ elles me les font
estimer et aimer davantage. Ne croyez pas pourtant que je
me rende sur tous tes articles de votre lettre. Je plaiderai
demain ma cause, et je prendrai votre mari pour mon avocat.
Je ne répondrai ce soir qu' au dernier article qui m'a vrai¬
ment effrayé: c'est celui où vous parlez de rétraite. Au nom
de Dieu! mon aimable Comtesse, ny pensez pasj et si (comme
je ne puis en douterJ votre attachement pour la Famille Royale
vous a fait accepter la place ou vous êtes, il faut y rester,
surtout dans ce moment, où l'on a plus grand besoin de vous
que jamais. Adieu mon aimable Comtesse! il est deux heures
après minuit, et le Coureur ne peut plus attendre. J'espere
que vous ne doutez pas que je suis et serai toujours.

Votre fidèle et tres affectionné
GUSTAVE.''

3.

Förhållandet upplyses närmare af följande bref från Baron
Fredrik Sparre till Grefvinnan Tessin:

"Stockholm le 28 Juillet 1767.

Madame ma très-chère et très-honorée Tante!
C'est une fatalité, qui me met au plus vif déses¬

poir , que je ne puis non plus aujourd'hui avoir
l'honneur d'écrire à mon Oncle; mais je n'ai qu'une
pétite demie heure à ma disposition, et je n'ose pas
produire aux yeux de Son Excellence une aussi

platte
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platte et mauvaise écriture que l'est la mienne, sur¬

tout quand j'ai si peu de loisir à y donner. Je vous

supplie, ma plus que cher c Tante , de vouloir bien
me faire trouver rjrace auprès de mon Oncle, en me
mettant à ses pieds.

J'ai eu Tlionneur de m'acquitter de ses ordres
auprès de S. A. R. avanthier au soir à Haga^ au re¬
tour du Prince de Svartsjö. S. A. II. lut elle même
la lettre de mon Oncle, et marqua la plus vraie sen¬
sibilité des mauvais es nouvelles quJ Pille y trouva de
l'état de la santé de S. Ex: ce, en me chargeant de
mander, qu'Elle faisait mille tendres voeux pour son
heureux et prompt rétablissement..

Le Prince était charmé au possible de se re¬
voir ce soir là dans sa maison, cl la joie de la
Princesse éclatait dans ses moindres gestes. Le
lendemain, ou hier, le Prince dina de nouveau à
Haga en partie q narrée, composée de Madame
Royale, Lotta*) et Mcul: lie cl'Uggla. S. A. R. s'est
plu a leur raconter au l.ong et au large toute la vie
qu'on Lui a fait mener à S iv artsjö, où la Princesse
n' alla pas le vendredi, fête de la Reine, comme il
avoit été décidé auparavant, et cela par avis du
Prince, qui Lui avoit envoyé conseiller de prétexter
une indisposition pour Se dispenser cles fatigues de
ce voyage. Les Princes et les clames et messieurs
de la Cour c élébr oient la fête de Sa Majesté par la
réprésentation cl'unc pièce cle théâtre. C'étoit "Le
Philosophe Mariéet de toutes ces circonstances

combinées,vous concevrez facilement, ma très-chere

Grcfvinnan Fersen.

8
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Tante, /a raison de ce conseil. Ce même soir, au

lieu de la partie de Svartsjö, la Princesse alla sou¬

per à JJaga, tête-à-tête avec ma soeur et M:elle
Duvall, après avoir passé la journée dans la plus
profonde tranquillité, ses outres dames ayant eu
p er mis si on d'al 1er voir M a cl a m e de Wr ang el à ''
Kummelsnäs, et ses Chambellans de partir pour où
ils vouclroient pour voir leur s amis et connoi s s an c c s.

Le r e tour du Prince a v an thier à été chomm é

par le public autant que par sa propre cour, et
vous trouverez ci-jointes, ma trè s - c h èr e Tante,
deux lettres dont je me suis saisi hier au soir à
Ilaga. pour en escamoter les copies incluses
que j'ai imaginé pouvoir vous fuire plaisir à lire,
puisqu' elles débrouilleront une grande partie de
la situation actuelle des choses, et qu'elles servi¬
ront à augm e n ter, j'en suis sur, votre amour,ma très
chère Tante, pour notre auguste Prince; en même
tems qu'elles justifier ont jj'esp ère, la manière dont
ma soeur cherche à tirer parti des bontés, dont elle
est c o ns t animent accueillie.

La partie quarrée à Haga d'hièr y a été encore
r enouv ellée aujourd'hui, et pour ce soir nous y s om-
mes invités tous, comme à l'ordinaire, ayant ordres
dej joindre auparavant LL. AA. BP. dans le jardin
de Brehmer pour y manger des cerises. Mais tous
ces beaux arrangements ont été prêts à manquer ce
matin bien cruellement, et par un événement qui eut
pu devenir funeste à faire trembler quiconque en i

entendra s culement le récit.

*) Ofvanintagnc bref, vexlade emellan Grefvinnan Fersen oeb Kron¬
prinsen (Gustaf III).
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Hans Rongl. Höghet for in i Rådet i dag bittida, som

vanligt körande sjelf i Öppen caleche, med 4 hästar bespänd,
och förskräckligen fort, som alltid är Prinsens bruk, så på ga¬
tor som på väg. I Kyrkbrinken, ungeiär midt emot Wester¬
bergs bod, hoppar splinten utur, och stöten som bakvagnen gör
vid nedfallandet i gatan, då hästarna löpa af med framvagnen,
sker så starkt, att Prinsen icke allenast med stark fart lyftas
frammanöfver framstupa ned i gatan, utan ock ej hinner san¬
sa sig hastigt nog, för att straxt släppa tömmarna, utan släpar
med framstupa efter hästarna, åtminstone 10 till 12 alnar. Till
all Guds lycka, att prinsen såsom mycket lätt ej fallit hårdt,
att hästarne icke skrämdes eller slogo, och att hvarken ansigte
eller bröst på H. K. H. togo den ringaste skada. Högra ar¬

men endast, med hvilken prinsen mest tog emot sig i fallet,
är blefven meurtrerad ; men utan att skinnet en gång rifvits, el¬
ler att något ben ännu minde brustit eller krossats. Senorna
något foulerade, hvarmedelst armens nyttjande till körning eller
ridning på några dagar förhindras, är det enda onda, som, Gudi
lof! vid detta grymma tillbudet limat; och så litet har II. K.
H. vid händelsen altererat sig, att han ingalunda ville tillåta el¬
ler ansåg sig behöfva åderlåtning."

4.

Grefvinnan Fersen till Konung Gustaf III (1789):

"Stre!

Votre Majesté me pcrmettra-t-Ellc bien, que

j'aye l'honneur de Lui addres s er cette requête sou¬

mise, prob ablement la dernier e9 dont je m'enhar di¬
rai à Vous importuner, Sire? Je ne l'ai tracêcjje ne

puis m'en cacher, qu'avec un coeur déchiré et navré
de douleur, me rappe liant ce moment quand 3 heures
après Votre naissance, j'eu le bonheur inexprimab le
de Vous porter sur mes bras, par ordre de Votre
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Mère resp cctab le j (lans sa chambre d'audience, où
les Sénateur s assemblés attendaient la joie suprême
de voir ce Prince tant désiré, et de lire dans ses

beaux yeux bleus les plus heureux présages. Ce
moment étoit sans doute le plus beau de ma vie et
bien fait pour ne jamais sortir de ma mémoire, ainsi
que tant d'autres non moins bénis, qui y ont succédé
depuis, lors qu'après être rentrée à Votre Cour, j'y
pus participer aux félicités qui y régnèrent pen¬
dant nombre d'années, où les heures s'y passaient
comme des instans et les coeurs à tout moment vo-

loient sur Vos traces. Mais le Ciel m'a fait sur¬
vivre à des terns si heureux-, si tranquilles, et l'a¬
mertume qui m'a attendue vers la fin de ma carrière
à commencé cle s'annoncer pour moi, à mésure qu'a¬
vançant en âge et devenant trop infirme pour pou¬

voir remplir assiduement les devoirs de ma charge,
je devois me dire, que F. M. aurait raison de me re¬

garder comme un vieux meuble, dont Elle devroit
vouloir se d é fair e ; el qu a n d en f i n a uj o u r d ' h u i m il le
tristes circonstances pour moi se joignent à mon

espoir absolument perdu de jamais recouvrer une

guéris on totale de mon état debile et épuisé, je n'ai
pas du balancer d'envisager comme un devoir de
ma part de ne paroitre pas plus longtcms abuser
des bontés indulgentes de mon Maître; et j'ose réas¬
surer ainsi, que V.M. ne daignera pas prendre mau¬
vais la très-humble sollicitation que renferme ma
soumise requête ci-joint c d'obtenir démission de
ma charge.

Si mes deux filles *) ont joint une même de-

') Grefvinnorna ïliipkcn och Löwenhjeltn.
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mande, leur tendresse pour moi, de ne vouloir pas
m'abandonner sur mes vieux jours, les y a déter¬
miné. Ce n'est pas que jJeusse bien désiré les pou¬
voir dissuader de cet excès d'attachement et de soin

filial, qui les portent à se confiner avec moi dans
une même retraite; mais comme ces sentiments font
honneur à leurs coeurs, elles s'assurent d'avance
de l'approbation gracieuse de V. M.

Nous nous récommandons toutes trois dans Vos

bonnes graces, Sire, et ne cesserons de faire des
voeux pour la gloire et prospérité de Uos jours.

Je suis avec le plus profond respect,
S ire,

de Votre Mcijesté,
la tr ès-humble très-ob eissante cl

très-dévouée servante et sujette ,

Charlotte Comtesse de Fersen,
née Baronne de Sparre."

XI.

ETT All UNDEIt GUSTAF III.

(Ur Riks-Kanslern Sparres dagbok*).

Den epok, som börjas med Hofvets återkomst frän Grips¬
holm den 1 November 1774 är utmärkt af ett stort antal vig¬
tiga tilldragelser. Jag ville önska att nu kunna återkalla dem
i mitt minne, emedan jag ej haft tid att successift uppteckna
dem; men derom förtviflar jag. Det brister mig ständigt le¬
dighet, och det finns tusen saker, som förlora deras värde och

*) Öfvcrsatt från Fransyskan.
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interesse, när de ej kunna nedskrifvas under ögonblickets för¬
sta värma. De hufvudsakliga händelserna glömmas icke och
man erinrar sig dem lätteligen, ty de hafva blott ett och sam¬
ma utseende; men de små omständigheter, som oftast åstad¬
komma dem, gå förlorade bland myckenheten af facta, och
deraf uppstår ett virr varr i begreppen, när man ej med nog¬
grannhet fortsätter en dagbok.

Hertigen af Östergöthland återvände till Stockholm med
förstörd helsa och dystert lynne. Under resor till Mälsåker
medan Prinsen vistades på Gripsholm, hade hans mage råkat i
stor oordning, i följd af förkylning, och han nödgades hålla sig
på sina rum sista dagarna hofvet uppehöll sig på Gripsholm.
En viss missbelåtenhet hade bemäktigat sig hans sinne, i an¬

ledning af hans hästars förflyttning ur Konungens stall i staden,
hvilken HKH. trodde hafva blifvit påskyndad utöfver behofvet.
Kärleken hade också låtit honom erfara sina pilar i Fröken
Sophie Fersens person, som haft en hufvudsaklig del i hans
utfarter till Mälsåker, hvilka hvarje gång syntes göra honom ett
utomordentligt nöje. Man ansåg denna låga släckt, hvars för¬
sta gnistor redan visat sig för icke så korrt tid tillbaka: det är
möjligt, att man irrade sig, eller ock uppflammade den första
elden med ökad styrka. Jag vet ej, om Konungen icke synts,
i Prinsens tycke, tillräckligt ingå i hans syften: nog af! det
dröjde ej länge efter hofvets återkomst till staden, innan man
visste, att HKH. af Konungen begärt sitt afsked och ville helt
och hållet lemna både sitt regemente och krigstjensten. Han
kunde haft enskilta skäl, att ickevara tillräckligt nöjd med sin
ÖfversteLöjtnants, Gustafschölds, hvilken kommenderade rege¬
mentet, sätt att gå till väga, och deröfver att Konungen icke
ansett sig äga fog att fästa nog afseende på Prinsens klagomål
öfver honom; men HKH. fann sig deröfver så stött, att han

*) Tillhörigt RiksRSdet Grcfvc Axel Fersen.
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vägrade emottaga i utbyte hvilket annat regemente som helst,
då han ej kunde fä Ostergöthlands, det enda som skulle varit
honom angenämt, begärande som den enda nåd, att Konungen
ville tillåta honom några år resa, för,att bese främmande län¬
der, bilda sig och göra sig nyttig för Konungens och fädernes¬
landets tjenst, enligt Prinsens egna uttryck i sin ansökning,
hvartill han gjorde mig den äran en dag, då jag råkade honom
på besök .hos RiksRådinnan Axel Fersen, att visa mig koncep¬
tet, skrifvet med hans egen hand. Deruti försäkrar HKH. yt¬
terligare Konungen, att han utfästade sig icke begära en stvf-
vers tillökning i den förut till hans underhåll anslagna årliga
summan. Kanske också hans sannskyldiga syftemål var, att
under frånvaron söka glömma Fröken Fersens behag, dem han
allt för mycket fruktade. Vare härmed huru som helst, så vä¬

grade Konungen att taga emot ansökningen i dess ursprungliga
skick, och bad sin broder skrifva om den i mera lakonisk form
och mera ad rem, derest icke HKH. ville göra honom det nöjet,
att låta dessa tankar helt och hållet falla. Prinsen lät honom

veta, att han icke tagit sitt beslut, utan föregånget moget be¬
grundande och att han ej ämnade afstå derifrån med mindre,
än att Konungen befallde det med maktspråk.

Hertigen lade bort sin uniform, klädde sig i slät blå kläd-
ning, förklarade, att ingenting i verlden låg honom så mycket
om hjertat, som hans åstundade resa i främmande länder, och
for till Tullgarn, sålunda lösryckande sig på en gång från alla
hufvudstadens nöjen, och tillkännagivande att hans frånvaro
der komme att bli lång.

Hans afresa tillskyndade Drottningen, hans mor, den stör¬
sta saknad. Hon hade hela denna tiden visat honom en ömhet,(
som nästan gränsade till dyrkan, hvarmed hon förenade en al¬
drig lifligare visad vänskap för RiksRådinnan Grefvinnan Forsen*),

t *) Grefvinnan Axel Fersen, fiidd Grefvinna De la Gardic.
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blef högst belåten, att i Grefve Böhlens person, fastad vid Her¬
tigens bof, igenkänna en gammal vän och bekantskap sedan
äldre tider. Grefven hade, efter Prins Carls förmälningsfester
i somras, ingått i Hertig Fredriks tjenst som Förste Stallmä¬
stare, och hade till Skånska lägret fått Smålands då vakanta
kavalleri-regemente. Enke-Drottningen, som fordom känt ho¬
nom i Sverige., innan lians beskickning till Berlin, och som der
sedermera återsett honom, i egenskap af Konungens, hennes
broders, adjutant, såg med stor tillfredsställelse honom hädan¬
efter på god väg att göra lycka i hennes söners, Prinsarneg, hof.

Hela verlden hade fästat stor uppmärksamhet vid Hertigens
alresa till Tullgarn, och smickrade sig med, att H. K. H. un¬

der sin sjelftagna h vila skulle dämpa sina flerartade sinnesrö¬
relser och återkomma lugnare än han reste, då man på en

gång blef underrättad, att han farligt insjuknat af rheumatisk
kolik, som endast kunnat lindras med bad, åderlåtningar, lave-
manger och ofta förnyadt användande af aiförande medel. Un¬
derrättelsen kom en söndagsafton, när Konungen spisade på
Fredrikshof, och EnkeDrottningen afbidade endast ögonblicket
då Konungen tog farväl, för att sätta sig i sin släda, och midt
i natten, under förfärligt väder och köld, utan att ens säga
Konungen till, och utan uppehåll fara rakt till Tullgarn, med
ett ganska inskränkt åtfölje, för att personligen vaka öfver Her¬
tigens, sin sons, skötsel under hans sjukdom. Hennes Maj:t
återkom följande dagen, emedan Prinsen tycktes vara utan fa¬
ra, och några dagar senare, då hans krafter syntes vara till¬
räckliga, vidtogo läkarne den utvägen att låta förflytta honom
till staden. Bättringen räckte ej länge der. Hertigen fick ett

nytt anfall af sitt onda. Hans lidande fortfor flera veckor. I
början hoppades både kungahuset och allmänheten, att han
snart skulle tillfriskna; men när plågorna i stället dagligen för¬
värrades, fruktade man, att Prinsens krafter skulle duka under.
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och förskräckelsen bief allmän, att hans dagar voro hotade. Un¬
der denna gräsliga tidpunkt af bestörtning, utspriddes de
mest förgiftade rykten om rätta orsaken till denna sjukdom.
Föga fattades, att den orättvisa allmänheten, i likhet med några
personer af ett i allt oroligt skaplynne*) tillvitade Konungen
och Hans Maj:ts förmenta hårdhet att vägra sin bror nöjet af
en utrikes resa, som han med så outsäglig häftighet åtrådde,
den fara, hvaruti Prinsen sväfvade. Saken är, att Konungen
uppskjutit sitt bifall, men icke vägrat det, och till detta upp-
skof hade Konungen ganska giltiga skäl. HKH. begärde icke,
det är sannt, någon tillökning af sin en gång på stat anslagna un-
derhållssumma ; men med denna är det omöjligt, att en svensk
Prins kan med erforderlig anständighet synas hos utländningen ;
och statskassans närvarande tillstånd medgaf ovilkorligen icke
någon förhöjning i konungahusets utgiftssumma. Utom dessa
bevek elsegrunder, kunde tusen andra politiska omständigheter,
ytterligare påkalla moget öfvervägande af det ifrågavarande för¬
slaget, innan dertill samtycktes; och Prinsens eget förstånd var

tillräckligt, att i hans eget omdöme fullständigt rättfärdiga den
försigtiga långsamhet, hvarmed Konungen förfor härutinnan, om
Prinsen varit sig sjelf lemnad. Men när kroppen lider, har
sinnet deraf sin känning och själen är icke densamma. För¬
hållandet är kortligen detta, att Prinsen under sin sjukdom,
med sällsam otålighet ådagalade sin lifiiga håg att resa, alt
Konungen icke under någon förevändning ville låta tvinga sig
att dertill samtycka, och icke kunde sätta tro till den man an¬

förde, att nemligen vissheten att få resa i sommar med Ko¬
nungens samtycke, genast skulle återställa Prinsens helsa och
verka kraftigare till hans förbättring, än alla läkemedel i verl-
den. Ur denna synpunkt insåg man, att Konungen ej borde
parlementera, och Hans Maj:t skulle gifvit ett lättsinnigt löfte,

*) Hänsyftning pä Lovisa Ulrika.
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hvilket han, i saknad af tusen nödvändiga utvägar, efteråt sett
sig ur stånd att uppfylla. Man borde aldrig vänta något sådant
af denne Furste; men alltför många blandade sig i denna sak
och gåfvo råd, utan alt vara rådfrågade. Man skulle nästan
kunna påstå, att man med flit lade sig vinning om alt sätta
pratet på alla kanter i gång på livad härutinnan skulle ske,
eller icke skulle ske. Slutet blef emedlertid, att kungen förblef
ståndaktig, oaktadt han uthärdade svidande qval; att Prinsen
var rent för döden, tog Nattvarden och gjorde sitt testamente;
att allmänheten var i bestörtning, och att man hörde yttranden,
åt hvilkas oanständighet man ville kräkas. Med Hertigens till¬
frisknande återkommo lugn och ordning, och hela skandalen
upphörde. Få dagar innan Prinsen for ut, biföll Konungen Grefve
Böhlens anhållan om afsked, i egenskap af Hertigens Förste
Stallmästare, och att få begifva sig till sitt regemente, Vest-
götha kavalleri, som Konungen någon tid förut gifvit honom.
Han reste, men återkom, med Hans Maj:ts tillstånd, tre eller
fyra veckor derefter till Stockholm, då Konungen utnämnde
honom till General-Major.

I hela denna historia med Hertigen af Ostergöthland hände
mig något det mest oförmodade i verlden och som försatte
mig i yttersta bryderi. Under sin resa till Tullgarn och första
dagarna af sin sjukdom, då han ännu så starkt sysslosatte sig
med förberedelserna till sin utländska resa, fick han det infallet
att kasta ögonen på mig, att följa honom på den tilltänkta
färden, och att hafva om hand förvaltningen af hans kassa,
och jag fick höra, att han till och med redan begärt mig hos
Konungen, äfvensom Grefve Bohlen, for att 1 militäriskt afse-
ende gå honom tillhanda. Det var just denne Grefve, som
underrättade mig om Prinsens afsigter på min person, icke i
H. K. H:s namn, men af egen drift. Förgäfves sökte jag visa
den fullkomliga omöjligheten att kunna lyda och göra till nöjes,
för hvilken som helst i min belägenhet, belastad med förmyn-
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derskap för en systerdotter och tvänne barns uppfostran. Man
ville knappt höra mig. Min förskräckelse blef ett ögonblick
stor; men när jag hörde den ton, på hvilken Konungen tog
hela denna Hertigens resplan, och jag fått öppna mitt hjerta
för Hans Maj:t, rörande de rykten, som redan voro gängse
om min bestämmelse, som kunde missleda att tro, det jag
underblåste Prinsens afsigter för att läska min enskilda ärelyst¬
nad att bli vald till hans ressälskap, blef jag åter lugn.

Efter återkomsten från Gripsholm hade en myckenhet
småsaker sammanträffat att åstadkomma förlägenhet och miss¬
förstånd öfverallt; Prins Fredriks sjukdom rågade deras mått.
Genast efter återkomsten och theaterns öppnande på nytt hade
Prins Carl begärt en loge på andra raden i Operasalen åt
Hertiginnan och hennes hof. Detta behagade icke särdeles
Hans Maj:t, som önskat, att Hertiginnan velat vara så god,
att alltid, tillika med sina fruntimmer, hvarje spektakelafton
beledsaga H. M. Drottningen i stora logen. Ett par veckor
förflöto, innan denna sak blef ställd till rätta som Prinsen ön¬

skade, och under tiden syntes icke Hertiginnan på Operan.
Sedermera gaf etiketten vid franske ambassadörens ankomst
och första audiencer anledning till nya moln, som på sitt vis
störde Konungens lugn. Grefve d'Usson fick företräde hos
Konungen, H. M. Drottningen och Prinsarne, som bodde på
slottet, några dagar innan han blef emottagen af EnkeDrott-
ningen och unga Prinsessan, boende på Fredrikshof. Slutligen
hade man haft den godheten att sätta tusentals osanna rykten
i omlopp, i afseende på åtskilliga Lilljencrantz's förslager, be¬
slutade och gillade på Gripsholm, rörande finanserna, hvar-
medelst utomordentlig oro i sinnena uppkommit. Med ett ord:
tidpunkten mellan återkomsten från Gripsholm och afresan till
Ekolsund vid Julen, var på tusen sätt oangenäm och förtretlig.

Emedlertid hade Konungen ej underlåtit något för att
muntra, eller skingra dysterheten, både i sitt eget och andras
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sinnen. För sådant ändamål gafs spektakel två gånger i veckan
och hvarje fredag maskerad i Operasalen; alla måndagar bal i
i domino hos Konungen; mellanåt onsdagarna dylik bal på
Fredrikshof; och alla söndagar bal, antingen hos RiksRådet
Ribbing, eller hos RiksRådet Falkenberg. De öfriga dagarna
i veckan gaf Konungen antingen stora supéer hemma hos sig,
eller superade hos sin bror, Hertig Carl. Merendels spelades
på dessa supéer dramatiska proverber, som nu för första gån¬
gen kommo i svang, Prins Carl med några af sitt hof upp¬
förde dem, och stundom spelade Konungen sjelf. Lördagarna
blef det gamla bruket sedan förra vintern återtaget, att spisa
middag på Ulriksdahl och återvända först efter aftonmåltiden ,

med samma lilla krets som förut. Konungen visade mig nu

den nåden, att införa mig i denna cirkel, hvilket hittills ej skedt.
Detta lefnadssätt fortfor tills Hertigens af Ostergöthland sjuk¬
dom blef allt för betänklig och satte punkt för nöjena. De
blefvo således afbrutna för 8 till 10 dagar; men började seder¬
mera på nytt, med fördubblad fart och fortforo nästan oafbru-
tet tills afresan till Ekolsund, som vanligt tre dagar före Jul.
Jag bifogar här förteckningen på det talrika sälskap , som var¬
med på resan *), hvilken, enligt bruket, räckte tills dagen

Ekolsundskrctscn julen ÎT74:

Konungen.

RiksRådcn Grcfvarne Liewen, Horn, Rjelkc, Scheflfer, Fersen
och Ribbing; Fältmarskalken Fursten Hessenstein; Överståthålla¬
ren Baron Sparre; Generalerne Grefvarnc Levvenhaupt, Possc,
Meyerfelt och Baron Duvall; ÖfvcrHofStallmästaren Grcfve Adolph
Lcwenhaupt; HofStallmästarcn Munck ; Kaptenen vid Gardet,
ÖfversteLöjtnanten Baron Taube; Fändricken vid Gardet, Kapten
Lilljehorn; Ryttmästarcn vid Lätta Dragonerna Baron Ehrensvärd;
Öfversten vid Drabanterne Grcfve Gustaf Horn; Kammarherrarne
Grcfvarne Posse, Stenbock, Oxenstierna, Baronerne Oxenstierna
och Taube; Kaptenen vid Gardet Baron Strömfclt, Kavaljer hos
Hertigen af Ostergöthland, Kaptenen vid Gardet Baron Macklcan,
Kavaljer hos Hertigen af Södermanland.



efter Trettondedagen. De begge Prinsarne följde ej genast med;
men anlände Nyårsafton och Nyårsdagen och dröjde qvar några
dagar. Hertigen af Södermanland vågade ej taga sin gemål
med, som fått fiuss och icke tordes bebo de nyligen iståndsatta
rummen på Ekolsund; och Hertigen af Östergöthland var ännu

^ blott helt nyligen i tillfrisknande, då Konungen afreste. Dess¬
utom tycktes denne Furste, då sjukdomen släppte honom, ej
vara rätt belåten. Men småningom, då han ofta såg Grefv in¬
nan och Fröken Sophie Fersen, dels vid täta besök, som han
gjorde dem, dels ofta sammanträffande med dem på Fredrikshof,
der han nästan alla aftnar spisade, började man redan med
temlig visshet förutse, alt den vackra Grefvinnan Sophies be¬
hag skulle lyckas förjaga hans ledsnad och dysterhet. Också
brann Hertigen af otålighet, att återvända från Ekolsund till
staden, der han förklarade att han roade sig öfver höfvan.
H. M. EnkeDrottningen gjorde allt, på det denne af henne så
höat älskade Prins måtte finna staden angenäm, och Grefvinnan% 07

Axel Fersen, som qvarstadnat der, i anseende till Grefvinnan
Klinckowströms väntade nedkomst, är icke af det slaget, som
någonsin störer glädjen för dem hon håller af och som vilja

Drottningen.
ÖfvcrHofmästarinnan Grefvinnan ITjärne; Statsfruarna Grcfvin-

norna Rosen, Piper, Cederhjelm, Friherrinnan Wrangel; Kammar-
fröken Uggla; RiksRådinnorna Grevinnorna Bjelkc och Ribbing;Grefvinnorna Mcycrfelt och Höpken samt Friherrinnan Mandcr-
ström. HofMarskalkcn Baron Manderström; ÖfverKammarherrcn
Grefvc Carl Piper; Kammarherrarne Grefvc Adolph Piper, Baron
Anton DcGecr, Stcdingk och Baron Höpken.

Hertigarne af Södermanland och Östergöthland.
Generalen Grefvc Mörner, Förste Stallmästare hos Prins Carl;jf Öf\ersten Grefvc Bohlen, Förste Stallmästare hos Prins Fredrik;ÖVerste Torviggc, Kavaljer hos Hertiginnan; Öfvcrsten Grefvc

Ekeblad och Baron Fredrik Strömfelt, Kavaljerer hos Hertig Carl ;
Kammarherren hos Hertig Fredrik Carleson ; ÖfvefHoljägmästarcn
Grefvc Carl Forsen; HofKanslern Baron Fredrik Sparrc; Lands-
höfdingen i Geflc Grefvc Gyldenstolpe: inalles 51 personer.
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roa sig. Vi fingo således höra, att det snart sagdt dagligen
vankats muntra tillställningar i staden. Bland andra fortäljes
om en picknick hos Bevens *), beledsagad af en bal efter
aftonmåltiden, uppfunnen af Grefvinnan Axel Fersen, bevistad
af Prins Fredrik och af Prinsessan, hans syster. En annan dag
hade Hertig Carl anställt ett slädparti vid faklor till Ulricsdal.

Under hela denna tid förde vi på Ekolsund det samdräg-
tigaste, lugnaste och lyckligaste lefnadssätt. Drottningen var
under hela resan förtjusande glad. Hennes begge vakthafvande
Statsfruars, Grefvinnorna Stenbocks, beundransvärda talanger
bidrogo mycket dertill. Konungen var vid den blidaste sinnes¬
stämning och förekommande mot alla. För öfrigt rådde regel¬
bundenhet i afseende på tiden, fullkomlig frihet för en hvar i
valet af sysslosättning, Öfverensstämmelse i tänkesätt mellan
alla personer, som utgjorde sälskapskretsen, enighet mellan frun¬
timren och ingen afund dem emellan om företrädet. För om-
vexlings skull gafs mellanåt concert och bal; med ett ord: frid
och lugn gjorde hela Ekolsundsverlden lycklig. Hvar och en
bodde temligen bra och hade sina beqvämligheter, efter det nya
iståndsättandet sistlidne sommar. Konungen öfverhopade mig
med ynnestprof; och emedan det vackra vädret inböd till ut¬
farter i släda förmiddagarna, hade jag den äran två gånger
gifva honom frukost, först på Fånö och sedan på Bäddarö.

Upphjelpandet af H. K. H. Hertigens af Södermanland fi¬
nanser var en af de hufvudsakligaste angelägenheterna under
vistandet på Ekolsund. Konungen ökade Prinsens stat med
J4,000 riksdaler årligen, sedan han hört sitt Råd, hvartill kalla¬
des RiksRåden Grefvarne Liewen, Schefler och Bjelke. Jag
hade den äran att föra protokollet och att uppsätta expeditio¬
nen till StatsKontoret, och jag skattade mig lycklig att blifva
använd till något, som gjorde Prinsen nöje; men när H. K. H.

*) Ett värdshus den tiden.
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kom till Ekolsund, medan denna sak var i görningen, äfven-
som sedermera ända till i dag, den 18 Mars, dä jag skrifver
dessa rader, blef jag varse med förvåning, hvarifrån jag ännu
icke återkommit, att H. K. H:s godhet för mig minskats på
ett i ögonen springande sätt. Samma olycka liar liandt mig
i afseende på H. K. H. Hertigen af Ostergöthland, utan att jag
vet mig på ringaste sätt hafva förverkat hans nåd. Det är sannt,
att Konungen nyttjade mig att uppsätta Grefve Dohlens endt-
ledigande ur Prinsens tjenst; men jag gjorde allt möjligt, för att
göra uttrycken angenäma, och lydde i sjelfva saken endast min
Herres befallningar. Men allt sedan Ekolsundsepoken i fjol,
tyckas de begge Hertigarne icke ens känna mig, hvaröfver jag
är ganska bedröfvad.

Efter återkomsten från Ekolsund ha nöjen och offentliga
förströelser återtagit samma fart som förut, endast med tvänne
olikheter. Konungen har sedermera, med undantag af månda¬
garnas bal i domino, icke gifvit några stora supéer hos sig;
men så mycket oftare hos någon bland StatsFruarna, dit endast
personer af den förtroligaste kretsen blifvit budna. Jag har haft
den äran att ofta blifva tillsagd. Dessa supéer hade redan
börjat omedelbarligen efter återkomsten från Gripsholm; och
under Julhelgen hade EnkeDrottningen likaledes infört dem hos
Grefvinnan Törnflycht *), för att kunna obehindradt språka och
äta med ambassadören och utländske ministrar. Desse herrar
hafva deremot aldrig haft tillträde på Konungens egna supéer
hos StatsFruarna. H. M. Drottningen har alltid bevistat dem;
men utom henne ingen, som ej varit uttryckligen buden, icke
ens de vakthafvande.

Den andra olikheten i tidsfördrifven har varit resor till Ul-
ricsdahl, nästan hvarje vecka, för flera eller färre dagar åt gån-

Född Friherrinna Sparrc, gift med RiksRädct C. F. Törnflycht,den siste af namnet.
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gen, i talrikt sällskap. Courdagen blef förflyttad från fredagen
till tisdagen. Stundom for man omedelbart efter offentliga spis¬
ningen och återkom ej till staden förr än fredagen klockan 6
på aftonen, då Operamaskeraden börjades.

Den första af dessa resor skedde den 23 Januari, dagen
före konungens födelsedag. Just då man lemnade operan på
aftonen i staden, satte hela verlden sig i kappslädar. Hvar och
en herre körde sitt fruntimmer: Konungen sjelf Grefvinnan Axel
Fersen, Grefve Rosen H. M. Drottningen, Prins Carl Grefvin¬
nan Ribbing, General Mörner Hertiginnan, Prins Fredrik Gref¬
vinnan Piper, o. s. v. Hvarje släda var åtföljd af tvänne karlar
till häst, med facklor i händerna. Tåget öppnades och slöts
med pukor och trumpetter. Sällskapet var detsamma som på
Ekolsund i Juhlas,meden tillökning af några personer, och bland
deras antal franske ambassadören. Efter superen voro sängar i
ordning for dem, som ville ligga qvar på Ulricsdahl, och de öfrige
återvände till staden, för att komma tillbaka til! middagsspisning
följande dagen. Denna, som var konungens födelsedag, infunno
sig till måltiden Enke-Drottningen och den unga Prinsessan, åt¬
följde af hela deras uppvaktning så att man knappt fann plats i de
små rummen på Ulricsdahl. EnkeDrottningen tycktes icke vara
vid godt lynne; så snart hon stigit upp från bordet, for hon hem
igen till Fredrikshof. Under hela tiden hon uppehöll sig hos
konungen sin son, märkte man, att hon samtalade vida mindre
med honom, än med Grefvinnan Axel Fersen. Prinsessan stad-
nade qvar för att se spektaklet, h vilket H. K. H. Hertig Carl
tillställt på theatern i Gonfidenshuset. Det var sorgespelet "Si-
miramis" i hvilket Hertigen, Fröken Uggla, Fröken Carolina
Levenhaupt, Grefve Carl Fersen, Baronerne Hugo Hamilton och
Adolph Rarnekow samt Herr Stedingk utförde hufvudrollerna.
På tragedien följde till efterpièse "Orleanska Postvagnen,JJ i en

akt
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akt och slutligen en komisk ballet och versar, afsjungna till
Konungen, för att fira hans födelsedag. Efter spektaklet ser¬
verades en munter super, och dagen derpå efter middagen åter¬
vände alla till staden.

Utgången, hoppas jag, Kommer att visa, att det är från den
24 Januari, från denna så lyckliga dag, som H. K. H. Herti¬

ginnans hafvande tillstånd förskrifver sig, hvilket nu, Gud ske
lof! är bekräftadt, ehuru bönen i kyrkorna ännu ej blifvit på¬

buden.

Följande veckan upprepades samma lustfärd till Ulricsdahl
och samma spektakel. Allt tillgick på samma sätt, som förra
gången. Vi spisade alla måltider vid ett hästskobord med 80
couvers, ehuru de sällan alla voro upptagne. Det enda anmärk¬

ningsvärda under denna andra resa var, att ambassadören visade
sig bland oss i Ekolsundsuniformen, hvilken han begärt och fått
Konungens tillstånd att bära. Denne Ambassadör har varit per¬
sonligen känd af Konungen i Paris. Det är en man, som all¬
tid lefvat i de mest lysande cirklar. Hans samtal äro mycket
muntra och roa och intéressera Konungen öfverall beskrifning;
men hans närvaro förorsakade likväl något tvång i umgänget,
som vi ej tillförene erfarit.

Veckan derpå trakterade Prins Carls trupp oss~med en fö¬
reställning af "Henric IV:s Jagt," och derefter "Stymparne" en
liten komisk opera, i hvilken Ulla Fersen*) lyste genom sin
vackra röst och sitt fina spel. Följande veckan fingo vi "Rhada-
miste och Zenobia" och derefter "Florentinarn." Den på-
följde ägde ingen resa rum; men för att icke tråna af sysslo¬
löshet, fick kungen sjelf lust att spela i staden. Han valde ko¬
medien: "Den gifta filosofen," i hvilken jag hade gamla fader

*) Grefvinnan Höpken, omgift: "Wrightj" dotter af Exccllenccn
Carl Fersen och Öfvcrhofmästarinnan Grefvinnan Fersen, föddSparre.

9
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Lisimons roll. Piècen uppfördes på en liten theater, som an-
bragtes i Enke-Drottningens galleri på slottet. Askådarne voro
regerande Drottningen och Hertiginnan, med deras uppvakt¬
ning, samt från staden endast Grefvinnorna Meverfelt och Höp-
ken, Riksrådet Grefve Axel Fersen, General Du\all och Ba¬
ron Carl Oxenstjerna.

Påföljande veckan företogs femte resan till Ulricsdahl och
nytt uppförande af "Rhadamist och Zenobia," tillika med "Flo-
renlinaren." Alltid samma talrika sällskapskrets, alltid ambas¬
sadören med, och alltid samma leihadssätt de dagar vi uppe-
höllo oss här. Denna gången reste hofvet från staden tisda¬
gen, efter den offentliga spisningen vid superen, och kom först
tillbaka natten till följande måndagen, emedan EnkeDrottningen
låtit gifva återbud om superen, som hon eljest gaf Konungen
alla söndagar, allt sedan hans återkomst från Ekolsund. Opass-
lighet, vållad af fluss, hindrade Dottningen denna gången från
ett dylikt nöje; och veckan, som derpå följde var temligen en¬
formig. Fredagen gaf Konungen stor cour och stor bestörtning
uppkom på aftonen, enär hela verlden hviskade hvarandra i
örat, det sedan föregående dagen Hertiginnan lopp fara att få
missfall, vålladt af förskräckelse natten emellan onsdagen och
thorsdagen, då hon vaknade vid bullret, som en garderobsdiäng
gjorde i hennes kammare, dit han af misstag inkommit, i det
han, en smula drucken, tog vilse om dörren, då han nattetid
skulle smyga hem till sin post. Hertiginnan, som aldrig velat,
hvarken tillstå detta factum eller säga karlens namn, föredra¬
gande att låta förebrå sig sjelf någon begången oförsiglighet,
hellre än att göra denne quidam olycklig. Furstinnan sörjde
de första dagarna öfver det missöde, som hotade henne, ända
derhän att flera gånger gråta. Hela verlden lefde i dödlig ån¬
gest för henne och den dyrbara frukt hon bär. Lyckligtvis väl¬
signade himlen läkarnes nitiska omsorger, och faran, som häng¬
de öfver våra hufvuden, är skingrad: i morgon den 18 Mars,
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stiger Hertiginnan upp, f;isk och sund, sedan hon såsom för-
sigtighetsmått tiÜbragt nie hela dvgn i sin säng.

Den 17 Mars sluppo vi äfven en annan oro, hvars före¬
mål var EnkeDrottningen. Hon blef tisdagen i förra veckan
helt och hållet förkyld, sedan hon hela eftermiddagen arbetat i
ett kabinett, bred\id ett annat der hon låtit fönstren stå öppna,i anseende till det vackra vädret. I stället att genast egna me¬
ra uppmärksamhet åt denna förkylning, kort efter en illa botad
tlussfeber, ville Hennes Maj:t försöka sätta sig öfver alltsam¬
mans. Hon lät bjuda främmande till super följande dagen, ochhon anstiängde sig, för att den aftonen sluta sitt spelparti. Men
så snart detta slutats, kunde hon ej uthärda längre, utan när
bordet var anrättadt, böd hon sina gäster "god natt!" och gick till
sängs. Hon kände då stickningar öfver hela kroppen, våldsam
feber och tryckningar under luöstet. Följande dagen lät hon
åderlåta sig; men sjukdomen ökades i jemt stigande, oaktadt
tre åderlåtningar efter hvarandra. Läkarne förklarade det vara
elakartade håll och sting. Svmptomerna tycktes dock ej förfä¬
rande, innan sjunde dygnet; men då på eftermiddagen den lk
Mars syntes Drottningen löpa stor fara att ej kunna räddas. Lä¬
karne funno, att med pleuresien förenat sig inflammation i lungan,hvaraf alla svåra tecken visade sig. Hennes Maj:t tog afsked
af sina barn, af Konungen och af de Herrar, som utgjorde hen¬
nes uppvaktning. Till min syster yttiade hon ingen¬
ting, fastän hon såg henne, och af alla sina andra fruntimmer,
hade hon icke ens låtit kalla något enda, allt sedan sjukdomens
böljan. Hon gjorde sitt testamente, för hvilket ändamål hon
efterskickade RiksRådet Ribbing, till hvilken hon, under det hon
med lugn uppsyn förordnade om allting, midt under plågorna
sade dessa ord: "medgif likväl, att en qvinna kan hafva modl"

RiksRådinnan Grefvinnan Törnflycht, Enke-Drottningens Öfver-Hofmästarinna.
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Följande dagen, då hon var sjukast, förändrade hon något
i sina förordnanden, och tillade mundtligen gåfvor, hufvudsak-
ligen åt sin Hofmarskalk Piper och sin Förste Stallmästare Ba¬
ron Ehrenkrona, Riks-Rådets brorson. Dessa gåfvor sägas
hafva varit betydliga och gjordes i Konungens närvaro, hvilken
äfven undertecknade hennes testamente, dock först sedan han
genomläst detsamma. Samma eftermiddag gjorde bon också sin
trosbekännelse för Konungen sin son. På aftonen kallade hon
Acrel, hvilken, då han kom, föreskref en fjerde åderlåtning.
Det var sannolikt denna, som räddade henne; ty på natten in¬
träffade en kris, som bådade fullkomlig förbättring, och Hennes
Maj : t bar sedermera blifvit allt bättre, så att i dag, fredag, he¬
la verlden anser henne vara utan fara. Från tisdagsmiddagen
tills i går afton har Konungen icke lemnat sin mor," och har
legat på Fredrikshof tvänne nätter ärad. Af alla EnkeDrottnin-
gens fruntimmer, är det endast hennes Kammarfröken Ehrensvärd
och den unga Prinsessans HofMästarinna, Grefvinnan de la
Gardie, som sett och vårdat Drottningen under hennes sjukdom.

Knappt var en förskräckelse förbi, innan en annan lika ha¬
stigt följde. Då H. K. H. Hertig Carl tisdagsaftonen lemnade
Fredricshof, blef han angripen af hemoroidalkrämpor, som flera
dagar höllo honom vid sängen, men som, Gud ske lof! icke
blefvo farliga.

H. K. H. Hertigen af Östergöthland såg ej sin mor under
hela hennes sjukdom, hvaröfver han var utom sig af förtviflan.
Han hade sedan 6 veckor nödgats hålla sig på sina rum, i följd
af en svår åkomma han ådragit sig, då han haft för brådtom att
njuta af sitt förra tillfrisknande, och tillika farligt sårat sig
under en af Ulricsdahls-resorna, då han nattetid återvände till
staden, sittande på en liten kappsläda. Utom Acrells stora
skicklighet och trägna omvårdnad hade denna Prins äfventyrat
att sluta lika bedröfligt som unge Grefve Hessenstein, hvilken
dog i Paris för några år s?dan af en dylik åkomma. Nu är
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H. K. II. prisad vare Gud I ur ail fara, men behöfver länge fö¬
ra sträng diet och i synnerhet akta sig for köld. Det har icke
underlåtit att skaffa många besvär, att räkna hån återkomsten
denna vinter hån Ekolsund, ända till händelsen, som tvingade
honom att hålla sig inne. Detta är en anmärkningsvärd till¬
dragelse. Förloppet är följande.

Redan vid Hertigens tillfrisknande från första sjukdomen
såg man honom söka sitt största nöje i Grefvinnan Axel Fersens
hus och vid H. M.EnkeDrottningens hof. Det var lätt att bemärka,
hvilken dragningskraft Grefvinnan Fröken Sophia Fersens be¬
hag, utseende och skaplynne utöfvade på honom. När hofvet
juhltiden reste till Ekolsund, men H. K. H. ej vågade göra säll¬
skap, i anseende till sitt då ännu vacklande tillfrisknande, och
Grefvinnan Fersen också qvarstadnade i staden, såg Prinsen med
föga afsaknad de öfriga resa bort. Under hela tiden hofvet
tillbragte på Ekolsund, beskrefvo underrättelserna från hufvud-

staden, utan uppehåll, huru man der roade sig, och att Prinsens
passion dagligen mer och mer uppflammade. Efter vår åter¬
komst ökades den ytterligare på alla baler och samqväm, der
man kunde råkas; och när Ulricsdahlsresorna slutligen börjades,
vinnlade H. K. II. sig på fullt allvar, att en vacker dag för¬
vandla föremålet för sin dyrkan till sin blifvande gemål.
Man gjorde visserligen rättvisa åt dylika ädla tänkesätt å Prin¬
sens sida; men frågan, huruvida detta äktenskap var på sitt
ställe, eller icke, och om det skulle, eller icke skulle gå i full¬
bordan, sysselsatte alla och afhandlades i oändlighet. Och nu

fick man på en gång veta, att II. K. H., med sin vanliga häf¬
tighet. af Drottningen, sin mor, ordentligen anhöll om hennes
samtycke att knyta dessa band, och kort derefter blef man äf-
ven underrättad, att denna furstinna redan samtyckt. Nu mera
utrustad med detta nya stöd för sitt hjertas åhåga, hastade H.
K. II., upprymd af glädje, att vara den förste, som bringade
denna nyhet åt Konungen, hans bror, och förklarade, att Dan
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Maj:t sålunda hade sin brors välfärd i sina händer. Konungen
i början något öfverraskad, att ej hafva blifvit rådfrågad, innan
modrens beslut, tvekade icke ett ögonblick att förklara: att om

flickans föräldrar biföllo föreningen och hon sjelf också åstun-
dade den, skulle Hans Maj:t, långt ifrån att i sin egenskap af
Konung sätta sig deremot, tvertom af skäl och hjerta och som

god bror underlätta saken, allt hvad at honom berodde; men
det syntes Hans Majt, att framförallt varit nödigt, att noga un¬
derrätta sig hvad far, mor och Fröken sjelf tänkte om försla¬
get, innan någonting företogs, och att detta hade varit den lämp¬
ligaste ordningen att följa i denna angelägenhet.

För dennas framgång arbetade ifrigt Frankrikes ambassadör,
ända till att sjelf, på sitt hofs vägnar och bekostnad, erbjuda ut¬
styrsel , hemgift och enkesäte. Törhända ingingo såsom bevekelse-
grunder till detta uppförande afsigten, att öka glansen och infly¬
tandet af RiksRådet Fersens hus: jag lemnar sådant derhän och
fortsätter mjn berättelse. Hertigens af Ostergöthland önsknin¬
gar öfverlemnades sålunda i Fersiska husets händer. Fadren
hade intet annat att göra, än hänskjuta afgörandet till sin dotter,
emedan ingen kunde betaga henne sitt fria val. Som klok man
fanns ingen annan utväg, än att låta henne ensam afgöra , •—

och Grefve Fersen gjorde så. Flickans dom utföll icke gyn-
samt för älskaren. Hon erkände sitt oändliga afstånd från ho¬
nom och den ofantliga ära han gjorde henne; bedyrade om en
erkänsla för allt sådant, hvilken aldrig skulle kunna utplånas;
men betackade sig slutligen för tillbudet, och förmälte, att som

hjertat ej kunde befallas, kände hon sig ur stånd, att någonsin,
som hon borde, svara mot det lysande öde henne erböds , om

hon kunnat tillåta sig den förmätna fåfängan, att tro det ska-
padt för henne. Ett så bestämdt och tillika allt igenom så väl
hållet svar, gjorde djupt, fastän naturligtvis helt olika intryck
på alla i denna sak interesserade personer. Det är naturligt,
att det gjorde Hertigen föga nöje. Liflig och uppbrusande, som
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han är, tog han sig detta närmare, än hundra andre i hans be¬
lägenhet skulle gjort. Det var först efter sitt missöde bakpå
kappslädan och sitt insjuknande på nytt, som han fick veta
Fröken Fersens sista beslut, så stridande mot hans lågande
önskningar. Denna upptäckt egnade sig ej att påskynda hans
tillfrisknande, eller att förmå honom längta efter att snart få
lemna sina rum. Sedermera tillstötte sorgen att få höra den

fara, hvaruti Drottningen, hans mor, sväfvadc under sin svåra
sjukdom, så att denne unge Furstes belägenhet, dessutom
mycket lidande af kroppsliga smärtor, i alla afseenden hela
denna tiden, verkligen var ganska beklagansvärd,

Fröken Fersen spelade en särdeles lysande roll, Hon har
rättighet att helsas för den första flicka i riket, lika mycket
i anseende till sitt uppförande och skaplynne, som för sitt be¬
hagliga utseende och tusen personliga förtjenster; men också
bar hennes ära blifvit fullständig. Likväl är hon på tusen mil
ifrån att deröfver yfvas; tvertom är hon sjelfva anspråkslös¬
heten, och hvad som mera är: alla våra fruntimmer förlåta
henne både skönheten och uppseendet af hennes egenskaper
och dygder, hvilket i sjelfva verket säger allt.

För att återtaga tråden af allmänna ärenderna, bör jag
nämna, att den vigtigaste angelägenhet, som behandlades efter
återkomsten från Gripsholm, var Götha HofRätts sak. Leda-
möterne voro kallade och stämde inför JustitieRevisionen den

1 November, och inställde sig inför Konungen i fullsuttet Råd.
Rättegången öppnades med en aktningsbjudande ceremoni.
Rådssalens dörrar Yoro öppna och en oräknelig skara folk när¬
varande, Konungen öppnade sammankomsten med ett vörd¬
nadsbjudande tal, med lians vanliga vältalighet. Baron vonHe-

Törhända kan på denna tillfällighets räkning skrifvas, att Hertig
Fredrik Adolph, veterligen, aldrig blifvit far.

Utgifvarens anmärkning.



136

gardt, som förrättade JuslitieKanslerscmbetet.. uppläste för des
sa elfva närvarande herrar sina anklagelser mot dem, i 3-5
punkter. Denna uppläsning drog ut 8 dagar efter hvarandra,
och under denna tid undergingo de anklagade, i min tanka, den
grufligaste bestratfning, som någonsin kunnat åläggas dem *).

Efter några veckors uppskof, framställde de sitt försvar,
en i sender, som upptog andra 8 dagar af Konungens tid,
hvilken sjelf alltid regelbundet personligen var närvarande.
Svenska allmänheten, mera liknande en allmänhet än någon
annorstädes, blef rörd till medlidande för de anklagade, gillade
nästan helt och hållet deras försvar och var i begrepp att
finna för mycken stränghet i tillvitelserna. Föga fattades, att
man ej gerna varit böjd att gifVa ett utseende af förföljelse åt
hela den akt af rättvisa, Konungen utöfvade **#).

*) I Assessor Crusenstolpes (den äldstes af namnet) dagbok he¬
ter det :

"1774 d. 2 Nov. Jcmtc 11 embetsbröder och en adjungerad
ledamot, på den ågångna stämningen, ställd till ansvar inför
min egentlige anklagarc, Kung Gustaf III, i sittande Råd, vid
öppna dörrar, i öfvervaro af ganska litet hederligt, men en
mängd gement folk. Packet inböds af Kungen, genom flitiga
bandvinkningar, och Rådsaln blef proppad, af gamla blå kapp¬
rockar, beckbyxor, skinnförkläden och dylikt."

**) Bcmälte Crusenstolpe började med dessa ord:
"Att hafva gjort väl eller illa, är ofta lyckans och händelsens

mera, än eget verk ; att fela är menskligt; att tänka olika, na¬
turligt, enkannerligen i rättegångsmål; att tadla och förtyda an¬
dras göromål , är af alla den allmännaste oeh så visst sämsta
konst, som det står fast, att icke sällan okunnigheten mönstrar
hvad den ej förstår, illviljan fläckar den renaste ära och de stör¬
sta gcrningar måste undergå afundens räfst", m. m.

***) Crusenstolpes dagbok innehåller:
"Samma år den 12 December afsade jag inför Kung och Råd,

i närvaro af en stor samling hederligt folk, som nu intagit slödd-
rets rum, mitt gensvar. En allmän uppmärksamhet, tystnad och
synbar rörelse vittnade om min rätt, min oskuld och mitt för¬
svars styrka. Många trodde, äfven jag sjelf någon gång, och tre
af Riksens Råd försäkrade mig, efter hvad Kungen sjelf hade
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JustitieKanstern fick tillstånd att skriftligen genmäla deras
försvar, och de, alt ytterligare hesvara hans anmärkningar,
hvarefter Konungen fann godt, att låta dessc herrar fara sin
väg, att livar de ville njuta sin tjenstledighet, för att inställa
sig på nytt, då de blefvo kallade att afhöra sin dom. Under
tiden tog denna sak frän sin första början en gång och ett
skick, hvaremot visserligen kunde vara att invända. Hvisk-
ningarna ocli trasslet flerfalldigades dessutom tillräckligt på för¬
hand *). Härtill kommo tilldragelsen med Prins Fredriks sjuk-

låtit förstå, att händelsen skulle leda till min vidare lycka, så
mycket vissare, som RiksRåderne Stockenström och Hermansson,
som i målet voro ansedde jäfvige, hade i deras öfver inqvisitio-
nens förlopp till Kungen aflemnade berättelse, utmärkt mig sjclf
annan för särdeles drift i embetets utöfning."
"Sedan hela målets föredragning blifvit slutad, befallte Konungen
i Maj månad 1775, vid sin utresa till Ulriksdahl, att Götha Hof-
Rälts sak skulle under hans bortovaro af Rådet företagas till
afgörande; som skedde: och hvarvid Rådet enhälligt, på den
djupsinnige domaren Wallvik när, som var något, fast måttligt
strängare, beslöt, att de anklagade skulle livar för sig plikta med
penningeböter, för att dölja spåren efter Kung Gustafs förhastan¬
de, som det samtalsvis förklarades: endast Assessor Queckfeldt
skulle, i anledning af ett dess uppsnappade handbref till en an¬
nan emcdlcrtid afliden ledamot, på ett år suspenderas.

"Kung Gustaf, sent på aftonen den dagen, derom underrättad,
lät på morgonen den följande till Ulriksdahl utkalla samtligc Riks¬
Råderne, utom Grefvarne Beckfriis, Posse och von Schwerin,
dem Kungen, som i egenskap af domare öfvervarit alla anklag-
ningsämnena, funnit oböjliga från rättvisan. Till de kallade sä¬
ger han : "Man har berättat mig, att Herrarne afdömt Götha Hof-
"Rätts sak; men på ett sätt, hvarmed jag ej finner mig nöjd.
"Jag vill att Crusenstolpe skall dömas från cmbetet. Han kan
"få till sällskap Ehrenpohl och von Schéele; likaledes Queckfeldt."

"Den förstnämnde var väl en dålig embetsman; men hade
ändå ej begått något sådant fel, att han, efter lagens bokstaf,
förverkat tjensten. Den andre, en enfaldig man, som uppsåtli-
gen aldrig gjort en mask emot. Det som mot den tredje var
åtaladt var af alldeles annan art och stötte på väld, i synnerhet
då hans uppsnappade handbref, hvarpå domen mot honom var

grundad, blef så taget, som det af Hcgardt tyddes.

*

m
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dom, och den förhatliga färg den fick: ryktena som lupo om
hvad som på Gripsholm blifvit beslutadt rörande finanserna:
de delade meningarna om bränvinet och förslaget alt förbehålla
tillverkningen deraf såsom en rättighet åt kronan, — ett för¬
slag, till hvars undersökning Konungen nämnt en Komité,
hvars ledamöter alla dagar, med bitterhet tvistade om alla
punkter, utan att kunna komma öfverens nästan om någon enda:
de offentliga nöjenas lifiiga fart, som retade en hop gallspräng-
da sinnen: våra hofränker: våra qvinnors svartsjuka: Prins

"På Konungens föreställning svarade Grefve Adam Horn: att
han, ehuru icke jurist, dock trodde sig äga nog naturligt be¬
grepp, för att af Actors klagopunkters och de anklagades för¬
svarsskäls beskaffenhet, finna, att af dessa ingendera gjort sig
skyldig att mista embetet, och att han förmodade sig ej vara
satt på rådsstolen, för att skilja oskyldige medborgare från sin
välfärd. Grefve Liewen yttrade: att hans samvete ej tillät ho¬
nom öfverskrida det redan tagna beslutet, hvarvid ock Baron
Anton Wrangel, helt torrt, förklarade sig bli fast. Falkengren
prutade i början emot, men böjde sig för hotet, som hviskades
honom i örat, att hans systerson, von Stauden (slutligen Tull¬
inspektor i Nyköping) aldrig annars skulle komma på grön qvist.
Alla de öfrigc (Stockenström och Hermansson, såsom jäfvige i
målet, oberäknade) och deribland Höpken, som jag, att dömma
af hans samtal med mig, minst hade trott derom, undergåfvo
sig hvad Hans Maj;t i sin vishet funne för godt.

"Kung Gustaf kom derpå andra morgonen till Stockholm, lät
kalla Bådet samman och började kongressen med en fråga: om

Götha RofRätts sak icke hade förevarit till afgörande? RiksRå-
det Beckfriis, som sjelf hade författat domen, men ej kände
Ulriksdahls konklaven, svarade: "jag har domen här, om Ers
Maj:t tillåter att få uppläsa den?" — Nu drog Grefve Bunge
ur sin ficka upp ett blad, som lästes och innehöll, att han vid
närmare eftersinnande såg sig föranlåten, att gå ifrån sin förra
med de öfrige enstämmiga mening, och döma som Kung
Gustaf på Ulriksdahl hade föreskrifvit; och denna Grefve Bunges
tanka biträdde, utan närmare eftersinnande, hopen, undanta¬
gande de förenämnde sex verkliga Rådherrarne (Beckfriis, Pos-
se von Schverin, Horn, von Liewen och Wrangel; samt dess¬
utom de begge jäfvige, von Stockenström och von Hermansson^,
som förklarade sig fast ståndande vid hvad en gång beslutad var."

Ur Crusenslolpes, den äldstes, anteckningar.
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Carls trumpenhet, en följd af det elaka lynne, som alstrades
af hans förfallna, ekonomiska omständigheter, sorn sades vara
af stor betydenhet: slutligen utspridandet af befallningen, som

Konungen gifvit Söderling den 21 December, att fixera
kursen på Amsterdam till 66 mark och pä Hamburg till 70:
allt detta sammansvor sig, att sätta våra eldfängda hufvuden i
en förskräcklig rörelse, och försåg vår oroliga allmänhets yra
med oafbrutna födoämnen; sa att Konungen blef förtjust att
kunna, för någon tid åtminstone, stjäla sig undan alla dessa
skrikhalsar och alla dessa bullersamma rörelser, då han jul¬
tiden afreste till Ekolsund.

Expeditionen, som derifrån afgick till StatsKontoret, rö¬
rande Prins Carls angelägenheter, och ankomsten korrt före jul
af en handlande frän Köpenhamn, en fransman vid namn Bidôt,
med flera lurendrägerivaror, som såldes i smyg, bragte mänga utom
sig af arghet. Lurendrägaren Bidôt hade medfört en mycken¬
het saker för de Kungliga Personernas räkning. Derom var

ingenting att säga. Men man kom under fund med, att han,
under denna förevändning, missbrukade friheten, att också till
enskilte sälja allehanda slags förbudet gods: en djerfhet, me¬
nade man, som han ej skulle tillåtit sig, om han ej varit för¬
vissad om Kungliga Familjens beskydd. Man öfverdref förut¬
sättningarna: inbillningarna togo eld: man gjorde allt för att
uppskrämma våra fabrikanter och vårt lägre borgerskap , i all¬
männa papperen, uppfyllde af artiklar, hvilka andades en höjd
af fanatism, som syntes vilja syfta högt.

Konungen utfärdade kloka författningar, att framdeles före¬
komma lurendrägeri och tullförsnillning, när hofvet för sitt be-
hof ville låta varor inkomma. För öfrigt förblef Hans Maj:t
lugn. Hans nya befallningar rörande nyssnämnde punkter bor-

ftommcrsBSdet Samuel af Söderling hade, sedan 1765 års riks¬
dag, styrelsen pfver Bankens veiel- och finansoperationer.
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de jemväl lugna allmänheten, och om det ej inträlTade, måste
man låta allmänheten behålla sina fanatiska fördomar, tills de
af sig sjelfve afstadnade, eller man tröttnade vid dem. Det är
likväl visst, att Bidöts sak åstadkom mycket ond blod, och att
formen väl derlill kunde gifva någon anledning, men grunden
dock mindre än man föreställde sig.

Den årliga tillökningen af Prins Carls stat, med 14,000
riksdaler, beslutad på Ekolsund, oroade en smula de Herrar
Riksens Råd, som hade statsmedlen under sin närmare vård,
i synnerhet RiksRådet Grefve Höpken, som vid Hans Maj:ts
återkomst från Ekolsund öfverlemnade honom ett utomordent-

ligen skarpt memorial, rörande både statskassans och Civil¬
listans {les finances royales) tillstånd. RiksRådet gjorde
mig förtroende af handlingen, innan han framlemnade den, och
jag erkänner, att jag aldrig läst en skarpare skrift, i form af
föreställning. Konungen begagnade den med sitt vanliga lugn;
men efter framgifvandet var RiksRådet ett par dagar ej utan
oro. Monarkens goda hjerta samt Rådsherrens rena och vörd¬
nadsvärda bevekelsegrund lyckades dock snart å ömse sidor
göra sig gällande.

Kursbeslämningen var en utmärkt åtgärd, för hvilken Ko¬
nungen den 21 December af Söderling äskade Bankens med¬
verkan. Kursen hade då fallit till den punkt Konungen ville.
Dess fall ansågs naturligt, ehuru BankoFullmäktige, som der-
om förut ej varit rådfrågade, icke tänkte på samma sätt. Men
då kursbestämningen kunde verkställas så, att den blef stadig¬
varande, och påtagligen medförde samma fördel som en reali¬
sation, hvarken borde eller kunde BankoFullmäktige nndan-
draga sig att medverka, på sätt som begärdes, sedan de likväl
erhållit de upplysningar, hvaraf de för ändamålet ansågo sig
vara i behof.

Redan i December månad, vid granskning af räkenska¬
perna för förflutna året 1773, insågo de hehofvet för sig att
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närmare undersöka ställningen med denna Bank, som syntes
dem göra en gräslig förlust. En sådan undersökning kräfde tid
och möda, men bief en oundviklig pligt för deras befattning.
I sjelfva verket voro de upptäckter, som gjordes föga tröstan¬
de; och allt rådde dem, att ändtligen detta ögonblick fatta ett
fast beslut, som betryggade kreditens bibehållande åt det skepp,
till hvars styrmän de blifvit satte. Det hade varit önskligt att
Ständerna vid hvarje riksdag, på samma sätt som nu deras full¬
mäktige, skridit till undersökning och verificerande af Bankens
tillstånd, på hvilket rikets välfärd beror, och som tre Stånd ga¬
ranterat *). Denna omtanka skulle utan tvifvel förekommit
svåra ölägenheter. En katastrof hängde i detta ögonblick öfver
våra hufvuden, om vi blindt hållit oss till innehållet af våra in¬
struktioner, och icke beslutit att sjelfve se allt på närmare håll
och med våra egna ögon **). Vi blefvo varse, att medelst bear¬
betningar med kursen, hade vi, serdeles efter slutet af sista riks¬
dagen, blifvit inledde i förluster, hvilka blifvit ännu mer out¬
härdliga, i kraft af de förhållanden, hvaruti sist församlade Stän¬
der ställt oss, både till kronan och till Rikets utländska gäld.
Det var klart som dagen, att ögonblicket att vakna inträffat, så
vida man ej inom loppet af några få år ville se Banken i grund
förstörd. Vi ryste vid de faror, vi lupo. Det gällde att vidta¬
ga kloka mått och steg; de blefvo vidtagne och Herr Söder-
ling i öv erensstämmelse dermed utrustad med föreskrifter. ^ i
öfverlade, huruvida det ej anstod oss, att omedelbart för Ko¬
nungen framställa en tafia af vår belägenhet, i anseende till
den nödvändighet hvaruti vi syntes vara, att helt och hållet upp¬
höra, med alla vexelföretag, och att vid samma tillfälle upplysa
Hans Maj:t rörande många föremål, hvilka det var allt för möj¬
ligt, att han betraktade ur annan synpunkt än vi; men dessa

Det blcf först vid 1800 års riksdag, BondeStåndet kom i åt¬
njutande af delaktighet i Banken, lika med sina medständer.

' ) Baron Sparrc var den liden BankoFullmäktig.
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upplysningar kunde också hafva sina ölägenheter, i synnerhet
som vi insågo skadan för Konungens undersåter i allmänhet, om
Banken pâ en gang inställde sin verksamhet med véxel-kursen.
Det beslöts derföre, att Söderling skulle fortsätta sina företag;
under de försigtighetsmått der bredvid ordnades, åsyftande att
förena Bankens och likets interessen. Beslutet att icke helt

och hållet taga vår hand lrån kursen berammades af oss den
19 December, och den 24:sta lät Konungen kalla Söderling till
sig och meddelade honom ofvannämnde befallning, hvilket med
skäl förvånade oss. Denna dag hade kursen fallit till det antal
mark, Hans Maj:t önskat och ända dittills hade den alltid visat

sig benägen att stiga: en olycka, den Söderling likväl tillräck¬
ligt lyckats förekomma, i det han ln arje postdag dittills tillhan¬
dahållit nya vexlar af Bankens fond. När han meddelade oss

den befallning han fått af Konungen, insågo vi behofvet af, att
något närmare känna Hans Maj:ts afsigler för framtiden, så vi¬
da ej våra vidtagna utvägar på längd skulle blifva alldeles ofrukt¬
samma. Brefvet till Konungen blef således beslutadt, medelst
hvilket vi anhöllo, att Hans Maj:t täcktes meddela oss sitt
ändtliga beslut rörande vexel-kursen, på det att icke genom
dess vacklande som hittills, Banken måtte blottställas för såda¬
na förluster, soin den gjort genom fallet med 10 mark på ett
enda år (^1773), att räkna från sista riksdagens slut: förluster
som Banken ej kunde uthärda, om de oftare förnyades. Vår
underdåniga anhållan var således, att Hans Mäj:t täcktes låta
underrätta oss, om syftemålet med sin sista befallning, den Sö¬
derling gifvit oss vid handen, på det vi skulle kunna utrusta
honom med föreskrifter i öfverensstämmelse dermed. Vi dolde

ej eller för Konungen vår farhåga, att kursens närvarande fall,
hvarvid frågan var att hålla honom qvar, allt för väl kunde
vara konstlad, och vi yttrade hvarpå vi grundade vårt omdöme
och hvarföre vi misstrodde Börsens förmenta säkerhet. Detta
bref till Konungen var ömtåligt att uppsätta och fordrade sin
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behöriga tid. 1 närvaro af RiksRâden Höpken, Scheffer och
Runge bringades skrifvelsen under öfverläggning hos Ronungen
vid första Ulriksdahlsresan. Vårt steg gillades af Hans Maj:t,
som till och med höll oss räkning derför, och Hans StatsSe-
kreterare, Herr Lilljencrantz, fick befallning att mundtligen med¬
dela oss Konungens vilja, att kursen för framtiden skulle fixe¬
ras, der den nu befann sig. Hans Maj:t lät tillika förklara oss,
att vi framdeles skulle erhålla ett formligt svar, som utförligare
skulle detaljera Konungens vidare afsigter, i afseende på en fö¬
restående allmän finansreglering, hvarfill tiden syntes Hans
Maj: t vara inne, om Banken derlill kunde lemna sitt bistånd.
Planen dertill var redan sedan lång tid tillbaka uppgjord af Herr
Lilljencrantz, och liar undergått mer än en granskning af Ko¬
nungens konselj. Vid en sednare resa till Ulriksdahl under¬
gick den förnyadt skärskådande, med några derefter gjorda för¬
ändringar, då endast RiksRâden Höpken och Scheffer voro till¬
städes. Det beslöts, att de punkter, som angingo Banken skulle
utdragas och meddelas oss Fullmägtige, för att inhemta vårt
videtur. Lilljencrantz behöfde ledighet, för att uppsätta en dy¬
lik expedition. Den blef någon tid derefter justerad i en liten
konselj, i Konungens sängkammare på slottet, då förenämnde
begge RiksRåder voro närvarande. Ytterligare tid fordrades till
expeditionens renskrift och undertecknande. Man kan förestäl¬
la sig min kinkiga belägenhet, att i Hans Maj:ts Konselj sitta
som HofKansler, och utom konseljen vara BankoFulImäktig.

Yi hafva för närvarande redan tre veckor haft denna ex¬

pedition hos oss. Den förorsakar ett oerhördt bryderi för det
svar vi skola lemna. Yi hafva i dag den 19 Mars två gånger
läst detta maktpåliggande Konungabref, och hafva ej hunnit läng¬
re än till preliminära undersökningar, för att kunna fatta beslut.
Emedlertid lemnar allt sedan Januari månad Söderling nästan
hvarje postdag af Bankens fond vexlar för 1213 till 14,000
riksdaler, för att hindra kursen att stiga. Kanske när skepps-



144

farten tager sin början, blir efterfrågan på vexlar mindre stark
an hittills.

Ï synnerhet efter nyåret har Konungen varit sysslosatt med
andra icke mindre stora och vigtiga regeringsärenden, såsom:
åtskilliga författningar till upphjelpande af näringar och handel,
åkerbruk och fabriker, omarbetning af tulltaxan, beskattningen,
m. m. Hans Maj:t önskar stadga dessa stora värf, innan sin
afresa till Finland, bestämd till början af Mars månad : och
om monarken lyckas, som han hoppas, skall han med blygsel
och skam hölja de otacksamme. Inom krigsförvaltningen har
Hans Maj:t också gjort flera stora och nyttiga saker, såsom
bestämmandet af årets arbeten för islåndsättandet af rikets fäst¬
ningar, Finlands främst, och fullbordandet af Dockbyggnaden i
Carlskrona, utan att derföre åsidosätta våra befästningar mot
Dannemark och Norrige. Armeens och flottans beklädnad, be¬
väring och proviantering etc. hafva icke mindre omsorgsfullt
blifvit bevakade af Hans Maj:t, deruti understödd af de komi-
téer, som redan förlidet år nedsattes. Rättvisans förvaltning
har Konungen följt med yttersta noggranhet. Han har dagarna
igenom, för- och eftermiddagar, arbetat for att påskynda domen
öfver Götha HofRätt, slutet på Landshöfding Hamiltons process
och flera andra, af mindre vigt. Reglementen förhufvudstadens
polis ; omsorger för allmän och enskild säkerhet, inrättandet af
ett Barnsbördshus, enligt grundsatser egnade att bevara med¬
borgare och öka folkstocken; med ett ord, tusen dylika, lika
nyttiga och för det allmänna bästa vigtiga saker, hafva utgjort
ämnen för de omsorger, Konungen dagligen användt för sitt folks
förkofran. Lugnet i Halland har ej ännu synts tillräckligen
stadgadt. Konungen har sörjt derför. Midt under dessa arbe¬
ten har Konungen icke lemnat ur sigte språkets odling: bort-
gömda talangers framdragande i ljuset: uppbyggandet af en ny
theater, lämplig för ämnen af förfining nödig, för ett folk, som

åsyf-
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åsyftar att i bildning och seder icke stå tillbaka för de öfrige
under detta sekel : nöjen och sysselsättningar för de sysslolöse
i en stor stad. Konsternas upprätthållande och andra stora po¬
litiska planer stå i sammanhang med föresatsen att återuppbyg¬
ga en theater, sådan den bör vara och Konungen beslutit. Der-
till har han utsett Ekebladska huset, som tillhör honom, belä¬
get vid Normahns torg, att förvandlas til! en präktig byggnad,
innefattande allt livad som behöfs för inrättandet af en vacker
theater, med sina nödiga tillhörigheter, underlättande offentliga
nöjen. Denna byggnad kommer att pryda staden och isynner¬
het torget, der Gustaf Adolphs bildstod framdeles skall uppställas.
Ofverlntendenten Baron Adelcrantz har till denna byggnad gjort
ritningen, Inilken Konungen gillat. Utförandet skall kosta 5
tunnor guld, af StatsKontoret upplånta hos enskilte, med en
amortissementsfond af en half tunna guld årligen, på Slotts-
byggnadsfonden. Ständerna sjelfve hafva vid tvänne riksdagar efter
hvarandra hos Konungen förordat nedrifvandet af gamla tliea-
tern och uppbyggandet af en ny, mera vidsträckt, säker och
passande, hvartill grunden kommer att läggas i dessa dagar.
Penningarna skola utbetalas på Presidenten Boyes réquisition,
och han skall ansvara för räkenskapernas riktighet.

RiksRådet Höpken bief en smula förbluffad öfver alla dessa
förehafvanden, omhvilka han, utan förberedelse, blef underrät¬
tad. Han meddelade Konungen sina betänkligheter, med sin
vanliga eld och på sitt kärnspråk. Hans Maj:t blef orolig der-
öfver ett par dagar, och använde mig, att en smula stäfja jäs¬
ningen af ett nit, alltid lika beromvärdt som orubbligt. Det
blef icke svårt; men en löjlig tilldragelse midt ibland så stora
värf, som på detta sätt oafbrutet följde på hvarandra.

Af småsaker jag har att berätta, då jag förbigår allt strunt¬
prat, vill jag nämna:

10



l:o Unge Grefve Fersens®) återkomst från främmande län¬
der, hvilken inträffade första dagarna af nyåret, till föiäldrarnes
stora glädje, som i denna älskade son sågo en mycket älsk¬
värd och utmärkt bildad yngling, som syntes hafva på bästa
sätt dragit fördel af sina resor.

2:o Kammarherren Baron Ehrensvärds återkomst från Ryss¬

land, med underrättelse om alla Kejsarinnans triumfer, efter att
hafva med så mycken glans sluppit ifrån så väl det förödande
kriget mot Turkarne, som upprorssiftaren Pugatschef, hvars lyck¬
liga tillfångatagande, inträffade just i samma vefva, som denna fur¬
stinna redan trodde sig vara utan hjelp förlorad, och i sjelfva
verket skulle blifvit det, om lyckan dröjt blott en månad till
att visa henne sitt leende ansigte. Ehrensvärd berättade oss all
den fröjd och all den pomp, som vankades der i landet, och
en af de sista posterna underrättade oss om Kejsarinnans lyck¬
liga ankomst till Moscau, der hon ämnar résidera ett års tid,
och der Pugatschefs afrättning och hans medbrottsliges bestraff¬
ning redan föregått Sjelfherskarinnans triumfaliska intåg.

3:o Grefvinnan Klinckowslröms förlossning från en son.

4:o Min gamla vän, Presidenten Baron Axel Leyonhufvuds
dotters giftermål med HofJunkaren De Besehe, en ung man på
en gång ganska rik och mycket förtjens tfull.

5:o Grefve Ekeblads förlofning med Fröken Grefvinnan
Britta Horn, Kammarfröken hos H. M. EnkeDrcfftningen, ett i
alla afseenden väl passande äktenskap.

6:0 Slutligen, och detta är den nyaste händelsen, Kaptenen
vid Gardet, Baron Mackleans flykt till Norige, sdan han glömt
sig derhän, att i tjensten och vittnens närvaro skymfa sin chef
Öfverste König, medelst en förtlugenhet, som endast kunnat
begripas hos en yngling. Detta uppträde tilldrog sig för åtta

Axel von Fersen, född 1755, mördad under upploppet i Stockholm
den 20 Juni 1810, då han var RiksMarskalk, SerafimerRiddare
och Upsala Akademie Kansler.



dagar sedan, o eh Macklean fick det lådet af t följande dagen
sätta sig i säkerhet. Saken är obehaglig både för hor,om och
för König: men sa mänga mäktiga medlare- arbeta pä, att
ställa den till rätta, alt det säkert kommer att ske pä bästa
sätt, sa alt utgången ej blir mehnlig â någondera sidan.

Konungen tillät mig att afresa från Gripsholm några da¬
gar innan Hans Maj:t. Jag for rakt till Åkerö, der jag till-
bragte 21 timmar, hvarefter jag på tre dagar, med egna hä¬
star, reste till Stockholm, dit jag anlände samma dag som
hofvet och superade på slottet.

Min bror Carl, knappt återställd från en svår skada iHåret
efter en hästspark vid Skånska lägret, anlände med sin hu¬
struförst några dagar efter oss till Stockholm. Fiån Grips¬
holm, der de under återresan från Skåne uppvaktat Konunger,
hade de gjort en utfart till Skultuna i Westmanland, hvilken
egendom tillhör Herr Adlervall, för hvars barn min bror och
Herr Wittfoth äro förmyndare. Vid sin ankomst till staden
togo min svägerska och bror i besittning sin nya bostad i min
framlidne morbror Tessins hus, midt emot slottet, som staden
inköpt till ständigt residens åt sin Öfver-Ståthållare. Min svä¬

gerska fröjdade sig åt sin angenäma bostad, men hon har från
sin inflyttning der ej haft tv â helsodagar. Symptomer till vattu-
sot hafva hotat hennes lif, i följd af någon förstoppning i lcf-
vern. Emedlertid s\nas bränvinsbad och andra af Acrel och
Darelli föreskrifna läkemedel hafva åstadkommit underverk.

Min syster Britta har ej mått rätt väl, men sällan så,
att hon ju icke kunnat gå ut, eller åtminstone vara klädd.
Mödan alt stå länge, eller gå och klifva mycket i trappor, kan
hon ej mera uthärda.

J Grcfvinnan Ulriea Strömfelt, dotter af RiksRådet Grefve Strömfeit.

**) RiksRadinnan Törnflycht.
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Min syster Lotta *) hade det missöde,t för fem veckor se¬
dan, att en afton göra ett fall i Konungens rum på slottet och
att i fallet vricka fot och ben, hvilket ännu i dag, den 20 Mars,
hindrar henne att stöda på foten.

Min sväserska Louise, och hennes man, Generalen Grefve
Meyerfelt, företogo under Skånska lägret sistlidet år en resa till
sina gods der i pro\insen. Efter lägrets slut reste de till Kö¬
penhamn, der de tillbragte tre veckor. Min svägerska emottogs
med mycken utmärkelse vid Danska hofvet och var närvarande
vid Prins Fredriks förmalning med Hertiginnan af Mecklenburg.
Vid slutet af November återkommo de till Stockholm. Från
den tiden och i synnerhet efter återkomsten från Ekolsund, har
min svägerska mycket oftare utgjort Konungens sällskap, än
tillförne Grefvinnan Axel Fersen. Grefvinnan Hopken, den äld¬
sta af mina systerdöttrar, är hennes förtrogna vän, och från
barndomen af Konungen älskad och värderad. Hon återkom
från Skåne med sin man få dagar efter hofvets ankomst från
Gripsholm^ och efter allt utseende blir hon i sommar statsfru,
efter Grefvinnan Oxenstierna, som begärt afsked.

XII.

EN "VÄDERGIFTS'TIISTORIA UNDER GUSTAF III.

Chefen för galèreflottan i Stockholm, Amiral Nordenankar,
afsände till Konungen, då vistande på Ekolsund, följande

"Underdånigste Rapport.
Under det den vakthafvande underofficeren af den detache-

rade vakten vid GalèreArsenalerne på Djurgården gjorde den
vanliga Visitationen utomkring planket, som omgifver dessa Ar-

0 Grefvinnan Carl Fersen.
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senaler tior galererne stå på land under skjul, blof han varse
eu liten knippa ris och derunder en liten påse med 8 lod krut
uti. Detta låg tätt bredvid hörnet af en träbod, hvaruti ligger
förvarade galerernes rundhult och åror, samt sprutan hörande
till Arsenalernes conservation vid elds\ådor. Krut-påsen var

öppen och en löpare eld af krut strödd ända under hörnet af
rundhultsboden.

Så snart rapporten derom klockan 3 i går till mig inkom,
gjorde jag alla nödiga anstalter i största tysthet till förekom¬
mande af elds\åda, i fall någon illa sinnad menniska detta ut¬

lagt, och att gripa honom i fall han återkomme till verkställig¬
het af ett elakt uppsåt; men ingenting har förledne natt pas¬
serat. I dag förmiddag liar jag låtit hålla procès verbal med
underofficeraren och karlen som förrättade Visitationen, men der¬
under har ingen ting röjts, som kunnat gifva anledning till
någon viss slutsats, i livad akt och mening detta krut och ris
kunnat vara ditlagt. — — — — — — — — —-

Stockholm den 19 Augusti 1775.
J. N o r d e n a n k ar

Konungen öfverskickade rapporten med ilbud till Öfver-
Ståthållaren, jemte denna egenhändiga biljet:

"Monsieur le Baron de Sparre! Vous verrez par
la pièce c i-jointe ce dont il s'agit. C'est le premier
complot depuis 1172 qui a le sens commun. Brûler
nos galères n'est pas une badiner i e, et cela est une

chose très-serieuse. —- Je vous prie de suivre cette

affaire et de tacher de découvrir, si c'est une af¬
faire Russe, ou si ce n'est qu' un complot de voleurs
pour piller. JJ ai ordonné à N or d ena n l:\ar de vous

communiquer tout ce qu' il apprendra. En atten¬
dent il faut le plus que possible cacher au public
tout cela. Je vous donne bien le bon jour!

;

E ko Is und ce 20 Août 1775 à 11 heures du matin.'
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HiksRådet och öfv erStåthållaren Baron Sparre Nar icke af
det slaget, som fjeskar i otid: men också undslapp ingenting
hans vaksamma polis. Två dagar derefter var han i tillfälle,
att göra Konungen fullständig reda för förhållandet och att i
och med detsamma lugna alla hans farhågor. Det synes af mo¬
narkens nedanstående egenhändiga svar:

E kolsund ce 23 Août 1775.

Monsieur le Baron de Sparre! Jai reçu hier
votre lettre du 21. et je suis bien aise de voir que
tout ce que V on m'a v o i t m a n d c des c o m plots incen¬
diaires c loi t aussi destitué de fondement que tant
d'autres histoires absurdes, dont on nous a voulu

inquiéter tous les ans ces jours-ci*), et dont vous

savez bien que je me suis toujours moqué.
J'irai coucher demain à Car Ib er g et je vien¬

drai souper à Christineberg chez vous demain au

soirj si cela n'incommode pas Madame de Sparre;
mais à condition que vous ne mettrez pas plus de
pots au feu que d'ordinaire. —• Si vous vouliez
aussij comme ignorant que je soupe chez vous, prier
le comte Kaunitz, ce servit une manière de lui pro¬
curer une distinction, que je serais bien aise de lui
faire, sans que cela tira-t-à cons equenc e.

Adieu Monsieur le Baron! J'espère vous assu¬

rer demain de bouche combien je suis.
Votre très affectionné

GUSTAVE.''

*) Årsdagarna af 72 ârs revolution.
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BIDRAG TILL GUSTAF IV ADOLPHS HISTORIA.

Högstsalig f- d. Konungen afiät tid efter annan följande
egenhändiga handbref till kommenderande General en chef i
Stor-Furstendömet Finland, Baron af Klercker:

1.

Oaktadt de order jag redan gifvit GeneralMajoren vid detta
sä högst vigtiga tillfälle, har jag dock velat sjelf förklara Eder
huru mycket förtroende jag hymr för Eder, i händelse af ett
fiendtligt anfall. Jag hoppas alltid ännu att kunna afvända för
det närvarande denna olycka, då jag â min sida söker göra
allt hvad möjligt är, till biläggande af de uppkomne tvistigheter:
och hvad kan väl vara billigare, än att föreslå en Gränse-Reg-
lering samt till dess lyckliga slut lata hvila alla tviste-ämnen
och oenighetsfrön? Den som ej skulle vilja ingå deruti, måste
ej önska se lugnet bibehållet: ty genom en Gränse-R glering
försvinner all fråga om det, som nu utgör misshälligheterna.
Det är härd t, då man så fogligt som jag sökt bevisa rättvisan
af Sveriges påståenden, så väl i anseende till broen vid lilla
Abborfors som Kungshamn, att se sitt rike med makt skola
tvingas till hvad som traktaternas tydeliga innehål! bestrider.
Ni kan således lätt sluta till mitt bekymmer, då jag å ena sidan
så högeligen önskar bibehålla freden, och å den andra ser mig
i fråga att med maktspråk försöka tvingas till en för mitt fä¬
dernesland neslig afhandling! En sak, som aldrig ännu händt
någon Svensk Konung, som sjelf regerat, och då ville jag vis¬
serligen ej vara den förste, som skulle öfverlefva en sådan van¬
ära. Men min förtröstan hvilar, så väl nu som i alla lifvets
skiften, uppå den högste Gudens nåd och beskydd — ehvad
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som helst må hända. Med detta hopp, går jag g!ad till mötes
de mest bekymmersamma händelser och med sådana tänkesätt
vet jag, att Ni sjeif alltid uppfyllt Edra piigter emot Konung
och fädernesland. Jag väntar emedlertid dageligen tidningar
ifrån Eder och är fullkomligen öfveitygad, att om vi nu nod¬
gas gripa till vapen, så \al Armeen som sjelfva folket i landet
med oförskräckt tapperhet gå fienden till mötes och söka der-
igenom afskräcka honom från att vilja i en framtid störa mina
trogne undersåtares lugn, Rikets gränser samt dess ännu obe-
fläckade sjelfständighet. Gud styre Edra företag och bevare
Eder, önskar den Konung, som oj har eller kan få annat före¬
mål för sina egna gcrningar, än ett älskadt Folks sanna väl och
ära. Förblifvande Eder väl aflectionerade

GUSTAF ADOLPH,

Haga den 12 April 1803.

2.

Haga den 24 April 1803,
Jag emottog i dag förmiddagen GeneraiMajorens med Cou¬

rier affärdade rapport af den 18 från Lovisa. Jag har väl fun¬
nit så väl deraf, som af de tidningar jag från Herr Bonde er¬

hållit, att rustningarna å Ryska sidan fortfara; men ej funnit
deraf, att ännu den i Mina till Eder sednaste gifne befallningar
angående uppbrottsordres för Armeen, betecknade händelse in¬
träffat, nemligen: att Ryska trupper till ett större antal sam-

mandrogo näia gränserne. Ändamålet med denna min befall¬
ning var, så väl att i det längsta undvika all onödig kostnad,
såsom ock derigenom förtaga Ryssarne tillfälle alt säga: det
Sverige ville börja kriget. Men jag är långt ifrån att misskänna
Edert nit för Mig och Riket häruti, utan gör Eder derföre all
rättvisa; dock anser jag nödigt, att om ej ställningen å Ryska
sidan förändrat sig vid ankomsten af detta mitt bref, Ni då
låter Regementerne forblifva samlade, helst pä sine mötesplat-



ser, eller hvarest annars de skulle kunna vara, utan åstadkom¬
mande af en alltför dryg kostnad, till dess alt de behöfva gå
fienden till mötes, enligt förut af Mig gifne ordres. Härigenom
undvikes då så väl de större utgifter, som en Armés försam¬
lande nöd\ändigt på ett ställe förorsakar, och äfven härigenom
kunna ej våra ovänliga grannar urskulda sig med att säga, det
Vi äro anfallande och de mest varit tvungne gripa till vapen,
för att förekomma ett förestående anfall. Men de skola då
tillika finna Oss färdige, att med oförskräckt tapperhet försvara
ett älskadt fädernesland. På detta sätt blifver Armeen under

gevär färdig att marchera, hvart Ni den befaller; och då Ni
dessutom i rättan lid tagit alla nödiga anstalter till magaziners
anläggande, så hoppas jag att genom Eder berömvärda driftiga
åtgärd ingenting skall vara försummadt till landets försvar. För-
blifver Eder a äl aflectionerade

GUSTAF ADOLPH.

Stockholm den 2 Maj 1803.
Jag skyndar Mig skiifva dessa rader till GeneralMajoren,

för att i förtid gifva Eder Mitt tillstånd att hemförlofva Finska
Armeen, så snart säkra underrättelser till Eder iniupit från Of-
verste-Kamrnar-Junkaren Friherre Bonde, att allting blifvit i
godo bilagdt uti Ryssland. Förblifver Eder väl aflectionerade

GUSTAF ADOLPH.

4.

Stockholms Slott den 12 Febr. 1808.

Jag har emottagit GcneralLieutenanten af Klerckers rap¬

port med Lieutenant Wolker, som ankom den 9:de klockan 2 om

morgonen. Deraf har jag med särdeles välbehag inhemtat de
försvarsanstalter, som af Eder blifvit vidtague till Finlands för-
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svar, och skyndar mig att derföre förklara Eder Mitt nöje och
den välvilja, med hvilken Jag förblifver Eder väl bevägen

GUSTAF ADOLPH.

5. !

Gripsholms Slott den 17 Febr. 1808.
Då Jag sednast tillskref GeueralLieutenant af Klercker,

omnämnde jag ej ett ämne, livaruppå Jag vill fästa Eder upp-
märksamhet och hvaruppå Ni sjelf redan kanske varit betänkt.
Det är angående Österbottens Regementes Rekryter af den nya

Roteringen, hvaraf ett större antal skall vara tillsatta. Dessa
böra genast anvisas något ställe, hvarest de böra samlas och
uudfå gevär, för alt excerceras af det befäl, som dertill beor¬
dras, för alt sedermera kunna, så fort möjligt är, förena sig
med det öfriga Regementet. Jag har mundteligen anbefallt Ge¬
neralen Herr Grelve Klingsporr att vidtaga denna anstalt, men
då dess ankomst till Finland ej så snart kan inträda, har Jag
velat meddela Eder Min vilja häruti, i hopp att denna skrifvelse
snart framkommer. I händelse af fiendtlighet, lärer Ni ej för¬
summa, att ifrån riksgränsen låta föra alla lifsmedel och boskap
in åt landet till Arméens behof, hvarigenom gränsen och trak¬
ten derikring blottas på sådana lifsförnödenheter, som i annat
fall kunde tjena en anfallande fiende.

Förblifver Eder väl bevägen
GUSTAF ADOLPH.

8. (■
Högqvarteret Lemlands Prestgård d. 14 Okt. 1808.

Jag emottog i förrgår Generalen af Klerckers rapport och
skrifvelse af den 30 sisllidne, och i dag har Jag erhållit Edra
rapporter med dertill hörande handlingar af den 6. Jag afsän-
der detta med Häradshöfdingen Gripenberg, som Önskat Ster-

.JShtM
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vända till Armeen. Genom de order, han tili Eder medför
ifrån Mig, inhemtar Ni, med livad välbehag Jag anser den
emellan Finska och Hyska Arméerna afslutado vapcnhvilan och
denna tidning, som af GeneralMajor Aminoff till Mig först fram¬
fördes, var lika så oväntad som angenäm, i synnerhet som v il-
koren af denna afhandling bära stämpel af den aktning, som
Min Finska Armée med så mycken rätt tillvunnit sig af dess
mäktiga fiende. Då detta stillestånd var så nödvändigt att er¬

hålla , för att ånyo kunna organisera Finska Arméer, efter de
häftiga träflningar, den så ärofullt uthärdat, så blir det äfven
af vigt att än vidare kunna bibehålla denna vapenhvila, till
dess den med en verkelig fördel kan uppsägas. Den styrka
Jag härstädes tänker sammandraga under tillstundande vinter,
och som äfven är nödvändig till försvaret af denna O, h v ars

besittning är af så mycken vigt för Sverige, skall säkert med¬
föra den verkan, att fienden nödgas bibehålla i Södra Finland
en betydlig styrka, hvarigenom han ej kan påräkna den till för¬
stärkning i Norra Finland. Ehuru bristen af föda befarades
af Eder, hoppas Jag dock alt Ni sedermera erhållit något af den
proviant, Krigsdepartementet har befallning att afsända. Med
förtroende till Edert kända nit och redliga vandel, är Jag Eder
väl bevågne

Jag erhöll i går aftons Generalen af Klerckers skrifyelse af
den 31 sistlidne och dertill hörande rapporter. Att Finska
Arméen blifvit anfallen af den Ryska var Mig lika litet ovän-

tadt, som att den med vanlig tapperhet blifvit tillbakaslagen af
den förra. — Jag utnämner i dag BrigadChefen Sandels till
GeneralMajor och förklarar honom Mitt välbehag till den delen
af Min Finska Armée, som under nämnde GeneralMajors be-

r

I
I

GUSTAF ADOLPH.

7.

Haga Slott den 10 November 1S08.
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fäl vid sista träflhingen på ett så hedrande och utmärkt sätt
segrat öfver fienden. — Jag afsänder detta med Lieutenant
Bäht, som önskar att vid Finska Armeen blifva tjensfgörande,
helst såsom Adjutant. — Jag har ansett mig böra begagna an¬

ledningen af den vundna segern, för att anbefalla Eder föreslå
ett stiilestånd, som Jag i alla afseenden anser af största nöd¬
vändighet och hvarföre Jag lemnat Eder tvenne alternativer,
som innefattas i de tvenne bref, som Jag i concept tillsändt
Eder. Förblifver Eder väl bevågne

GUSTAF ADOLPH.

8.

Jag sänder härmed till Generalen af Klercker ett innelig¬
gande från Mig till Kejsaren af Ryssland, hvilket med Parle-
mentair uppå vanligt sätt öfversändes till Ryske Befälhafvaren
öfver de närmast Norra Armeen stående Ryske trupper. Stock¬
holms Slott den 16 Februari 1809.

Förblifver Eder väl bevågne

GUSTAF ADOLPH,

IST.

THORILDI ANA.

A.

Tal Öfver Kröningen 1800.

(Fragment.^)

Vigtigt och högt är det, som vi på denna glada dag till¬
sammans fire: en Konung ■— krönt: en Konung, helgad åt "Gud"
och sitt "Folk" *). Men detta, hvarföre sker det med en så

*) " Gud och Folket" var Gustaf IV Adolphs konungsliga valspråk.
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stor sinnesrörelse hos alla, hvarföre med sådan slät? Jo, donna
krona betecknar hela samhällets fortvarande omkrets och alla

medborgares cnlict, genom en så naturlig liknelse, alt de Gamle
äfven sade: "hela verldens krona; ja, de tyckte, att livar en-
sinnad samling af åhörare bildade ihop med talaren liksom en
krona. Deraf är klart, att vara store förfäder verkligen mente
något stort: än i dag märker hvar dödlig det högre: och der,
hvarest fåfängan beundrar endast fåfängliga bilder, tillhör det
oss att öfverväga det äkta och urgamla Majestätet. Detta Maje¬
stät, det äkta och urgamla, tänker jag också (ej utan rysning,
men lifvad af Eder godhets blick) nu att upplysa: upplysa,
icke med det prålande af ett ståtligt ordasvep, utan med Na¬
turens mäktiga enfald, med sanningens lefvande ljus. Och
hvadan fingo då de dödlige sin kunskap om det sanna Maje¬
stätet? Aldraforst, af sjelfva Allmaktens förfärande åsyn: i ask-
dundret, i blixten, i ljungelden. Också värden Högdundrandes
majestät, såsom det allrahögsta, vidt öfver hela Naturen allting
beherrskande, genast i fornverlden dyrkadt. Men emedan de
dödlige, i denna dyrkan, med ansigtet mot jorden fasade och
bäfvade: så trodde man, att allt äkta majestät borde vara för¬
skräckligt; och af denna vilda inbillning äro än i dag alla råare
folkslag betagna. Dock snart, efter denna gudomliga rysning
för den aldrahögsta makten, uppsteg hos menniskorna en litlig
känsla äfven för den milda Naturens majestät: "Naturens ma¬

jestät", i högtidligt uttryck, prisar derföre Plinius den äldre:
det är, synbara värdigheten af det Goda och Sköna i allting.
Ändtligen märkte man hos sjelfva Menniskan ett majestät, icke
allena det naturliga i all högre dygd, utan ock detta liksom
gudomliga i en hjeltes högsta dygd. Och är det icke klart,
att när öfverallt hvar Storhet i makt ingaf de dödlige en helig
vördnad; så skulle ju ock det majestätliga hos hvar större och
den största Menniska heligt af dem vördas? Ty intet annat
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majestät gifves, än just värdigheten af allt det, som är i san¬

ning större. Således vördade menniskorna, genom en och sam¬

ma känsla för det stora, den högsta Gudamaktens majestät,
den allgoda Naturens majestät och ändtiigen den största Men-
niskas, det är: en verklig Förstes, majestät. "Ja! — skria
härvid den nya Frihetens vilde profeter —: detta, delta sanna

majestät antage vi fritt: men icke något majestät till ett skåde¬
spel endast vppdiktadt." Och må då de, i sin högtrotsande
ifver, säga oss: kvar de verkligen finna det sanna majestätet?
Visst icke hos en enda menniska, hon må vara aldrig så hj el te-
modig och så vis: ty också den största menniskas majestät är
likväl allt för vaklande, allt för svagt och allt för lätt störtad t,
antingen genom egen villa, eller de äregirigas yrsel, hvilket \i
uti Alexander den Stores stora exempel se. Äfvensålitet finne
vi det sanna majestätet i flcres herravälde, der en stor alltid
af en större, än genom dess partis våld tvingas, än genom dess
gycklande svek bedrages; eller der, äfven i ro och stillhet,
storhet likväl af storhet så nedtryckes, att ändtiigen ingenting
är hvarken större eller stort. Men att hos sjelfva folket söka
majestätet, det är ju att söka det i vindarnas irriga hvirfvel,
eller i vågornas högljudande svalg. Således: det sanna mensk-
liga majestätet, den sanna menskliga dygdens, finne vi —•

hvarken hos En Enda, alltid för vaklande; eller hos Flere, ty
de nedtrycka hvarannan; eller i Folkets vilda larm; utan i
alla dessas rätta samhällighet, i statens verkliga enhet, i det
harmoniska helas liksom alltomfattande krona, så att alle store
förenas med de större, och alle större med den störste, till ett
äkta Majestät. Ty hafva ej alle medborgare äfven sin i lag
helgade storhet ; så äro de större icke annat, än ofantliga skuggor,
och den störste blott dessa skuggors skugga, blott ett tomt
namn. Utan medborgarenas äkta storhet finnes hvarken för
regent eller stat något äkta majestät. "Ja! — ropa konunga-
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väldets ha tare: — men hvad Ur då äkta och verkligt i det der
ärftliga skådeverket af ett Majestät?" Och må de svara oss:

om någonsin en fabel kan diktas tomare, än den, att i en

valstat den bäste och störste ,Man verkligen väljes? Ja, valdes
han ock verkligen; så är ju likväl af hela histoiien klart, att
äfven den bäste och störste Man, alltid vaklande, ändtligen
blundas bort till alla villors brådjup.

Deiföre, i denna de dödliges ständiga förvirring, hvad kun¬
de väl fornverlden stifta klokare, än sjelfva menskliga dygdens
majestät, såsom oföiänderlig och evigt varande oss för ögonen
stäldt, i en ärftlig Regents Iefvande bild? Ty honom fetas in¬
tet, till Majestät, Honom fetas icke den största vishet: ty en
krona af alla visa är omkring honom i den höga redan fast¬
ställda Regeringen. Honom fetas icke det största hjeltemod: ty
en krona af alle tappre är omkring honom i landets glänsande
Här. Honom felas icke den största rikedom, det ädla arbetets :

ty en krona af alla idoga är omkring honom i heta Folkets hel¬
gade ordning. Således regerar han — En, ej Ensam, och den
Störste, men genom allas Storhet. I en ArfFurste se vi med

vördnad, enligt den högaste betydelse, heta menniskodygdens
ideala majestät, och detta majestät, efter dödliges bästa förmå¬
ga, som evigtvarande förestäldt. Men att detta ideala och eviga
majestät alltid är detsamma och består, oaktadt all den perso-
nala förvillelse, som är möjlig hos regenten: det är klart. Och
icke det är frågan, om regenten sjelf har alla dygder? hvilket
öfveigår oändligen dödliges lott: utan detta frågas, om han icke
verkligen föreställer menniskodygdens eviga majestät? hvilket
är alltid visst. Ja, äfven Regeringskonsten denna alla konsters
konst, eller, anförnigen af hela statsharmonien, fordrar man med
skriande obillighet af en endaste menniska. Ty heta Regerin¬
gen,i ej Regenten allena, bör kunna denna konst: hvilken i sig
sjelf gudomlig, utgör verldens högsta vishet och tillika detta
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menniskodygdens eviga majestät, som aldrig personaliter af nå¬
gon dödlig innehafves, men idealiter af r.egenten föreställes.
Derföre, när hvarje högre det allmänna bästas vän, upplifvad.af
sin gudomliga ifver, allt starkare frågar, om hans fädernesland
verkligen genom de Visaste, Tappraste, Idogaste, det är, genom

de Allrabäste allra bäst nu styres? så fordrar handetta, icke af
regenten, utan af regeringen : icke af en enda dödlig, utan af
alla redlige. Ty den fåniga orklosheten hos de Orientaliska och
alla barbariska folkslag, hvarigenom dödlige helga en dödlig,
liksom med detta högtidliga utrop: "du skall vara oss en Gud,
så allvetande som allsmäktig, och derföre skall du allena för
oss alla både tänka och vilja:" denna fåniga orklöshet förakte
vi med afsky. Likväl äro öfver detta oförstånd alla de föga upp¬

höjde, som endast tillbe regentens dödliga person, men icke se
det odödliga majestät, dygdens, som han föreställer: och desse,
af personlig fåfänga tillbe väl regentens person, men på ett så
fåfängligt vis, att om ej regenten hugnar alla deras fåfänga önsk¬
ningar, så kunna de liksom Kamschatkas hedningar, alltför lätt
blifva rasande mot sin egen afgud. Vi derföre, högt öfver allt
slags afguderi, så väl det grofvare som det finare, vi sätta stats-
orlhodoxien endast i det, som är sannt och evigt: vi erkänne
dygdens majestät uti regenten, såsom i en lefvande bild, före-
stäldt, men det a ill säga, att vi erkänna det majestätiskt stora
i sjelfva den sanna menskliga storheten. Ty klart är, att endast
der, hvarest alle store med de större och alla större med den
störste förenas till en styrelse för alla\ endast der blifver en¬

heten af dygd och af sällhet den allt-omfattande väsendtliga
krona, genom hvilken alla medborgares krafter bilda ett verk¬
ligt samhälle. Och i detta Majestät, så real-idealt, ser man och
allt hvad menskligheten har både stort och större lefvande för
ögonen. —-

BO
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Der König. ft)

"Der König kommt!" dies alle rührt.
W'arum? ÜV macht das Glück im Lande.
Wie? Diese Macht, die Ihm gebührt.
Zum höhern Wohlstand alle führt

Durch leichte frohe Friedensbande.

Om på ofvanstående stycke am ändes som epigraf följande strof
ur en känd prosaisk uppsatts af samme Thorild: "SANNING
"och RÄTT är mitt valspråk, den Gudomlighet min själ till—
"ber, och af den mitt hjerta förtjuses"; så hirer mången för¬
undra sig, både att Torild kunnat, med Gustaf IV Adolph till
mönster (ty det var på sätt och vis under hans auspicier of-
vanstående stycke skrefs) teckna dessa konturer till en bild,
hvartill nutidens rojalister torde vilja finna originalet på närmare
håll; och att stycket icke destomindre saknas i den store för¬
fattarens samlade skrifter. Utmönstringen från dem i allmänhet
af Thorilds upsatscr på andra språk än svenskan, öfverensstäm-
încr ingalunda med hans närmaste anhöriges åsigler, att döma
af följande utdrag ur ett bref från professor Florello i Greifs¬
wald till utgifvaren af denna Portefeuille:

"Dels genom — — — dels genom •— — — har jag
"blifvit underrättad, att Herr Assessorn Önskade erhålla aZZe-
"handa .papper, handskrifna eller tryckta, som ännu kunde
"finnas hos min svärmor, eller hos mig, efter min svärfar,
"framlidne professor Thorild. Till svar härpå får jag äran
"nämna: att min svärmor under sin vistelse i Stockholm 1819
"uppdrog åt en af min sal. svärfars förtrognaste och af honom
"mest högaktade vänner, den ej långt derefter ur tiden bortgång-
"ne Friherre Silfverhjelm, att besörja utgif\andet af Thorilds
"samlade skrifter. Till denne Friherre Silfverhjelm öfverlcm-
"nade hon, för detta ändamåls skull, alla Thorilds så väl hand¬
skrifna, som redan tryckta skrifter. Silfverhjelm förbehöll sig
"att för utgifvandet få välja till medhjelpare dem, han dertill
"fann skickligast. Min svärmor biföll det så mycket mer, som
"Baron Silfverhjelm lofvade, att sjelf ansvara för det hela. Hu-
"ru det med nämnde skrifters utgifvande sedan tillgått, från
"1819 till 1836, torde af de hittills utkomne delarna och offent-

11
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Denn dies des Königs Statskonst ist,
Durch Ehrgefühl zum Wohlthun zwingen,
Und wo Er gutes Herz vermisst,
Sein schönes Beyspiel ist die List,
Zur Ehre alle aufzubringen.

Ja, mild ist selbst sein Heldenmulh.
Nicht Zorn, allein die Kraft der Güte,
Durch Biindniss bindet Er die Wuth,
Und spart das heiige Menschenblut
Zur schönsten Volks- und Landes-BIiithe.

Er, Er lebt blos zum Freuden-Sieg
Und lässt den Trauer-Sieg dem Wilden ,

Der oft zwar aus dem Tigerkrieg
Zu einem Alfenhimmel stieg,
Doch nur ein Pöbelspiel dem Milden.

Und auch der grösste Held nicht kan
Durch Tod das Tödten fortan rächen.
Der zwölfte CARL (o, Welcher Mann!)
Fürs Gute doch nur dies gewann,

Sich selbst, das Böse nicht, zu schwächen.

Wie stärker ist ein Staten-Bund!
Wie höher der Solonen Ehre!
Stets Rosen blühn auf Friedensgrund,
Nicht in des Krieges Feuerschlund:
Dies ist die wahre Himmelslehre!

"liga papperen vara Tit. bekant. Af hvad makt och myndighet
"Herr Professor Geyer förklarat, att de pä utländska språk
"författade skrifterna måste från samlingen uteslutas, är min
"svärmor alldeles obekant. Skulle na Tit. vilja göra sig den
"mödan att uppsöka" etc.



So blickt der Milde auf zum Licht
In aller segenvollen Wahrheit;
Verachtend hoch den schlauen Wicht,
Er jeden ehrt, der ehrlich spricht,
Und lebt, Wie Gott, in lauter Klarheit.

Harmen.

(Ode frän Hedenhös.)

Dyster THOR satt pâ Allefjell,
Och i svarta skyars hvirfvel
Doft stormen kring hans hufvud röt.
''Dödlige kom! sade hans rosts
Aska till mig: jag kände kraft,
I den stora känslans rysning,
Fröjd jag kände, och gick.
"Hör, son! vid dessa Ögonbryns
"Blixtrande natt jag suir, jag svär,
"Frän denna stund —

Berget skalf, klipporna störtade —-

"Jag heter ej THOR: jag heter HARM.
"Godt är njuta en verld, men stort
"Är trotsigt att le ât alla!
"Walhalla sjelft är Jordens bild
"FRÖJA är fånig, ODEN är vild,
"Kärlek, ära, rikedom, allt,
"Vräks som hafvets xågor:
"Ödet är en hvirfvelgol,
"Afgrundsdjup och afgrundsglupsk,
"Slukar allt, frusar ut allt:
"Skärp ditt öga, son ! och se
' Verldar och himlar, rasande, tumla der !
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"Och i clustct dårar störtande evigt!
"Och i alKings skräckliga brak och gny
"Nödens skrän upp till ingen Gud !"

Jag såg —

THOR med sitt ögas blixt
En väg af ljus genom töcknen ljungade -

Jag såg på en blomsterhöjd, ack! såg
Gudomligt skön en Hicka
Slingad intill sin älskares själ,
I en alla himlars kyss
Lofva en öm, en evig tro — då vild
En bister jette, nämnd Far, rusade fram
Och störtade henne med en vink

Ned i en annans famn — mitt öga
Mörknade, och jag grcl af harm:
Blomstren, höjderna, luften
Suckande, skallade åter
Skrien , skrien af hennes qval.

Jag såg
Längre bort millioner
Stoftet kyssa, trampadt en tyrann,
Som, af högfärd vild, sig vräkte,
Lik en gud på en himmelens thron
Hans ögon gnistrade helvetet:
Vid en hans lågande blink sig reste en Åsna upp,
Tredubbelt krönt, med gyldene mantel,
Till att hålla Ödets Bok

Och dess eviga lag gällt skräna ut:
1 grannens höfdingar, vargar, vildt
Svultna, lömska, törstande blod,
Tjuta upp, i raseri,
Trälar tusende, tusende,
Till att mördande mördas.

men

II

. t '-'I'



Djeflars skratt med döendes ack
Rymderna göra till ett enda gny
Och himlar, skälfvande, dåna doft
Ve! ve!

"Son!" morlade åskan

Af Gudastämman THORS,
"Detta är ärans fält, detta!" Jag grep
Efter hans ljungeld i häftig harm;
Men upp höll THOR sin mäktiga arm
Och eldarna, skakade, blänkte.

Jag såg —

Genom rasande verldars töcken,
Längs bort öfver ärans skräckliga fält —

Ett RERG af störtande klippor
Förlora sin spets i evig natt.
Högst syntes i trolldomsglans
Halftöppnad en Himmel, och chorer
Af Cherubim och Seraphim
Och Helgons skinande kretsar:
Djupast, i bergets däld vrålande,
Med gny och qvidan vräkte upp
En Afgrund blåröda lågor, i moln
Af'gnistrig hvirflande rök, omkring
På svarta klippor djellar sutto,
Grinande vildt: uppöfver dem,
1 Afgrundens dystra dunkla,
Vidt blänkte af guld ett Tempel,
Der åsnor gående upprätt med kronor
Skränade: "helig! helig!" och gällt
Basuner stötte, och Folken
Darrande kommo, buro fram guld,
Guld, som var deras rena blod
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mödan pressadt ut, ocli härdadt
I qvalens glödande ugn. Främst en

Af tem])lets åsnor höll ät dem en kalk
Och af smulor ett fat, dâ alla
Alla skränade skräckligen vildt:
"Hvar droppa släcker ett helfvete
''Och med livar smula sväljen J
"Tusende, tusende himlars fröjd
"Och desse himlars Gud, amen!"
Näst ofvan templet i dess gulds
Milda sken Ijuft yrade Lärde,
Kastande tankfullt i rymden ut
Linier, cirklar, paraboler, hyperholer,
Ofantliga ord, magiska ljud, färgade bloss,
För att af evig grund oss visa

Lögnens och \ aldets. heliga åsnors
Och tyranners Gudomliga Rält.
"Hören! hören!1

Frän sin källa på en blomsterhöjd
Ropade högt en ädel \is,
"Hören!
"NATUREN är lefvande sanning,
"Är skönhets och nöjes enda lag,
"Och evig rätt för Kungar och Folken;
"Naturen 1er ât de stora ord

"Och ärar blott kraft i snille och hjerta,
"Den bäste, säger hon, den är störst;
"Naturen är

"Guds leende anlet,
"Guds egen skönhet i dödlig glans!
"Hon strålar af vishet att leda oss;
"Dess eviga löje
"Säger dödlige!



"Följen mig,
"Er himmel af skönhet jag ar,

"Och nöjets himmel 1er i min skönhet."
Bränn !

Bränn honom! skräna

De heliga åsnor, tyranner och lärde:
Och bålet flammar mot himmelens sky:
Naturens qvidan
1 dalarna höres,
Der oskuldens visa nöjens folk
Se de förfärliga lågor mot himlen,
Och gråta sin och Naturens vän
THOR! THOR! jag skriade, starke THOR!
Din makt, din ljungeld mig låna
Och stormarnas \ilda raseri,
Att dessa galna verldarna härja.
THOR log och sade:
"Ej ödet vill;
Men du har sett verlden.''
Han skakade ljungelden
Öfver mitt hufvud,
Och slog en gnista in i min själ,
Derpå for upp
Med hafvets och tusende stormars dån.

Väl! jag liar sett verlden!
Väl ! rasande hvirfvel
Af ting och af lagar,
Jag 1er åt dig!
THORS gnista jag kände,
Och kände hans Uarm:

Hell, eviga intet!
Och konstens blixt, som ljungar oss dit!
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Hell! svare hvar dödlig stor och lri,
Som glad kan le mot det eviga intet.
Jag 1er, jag segrande 1er, och tänker:
"Ödet kan skapa en verld; jag kan förakta den.'
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Mansur vid Caucas *).
(Ode: i Christen timma.)

Fall, jordens folk, fall ned!
Tillbed! tillbed!

Hör himlens ljud:
Se der din Gud!

.1 âttitusen sablars sken,
Så skarp och ren

Är hvarje bokstaf af den Högstes bud.
I mord och brand
Känn HERRANS hand:
Tro ! fall ned !

Välsigna och tillbed!
En profeterad bof är Himlens man

Och slafvars Gud är en tyran.
Lät rinna dina ädlas blod !
Förbanna dina \isas mod!
Bränn dygdens hjeltar! Hala allas lif!

Upp, dödlige, en helig djefvul blif!
Hvad är för dig
Hen \ises ord, emot ett draget svärd?

) Förut tryckt bland ett Witterhets-Sälskaps strödda uppsatser;men ej i Thorilds skrifter.
Det föregående, under Litt. C. intagna stycket, synes innefattanågon anspelning på det namn Thorild (förut kallad "Thorén")antog och frejdade.
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Och dygdens paradis, emot en bränd och härjad verld?
En sannings ljus, emot ett bål?
Och snillets blick, emot ett blodigt stål?
En droppa af de ömma tårars flod,
Emot ett rus utaf din broders blod,
Gladt drucket ur hans hufvudskål?
Hvad är, o, galna jord! för dig
Englars frid, mot Djeflars krig?
I blod, i lågor är ju Satan stor:
Bränn, MANSUR! och man dig gudomlig tror.
Känn jorden, och en tillbedd djefvul blifva
Välj! — eller en föraktad Gud: nej lifva
Ben gamle Adonais bud!
Re'n tjuste folken mot dig se,

Re'n, tjuste, de dig halft tillbe,
Aid bålens första blick, vid mordens blotta ljud:
Gläds, jord! dig helfvetet skall icke öfvergifva;
livar skälm är din profet, ceh kvar lyran din Gud.

*%IV.

UNDERRÄTTELSER OM FRANKRIKE,

(på stället år 1801 egenhändigt uppsatte)

af

Filosofen Benjamin Carl Henric Hö ijer.

Bonaparte.

Obegripligt liten solidité i hans karakter och person.
Har \isserligen en viss verv c, någon driftighet och oförvägen-
het och mycken naturlig despotism. Ett temligen godt öga i
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alla saker, men ej genie, ej kunskaper, ej rikligt bon sent.

Hjelte i dess sanna, högre bemärkelse kan han aldrig bli; kan
aldrig afkläda sig egenskapen och tournuren i sitt handlings¬
sätt a( en parvenu. Man ser ej annat hos honom, än en

soldat de fortune, ofta en impertinent Fendrieh, som gjort
sig väg genom ett obegripligt étourderie. Här är ännu ej
fråga om hans moralitet: men om hos honom finnes något
stort. Des till kan tryggt svaras nej. Den ende af lefvande re¬

volutionens personer, som har något imposant i sitt väsende,
är Carnot. Ofver Bonaparte måste man ibland förvånas; det
är något inexpl icab elt hos honom, som man kallar lians
stora lycka: men värdt beundran finner man nästan intet hos
honom. Han är mera ett slags uppsväld petitesse, än nå¬
gonting annat. Petitessen i hans gerningar och vu er är ofta
obegriplig; såsom hans aversion för personer, för småsaker,
hans högmod, h v liket är en med hal (Filosofisk regeringssjuka
blandad vanité, hans otroliga sensibilité för all sort épi-
granime emot hans lilla person, hans otacksamhet, hans glöm¬
ska af h vad han varit och hans affectation af hof och rog-

auté och filösofism, så mycket som en okunnig fransos kan
hafva det, och ändtligen hans innerliga nöje af plumpt och lågt
smicker. Ingenting bestämmer så värdet af en nation och re¬

flekterar dess karakter, som karakteren och talangerna af den
den tillåter styra sig, så snart den konkurrerat, eller kurmat
konkurrera till dess utväljande.

Det gifs tillfällen, som karakterisera måttet af Bonapartes
courage och re so ur c er. Hans courage såg man vid af-
fair en vid S:t Cloud. Man kan umbära hos en stor man
kroppslig bravoure, med allt som hör dit; men aldrig cou¬
rage d'esprit, äfvensom présence d'esprit i saker, der
han tagit ett parti.

Hans verkliga talanger som militaire såg man vid Ma-
rengo. livad var han der annat än en halmgubbe, omkring



hvilken man slogs? Hvad gjorde han? i elden var han ej
eller, quoiqu' on en dise. Hans superficialilé och hans
tomhet syntes bäst vid den lilla conseil de guerre, han der
höll. Har någon general vist någon mera tafatt rådlöshet?

Jag kallar Bonaparte superficiel, emedan lian eljest väs¬
nas ofta som en menniska med mycken resolution och en

förvånande drist ghet och i grunden äro dessa likväl intet, åt¬
minstone ej naturliga, hvarken genom inre natur, karakter eller
principer. Bättre var han kanske innan hans lycka och répu¬
tation voro gjorda i detta fall. Men hvad är en hjelte, som

förändrar natur genom omständigheterna, och som aldrig kan
visa sig ölver dem? Non magna quœ tum en t. Otacksam:
derorn vittna Carnot, Bourrienne, Arena etc. Barnslig, qv iniig
hämdgirighet: testes, de begge Arena, Corser, välgörare och
slägtingar. Insigter skall han ha i vissa delar af mathematiken;
men i allmänhet olärd korpral. Ej länge som han känt skill¬
naden mellan Sverige och Danmark. Hans Corsicanska vanité
är sällsam. Gerna passerade han för fondateur d'un état.
Också skryter han deraf och tycker sig vara en öfverdjup po-

liticus. "Vara general, vinna bataljer, hvad är det? sade han
en gång. — Bataljer kunna alla vinna (Metta var emot Moreau,
som väckt hans synnerliga jalou'sié) —; men grundlägga
organisera Bepubliken, det är något". — Men denna vanité
tillfredställer honom dock på intet sätt. Han tror på sitt stora

genie såsom det största af allt genie, som funnits och kan
finnas hos någon dödlig. Han tror tillika på sin lycka: men

framför allt, att ingen gjort så stora saker som han i all tid,
och ingen så capable att göra dem. Men han anser ock all
den lägre opartiskt dömmande verlden för öfvertygad derom;
på den sidan intet mer att vinna. Adeln, den högre adeln,
hvars approbation han ej tror sig ha, vill han på samma sätt öf-
verväldiga och förtjusa. Den arme hjelten ser Konungar och Prin¬
sar öfver sig ; öfver dem åter vore Bonaparte ock verkligen den



förste skapade, som funnits, om adeln ville fixera opinionen på
honom, och utropa som ett skandalöst misstag, en blasphème
af naturen, att Bonaparte ej blifvit född af det högsta och äld¬
sta hus i verlden: eller ock borde man bevisa, att han är en

mystérieusement född Prins. (^Också har man försökt göra
Maillebois till hatard af Bourbonska huset och le pre¬
mier homme du monde, som man här ofta kallar honom
i vers, vore batard af Maillebois under dess vistande på Cor-
sica). En hjelte, en stor man, som föraktar sig sjelf, ej för
brist på stora egenskaper, dem han tror sig lia. utan för barns¬
liga accessoirer, som natt och dag tourmenteras af qvinlig va¬
nité och terreurs paniques, är en komplett fransysk hjelte,
et dans le dernier goiit encore.

Upplysningsvis.

Då Bonaparte reste till Egypten, ditskickades äfven Tallien
af Directorium, för att i tysthet ha uppsigt pâ Bonaparte. Tal¬
lien skickade underrättelse, att Bonapartes afsigt var simple¬
ment att rotfästa sig i Egypten och behålla det för sin egen

räkning, ej för Frankrikes. I Egypten var man ej okunnig om
Directorii oenighet inom sig och med Lagstiftande Corpsen eller
Conseljerna. Bonaparte lät då förmärka, att han ville resa hem,
för att göra Frankrike med till sin egendom. Bonaparte afre-
ste i denna afsigt. Hans skepp kommer fram ; men begge
Talliens återkomma till Egypten, och Talliens papper derom
äro upplästa i Instituterna i Egypten: Häri ligger grunden till
Menous klagomål öfver Tallien. Tallien är här, berättar detta
för sina vänner, och jag har det ur andra händer. Tallien sä¬

ger dessutom: "jag cacherar mig ej; det är onyttigt. Jag vet
att Bonaparte är ytterst vindikalif. och mitt öde är väl afgjordt."
Compilalionerna, som Tallien fick i London ha sauverat honom
här hittills. Man hade eljest ämnat arrestera honom i Calais,
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Förskräckelsen öfver Paul I:s död var här stor vid hofvet.

Bonaparte har varit i högsta inquiétude. Massena, ej sär¬
deles väl för öfrigt hos Bonaparte, var hos honom pâ Malmai¬
son , då tidningen derom ankom. Bonaparte kunde ej dölja sig,
bröt straxt ut, oaktadt Massenas närvaro: "Voilà le sort

qui nous attend!" Ifrån flera håll hör jag, är han ganska
triste allt sedan denna inlupna underrättelse. Också har man

märkt, att han sedan den 3 Nivose tagit besynnerliga försig-
tighetsmâtt, vistas mest pä sitt Malmaison (nu mera Versailles),
har låtit göra en egen port för sig på franska spektaklet, dit
han mest går etc.

Innan hans stora lycka gjordes genom Barras, och innan
han hade som ett troget instrument hjelpt honom att ravagera
Toulon: innan den 9 Vendemiaire, då Barras (befälhafvare i
Paris) satt obekymrad på en källare och Bonaparte lät skjuta
på de upproriske med kartescher, utan att underhandla med
dem, eller prevenera dem; och ändtligen innan han blifvit ut¬
nämnd till General en chef i Italien, för det han åtagit sig att
gifta sig med Barras' gamla mai tre s se', var han som en fattig
usel subaltern en tid i Paris. Ingen brydde sig om honom då.
Han tog sitt parti, gick upp på National-bibliotheket och läste,
flitigt säger man; gick i Palais Royal, på kaffehus och an¬
dra ställen, för att få se journalerna för några styfver; gick på
små restaurationer, för att få en middag à 20 eller 30 sous,
med annat smått fattigt folk, som ingen frågar efter eller vet
af i Paris; fick sig styfrar till dessa middagar af Bourrienne,
med hvilken han var lierad och som han sedan nyttjade bestän¬
digt och ännu nyttjar till HandSekreter, par charité. — Åt
denne Bourrienne sade han en dag för en tid sedan, då han
öfverhopat honom med arbete, och denne svarat, att hans helsa
och i synnerhet ögon ledo för mycket, att sitta och skrifva,
ej allenast dagarna, utan flera nätter å rad, och tillåtit sig en

föreställning, att han, blott han finge någon ledighet, skulle
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afgöra detta ärulå i rätt tid: "huru, menar ni, att jag, om ni
blir blind, ej skulle kunna finna en annan HandSekreterare ändå?"

Revolution, 18 Brumaire och följande.

Sieves fann sig snart öfverröstad i Directorium. Moulins,
gammal jacobin, viste sig vara en rackare, ehuru förr ansedd
för att vara en äkta frihetsvän. Hans och Gohiers ( ?) oskick¬
lighet och deras deseiner att skicka bort Sieves, på ett eller
annat sätt ur Direktorium , gaf honom den dubbla plan att sau¬

vera sig, hvilket ej gerna kunde ske utan en revolution, och
att sätta sig ensam i spetsen för affärerna. Det skulle nödvän¬
digt ske med lillhjelp af någon general. Det säges, jag vet ej
alldeles visst, att han kastat ögonen på Moreau, såsom den mest
reputerlige af dem som voro till hands; att han gjort Mo¬
reau ouverturer; men att hvarken Morean sjelf eller Sieyes hos
honom funnit nog ressourcer, och att Moreau frivilligt, eller
för det Sieyes släppte honom, gått af. Emedlertid hade Bo¬
naparte gjort så vackra saker vid Jean dWcrc och fört sin
armée tillbaka till Egypten, etc. Jean d'Acre hade, utan
minsta nytta, blott genom Bonap.artes högmod och envishet,
kostat öfver 4000 dödade fransoser. Armeen var deröfver så
missnöjd med Bonaparte, att han, dans la force du mot,
var tvungen att rymma derifrån. Behöfver ej anmärkas, alt
arméen var ännu mer förargad, att finna sig så öfvergifven af
den, som fört den i detta hål, och jag för min del gissar, att
detta lagt grunden till Klebers kapitulation. Bonaparte, hem¬
kommen till Paris, vågar der knappt visa sig. Emedlertid var
namnet "Bonaparte" redan stort nog, för att kunna vara nyttigt
för begge partierna, hvilka egentligen residerade i Direktorium;
nationen är och var nu redan för usel, att ha några partier.
Ehuru mycket man föraktade honom, för hans flykt ur Egypten,
och förargade sig att han gjort den på eget bevåg, emottog
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man honom dock med mycken sollennifet, gaf fêter etc. Sieyes
öppnade sig för honom och hans bror Lucien, hvilken sednare,
och ej Bonaparte, var den förnämste excecutören. Man pas¬
sade på, då Lucien var President. Man föste Legislaturen fiii
S:t Cloud: man uppdiktade historien om dolkarna och Arena
der (ty inga dolkar fanns der)., för alt väcka intérêt för den
store herren. Sieyes visade sig passif. Lucien utförde saken
habilt nog såsom President, och hela revolutionen var bara en

lek, emedan ingen interesserade sig nog för det allmänna, för
att göra motstånd, utan hoppades deremot vinna något af den
nye herren genom beskedlighet. Arena var den ende, och
hans bror har pliktat derför. Chenier, hvilken man upptog i
de hemliga överläggningarna, opponerade sig väl der, menlof-
vade tiga. Han har dessutom ej rena händer: ehuru han vill
vara republikan, anklagas han att ha sakrifierat sin bror etc.
Allt lyckades förträfdigt och till en stor del genom surprise.
I)å Bonaparte en gång kommit till chefskap för beväpnade mak¬
ten, hade han naturligtvis vunnit allt. Sieyes kommer fram
med en konstitution med 2:ne konsuler, en militär och en civil,
och en Grand, Electeur, som skulle välja till alla poster.
Nu hade Sieyes ämnat grand elektorskapet åt sig sjelf, militär-
konsulskapet åt Bonaparte; men Bonaparte gjorde den riktiga
anmärkningen straxtK att militärkonsuln straxt skulle äta upp både
grand elektören och den andre konsuln (hyil ket han ock i sjelfva
verket straxt viste). Sieyes modifierade då, och man kom öf-
verens om en Förste Konsul. Nu skulle konsulerne väljas. I
Lagstiftande Corpsen kom man ej öfverens om personerna. Bo¬
naparte stiger in och frågar: "om de ej valt ännu? Detta må¬
ste dock en gång slutas." Han går då till Sieyes och frågar
honom: "om ej han ville bli Förste Konsul?" Sieyes svarar
modest: "att han tviflar om sina kunskaper." (Kanske han ej
mera tordes, då han såg Bonapartes allmakt genom militären).
Bonaparte frågade då de församlade: "om de ej voro nöjde



med honom till Förste Konsul, efter Sieyes afslagit, \ille väl
han åtaga sig detta svåra embetet?" —■ "Gud bevars, ja!" —

"Cambacères, ni har ju ingenting emot honom V" — "Nej."
—- "Le Brun V" — "Nej". — "Nå, då ar det slut, i Guds
namn."

Och derpå fick Sieyes sig gods och gick bort med répu¬
tation af en simpel intrigant och skammen af en misslyckad
intrigant.

Malmaison.

Hvilken modestie! Han har ej velat emottaga S:t Cloud,
som böds honom, och detta gods och slott har han fått med sin
hustru. Men, unter tins, har han dock köpt glupska egendo¬
mar deromkring och kostat ofantligt på slottet, byggt kaserner,
gjort grofva anläggningar etc. Allt är nu så disponeradt, alt
gården kan anses för alldeles befäst, och der är alltid en för¬
färlig vakt; hund eller katt kommer der ej ut eller in, utan
högvederbörligt tillstånd. Också är det en alldeles obegriplig
nåd, då någon der får komma till honom. Nu är han nästan
alltid der, utom då i staden för att ge révue (då torget vid
Tuilleries, place du Carrousel är fullt alltid af den
gapande parisaren), eller för att stundom den 7 i hvar decad
ge audiens åt Ministrarne. Till och med Konsulerne och Kon¬
seljen kommenderas ibland ut till Malmaison. Jag har sett går¬
den på afstånd. Den lyser ej mycket. Den ligger på den stora
och vackra plaine vid S:t Germain, nära bergssträcka, om-
gifven af parker.

Frun och Dottern.

Stora fräcka ögon; fräckhet i maintien. Ej varit just
ful. Syns alltför tydligt att hon varit h—a; har h—skönhet,

h—blick,
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h—blick och h—façoner. — Dottern är 16 år; ej vacker, af
plump växt, stort och bredt ansigte, men fint skinn; redan
h—a och har sin amang, en knekt. Fräck som modern. Jag
har sett henne dansa. Eljest har hon talanger; skall spela
drägligt, eller väl nog på clavecin etc. Hon skall affektera
att vara stor aristokratska, tala om naissance ; moquerar sig
högt öfver de nya store och öfver Bonaparte sjelf, hvilken hon,
såsom utan naissance och parvenu, skall säga grofva saker.
Hvad för en Prins skall gifta sig med henne?

Generalerne.

Ett högst okunnigt följe. Som visse generaler i 30-åriga
kriget, många knappt kunna skrifva sina namn. Augereaju rent
af hyrkusk till éducation och insigter, och en skamlös röfvare.
Plundrat millioner. Emedlertid liar han uträttat betydliga sa¬

ker, och i vissa fall en ovanlig stark executör; har väl ej så
orätt, då han skryter af den hufvudsakliga del han hade i

Bonapartes campagne i Italien. Rå, så att man ej kan vara
det mer. Han, äfvensom många generaler knapt kunna skrif¬
va ett bref. Moreau, Dumas och Bonaparte sjelf äro väl de,
som veta mest kanske, ehuru de förnämsta och störste äro

mindre än medelmåttige till éducation. Massena äfven en rå

stalldräng och en lika oförskräckt som skamlös röfvare, såsom
Augerau. Desolles lär ha en smula mer kunskaper. Lecourbe
ganska rå, och för ej lång tid sedan grenadier. Hvad är då

krigskonsten, när dertill ej erfordras mer af de egenskaper,
som ge menniskan en förträfflighet såsom menniska? En
créateur är alltid ett undantag, såsom Carnot. — Kleber och
Desaix voro ej okunnige, och den förre i synnerhet respectable
såsom god republikan och en man af karakter. Desse egenskaper
gjorde äfven, att han alltid var fruktad och hatad af de rådan-

12
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de, kunde aldrig få något riktigt öfverbefäl, ehuru han distin¬
gerat sig så mycket som någon annan; ehuru många bataljer
voro vundna endast genom honom, och ehurn han under Jfourdan
gjorde nästan allt det dugliga, som gjordes. Innerligen förbittrad
mot Bonaparte, som han förmodligen först lärde känna i Egyp¬
ten. Om röfverierna kan man göra sig någorlunda begrepp, då
man vet, att Massena, t. ex. kom ifrån sina Schweitziska och
Italienska eampagner med 30 millioner, och var för ingen del
nödlidande förut, utan hade röfvat så mycket han kunnat. Au-
gereau synes nästan öfverträfla Massena. Bonaparte troddes ha
kommit från Italien med 50 millioner, hvaraf han dock sedan
skall förlorat någon del, och var i det betryck, då han kom
ifrån Egypten, att han måste låna penningar, hvilket han dock
utan svårighet fick, emedan man kände hans förslagenheter och
tillgånger. Tilläfventyrs behöfdes en del (ill den LS Brumaire.
Bonaparte är rude, plump, hög och dryg i sina façoner (han
har äfven vist sig otacksam.) Således ej älskad af officerarne
och dem, som kunnat komma honom nära. Deremot Moreau
mycket afhållen; lefver väl och familiert med officerarne; ger
sig alltid air att rådfråga dem, för att väcka deras eftertän¬
ka och tala vid dem vänligen, visa, att han estimerar dem.
Vore han ej ett politiskt bete, så kunde han väl göra underliga
saker i närvarande ställning, genom sin armée. För öfrigt är
ej eller han republikan. I Italien sade han: "att han vore in¬
dignerad att vara chef der: der hade han citoyens att kom¬
mendera; men vid Rhen hade han Messieurs, med hvilka
han visste lian kunde något uträtta. Mycket undransvärd sim¬
plicité t i faconerna. Signeul komplimenterade honom i Paris
för hans stora segrar: "Certainement nous avons fait
quelque chose; jugez donc ce que nous aurions du
faire. , si nous n'aurions pas eu les femmes contre
nous" Ilan ville säga: att hemmavarande muscadinger fingo
kurtis 3ra friskt, då det deremot vore svårt för hemkommande mi-
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litärer att få kurtisera parisiskorna. En stor flickjägare är han,
Hans hufvudmaxim äro, att en god soldat doit avoir les
e—s d'un duc. Denna ton var sâ etablerad \id hans ar¬

mé, att den, med hvilken man kom under fund, att han ej
mer var flickjägare, var illa kommen och nästan föraktad,
och man mätte ofta dugligheten i tält, efter tur hos qvinn-
folk. — Bonaparte är ock häri lians ahtipod. Man säger all
mänt, att hos honom ej mer finnes något kärleksbegär. I sjelf-
va verket borde man naturligtvis höra talas om en sådan
mans maîtresse, om någon gåfves. Han affekterar derföre att
lefva väl med sin hustru och ligger vanligen hos denna fula
käring. Han vill ha rop för goda seder. — Med allt detta
skall Moreau ej vara utom sin morgue, c'est à dire', ari-
stokratism. Också är det möjligt, att han hedrar Bonaparte
med sin jalousie, åtminstone för den sednares réputations skull
såsom General. Afven öf\ade man sig i Italien vid hans hord
att säga horreurer om Bonaparte. Bonaparte sjelf lär väl ej
eller gifvit stort efter, då han kommit åt. Man berättade för
honom Moreaus habila raitraiter i Italien och beundrade hans

talanger. "Ja, men med hans habila retraiter kan han retirera
ända till Paris. Hvad bryr jag mig om Generalernes skicklighet!
Jag prefererar en oskicklig General, som är lycklig." I detta
omdöme ligger dock met sanning än man tror, dä man kommit
så långt, att man ser att krigskonsten är strunt, så snart frå¬
gan helt simpelt är om generalernes skicklighet. Man kunde
likna den vid poesien," om ej de sämsta hufvuden äfven ofta
lyckades, liksom de lyckas i schack.

Bonaparte skryter af att aldrig ha röfvat och plundrat under
sin krigstid för sin egen person. Dermed må vara huru som

helst; rik är han, och väl underrättade glunka om det som flu¬
tit bredvid vid freden med Konungen af Sardinien, arrange-
mentet med Påfven och freden i Campo Formio, etc.



Bernadotte anses för republikan. Höll också på, på ett
förskräckligt sätt att intimidera vederbörande vid revolutionen
den 18 Brumaire, då han gjorde motstånd. Vet ej huru man
traiterade med honom; men att han gifvit sig godvilligt fången
och lemnat sin värja, är ren lögn; tvertom skrämde han dem
med stora ord vid denna begäran. Som Krigsminister visade
han mycken och alldeles ovanlig intégrité.

Berthier, nu Carnots efterträdare, spelar visserligen en usel
roll. Ar maltraiterad af Bonaparte och handterad som en skol¬
pojke (som ej är ovanligt med dem, som äro omkring honom
familiert). Likafullt är han den trognaste slafven. Han härmar
Bonapart.es odiägliga morgue, till och med i helsningssättet. För
öfrigt är han dépositaire af Bonapartes hemligheter. Grof röfva-
re. Under sitt KrigsMinisterskäp för Carnot skulle dilapidatio-
nerna varit vida större, än under Scherer. Med Bonaparte har
han derigenom blifvit så nära associerad, att Bonaparte, som
utan tvifvel ändå förstår att slåss, ej förstår det minsta af ad¬
ministrationen, som dock är en hufvudsak för en general; i
denna del blef då Berthier hans supplement och hans högra arm.

Scherer, uslingen, törs naturligtvis ej visa sig. Rätta orsaken
hvarföre han bief chef i Italien, och hvarigenom Birectorium
till någon del urskuldas, var följande. Directorium frågade ho¬
nom; om allt var i beredskap i Italien till krigets öppnande?
Han svarade: "ja." — "Men vi ha helt andra rapporter: Der
felas allt." — "De ljuga." — Men huru skola vi bära oss åt?
General en chef skall skylla derpå, i fall af motgångar. Men
efter ni säger, att allt är i ordning, så lär ni ej eller göra nå¬
gon svårighet att sjell taga befälet?" Och han tog då befälet.

Foisac la Tour tillbedes i Frankrike. Ibland märkvärdiga
traits de despotism var Bonapartes offentliga, formliga för¬
bud, cum infami a, för hans förräderi och ovärdiga uppfö¬
rande, så snart han kom hem, att bära fransk uniform. Foi-
sacs stillatigande dömmer honom och hans lâcheté; men livar-



181

före ej Krigsrätt öfver honora? Efter hvad lag dömrner man

någon från uniformen? Och hvad är uniform för en troll-
niachin, efter den ger heder? Fydjefvulen! Mera developeradt
framdeles.

Murat lär ha chefskap såsom Bonapartes svåger. Okun¬
nigt kreateur.

Macdonald (piof på röfveri) beklagade sig en gång i Pa¬
ris deröfver, alt han var nödsakad att så snart lemna Neapel; ty
just då han hade hittat på ett nytt, indrägtigt fiskeri, måste han
derifrån. Detta bestod deri, alt öppna grafvarne och låta taga
pretiosa af liken.

För öfrigt är det ej stort värdt att varastor man lör fran-
soserne: för resten af Europa är det något. Der afgudar man
de största maskar, som ej äro varde alt nämna. •—• Massena
har långt ifrån ej förtjensten af Genuas försvar. Han ville mån¬
ga gånger lemna det, (farms ej mer att ta); men Suchet, re¬
publikan, som det heter, höll honom rid örat; äfvenså Ville¬
neuve, ej general ; men en af de integraste, driftigaste och bä¬
sta fransoser som ges; har afslagit ministerskap i Paris; är
blott agent på något ställe nu i Italien ; men regerar alla till
och med Murat, med sina personliga egenskaper; och Bona-
parte ser naturligtvis ej ogerna, att sakerna gå väl i Italien.

En passant må nämnas, att vid passagen öfver Bernard
ganska litet artilleri följde eller kunde följa arméen. Man tog
nödigt artilleri i Pavia,

Lucien Bonaparte.

Känd för ifrig jakobin. Nöjde sig med inre minister-
skåpet, som i sjelfva verket är förnämsta platsen, näst efter
Förste konsuln, tros ej ännu alldeles öfvergifvit Jakobinerna.
Bättre hufvud än Förste konsuln. Af aldra gröfsta immoralitet.
Dessutom af obegripelig lättja. I konseljerna voterade man all-
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tid pä honom, och måste ofta dra dit honom med ett slags\å!d.
Hans plats tir af sig sjelf ganska indrägtig och en guldgrufva i
goda händer. Också försummade Lucien sig ej. "Om jag ej
har 300,000 livres i månaden — sade han — så är jag ju ej
minis tre de l'Intérieur?" Ingenling -vanns utan grof smor-

jelse på honom. Då jag kom hit voro 3 stora affärer att gö¬
ra på Börsen, alla till millioner, hvarat en: att föra ut säd
(emot förbudet), hvarföre (om jag mins rätt) böds 3 millioner
i piutor, hvilket ej lyckades, emedan Lucien ansåg det för litet.
Af allt detta sparade Lucien ingenting; lefde i en förskräcklig hem¬
lig lyx och hade frillor otaliga (Acfricen Mezerai den förnämsta.)
För öfrigt gaf han sig mycket air af att skydda konsterna och
uppmuntrade dem; fjeskade dermed mycket. Detta torde äfven
hafva sin grund i en förnuftig politik, dels att ge sig namn,
dels för att följa Augusti principer och förmå folk att glömma
politiken och sätta all sin patriotism i dilettant-högmod. Ändfli-
gen kom hans fall. Man tillski ifver det åtskilliga orsaker. Först
var han ovän med Fouché (PolisMinistern ; exmunk, f. d. jako-
bin och passerar än för något republikan, och skall satt sig emot
emigranternas inkallande). Fouché anger honom för förskräck¬
lig corruption, för en obegriplig mängd genom honom utförd
säd till England etc. Bonaparte bief arg och fordrade af Fouché
att bevisa detta, eller skulle fan ta honom. Fouché beviste.
•— Andra säga, att en annan orsak störtat honom. Han hade

tagit stora mutor af en association för arrendet af Barriererne

(tullarna) i Paris; men ruinerade dem simpliciter derigenom, att
han slöt arrende med andra; han hade ännu ej fått hela sum¬
man af de förra. — En annan orsak angifves, hvilken jag an¬
ser för den rätta, nemligen tillsammanstagen med de förra. Lu¬
cien hade en liten amourette med sin syster, Murats hustru.
Murat kommer på dem in flagranti, gör hallo och vill ej lå¬
ta blidka sig, om ej Lucien störtas eller éloigneras de ma¬

nière ou d'autre. Den broderliga kärleken eller rättare;



fruktan, blandad med en tillbörlig tacksamhet, gaf honom då Mi-
riisterskapet i Madrid. — Da andre säga, att Lucien, såsom ja¬
kobin, haft del i conspirationen mot Bonaparte, förtjenar det ej
en gång uppmärksamhet.

Carno t.

Ibland de mediocre fransoserne är o\isst, om någon ende
under revolutionen bär de rätta märkena af stor man, om ej
Carnot. Han har sauverat Frankrike, och Generaleme ha un¬

der och genom honom, ej varit annat än drängar, instrumen¬
ter. Han tyckes hos dem mest ha sökt tilltagsenhet och en
viss handtverksfärdighet. Besynnerligt att han vid återkomsten
emottog någon plats. Dupe var han ej alldeles af Bonaparte.
Man citerar efter honom, alt han svarat Bonaparte, då denne
frågat honom, hvad han tänkte om nya Konstitutionen? ' Vous
savez que je suis républicain, et que je n'aime pas
tout ça." Om hans begrepp om friheten äro precisa, lemnas
derhän. Åtminstone ser det ut af vissa omständigheter, som han ej
vore deciderad republikan, eller alt han sätter den egenskapen
i andra rummet. Hvar stor talang har det med sig, att den
söker under hvad vilkor som helst att yttra sig. Man vet ock,
att han lät be sig af Bonaparte att ta emot ministerskapet.
Hans förnämsta innersta driffjeder lär väl allt ha varit att kun¬
na uträtta något i sin väg. Så snart han åtagit sig ministerska¬
pet gjorde han plan till reservarméen och tåget öfver Bernard
etc. Då Bonaparte var i Italien sammanträdde Senat con¬
servateur för att välja i tysthet en provisionel efterträdare åt
Bonaparte. Het blef Carnot. Bonaparte furieux deröfver.
Senaten explicerade sig, att dess mening visst aldrig varit att
förtörna honom; men mot Carnot sökte man strävt sak. Kan
hade i stöd af sin syssla formligen ingått kontrakter för armé¬
erna, som utan raison kasserades. Hvad hade han annat att
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göra, än ge sin demission? livad som under allt detta länder
honom till heder är, att han kommit med rena händer ur re¬

volutionen och ifrån de stora platser han i början innehaft. Han
äger intet; lefver i Picardie på sin hustrus egendom, som är
ganska måttlig. 1 de egentliga revolutionsrörelserna har han
alltid haft ingen eller ganska ringa del. Man ser honom aldrig
på förslagen till S ena leur. Det ser nästan ut, som man ville
bevara honom till framtiden, til! Förste Konsul, eller såsom nå¬
gon annan ressource, i fall orsaken ej ligger i franska lache-
tén och deraf följande otacksamhet. I allmänhet äro ej stora
förtjenster till för yttre belöningars skull : också vankas de sällan.

Moreau och Lecourbe.

Moreau har ej plundrat; har en högst medelmåttig for¬
tune. Har gift sig, säger han, för det han ej hade råd
att hålla mai tresse. Fått med sin hustru (Bankieren Hulots
dotter) 10,000 livres revenue. Hon är ej obehaglig till ut¬
seendet och full af talanger. Han går mest civil ; i fält en blå
rock; för ingen stat. Då återkommen till Paris under stille-
ståndet, skulle gå upp till Bonaparte, ville ej gå utan i gene¬

ralsuniform, som han då måste låna. Porträtterna ej lika, ej
en gång Garniers ; det är något flatteradt.

Lecourbe har deremot tagit för sig. Man säger att han i
sista kampagnen i Schwaben och Bäijern försett sig med 80
millioner. Äfven hade han det barbariet, att taga för sin egen

räkning i Augsburg den vackra samlingen af taflor, och i Münich
utvalde han för sig 23 af de bästa. 1 Münich bodde i
Kurfurstens palats, och lät servera sig på Bäijerns bekostnad
Furstligen.

Sieycs och hans egendom.

Den egendom, hvarom här är fråga, gafs till belöning,
hette det, för hans fjenster mot Republiken. Den ligger på
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Versailles grund och utgjorde fordom ett slags djurgård, eller
en del deraf. Hans egentliga förtjenst bestod deri, att han
hade litet influence, ansågs för farlig intrigör och lät pruta
med sig, ända till att taga mutor. Den första egendom man

gaf honom, förklarade han sig missnöjd med. Denna, som låg
till hands, greps till. Den är ej en ordentlig gård, utan hvad
man här kallar ett maiterie. Den var tagen af nationalgodsen
och gifven till Société d'Agriculture för att derpå göra
försök. En dag reser Lucien Bonaparte till Versailles, tar sig
en frukost, kommer tillbaka, ger en rapport, att Société
d'Agriculture der inga försök gjort, att garden derföre vore

onyttig, i afseende pä det ändamål, hvartill han hittills i några
år varit ämnad, och således disponible. Lucien hade ej ens
sett ägorna. Société gjorde reklamationer, intygade, att de
verkligen gjort experimenter derpå: skref äfven till Sieyes och
bad honom dock göra något afseende på det allmänna och ej
ta en bit jord, som verkligen användes ad pios usus', väntade
af honom patriotism etc. Ifrån intet håll svar.

Jag bad en lärd , som skall vara methaphysicus, men är
en lumpen skolgosse, dock vidt och bredt repanderad i Paris
I)eg eran do, skaffa mig tillträde till Sieyes. Han svarade mig,
att han skulle göra allt. Emedlertid tillade han, skulle jag
deraf ha föga uppbyggelse; han vore ombrageux i yttersta
grad: sade ingenting, i synnerhet tvär emot utländningar. Dess¬
utom bad han mig ej nämna ett ord om tyska litteraturen, den
Sieyes hade ett ytterligt förakt för och trodde till och med,
sade åtminstone vid alla tillfällen, att ibland Tyskarne ej fanns
en enda menniska med sens commun. Detta tillika med hvad

jag eljest visste om honom, tillika med hans hat och förakt för
Sverige (till hans stora politiska projekter hör äfven det, att
Sverige bör uppoffras och bortskänkas) gaf mig en sådan med
förakt blandad vedervilja för Sieur Sieyes, gamla presthund,
att jag ej ens ville se honom. Sjelf gömmer han sig.
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XVI.

Ull LAGSTIFTAREN JOIiAN GABRIEL RICHERTS
BREFVEXLING.

1.

Välborne etc.

Under de åtskilliga bestyr, som jag dessa sista veckorna
baft för min nya bosättning här i Skara, har jag postdag från
postdag kommit att uppskjuta besvarandet af Herr Justitieom¬
budsmannens och Riddarens gracieusa och vänskapsfulla bref.
Jag ber och hoppas, att Herr Justitieombudsmannen och Rid¬
daren förlåter detta dröjsmål.

Förordnandet att vara Herr Justitie-Ombudsmannens Sup¬
pleant har jag emottagit med den tacksamhet, som ett medbor¬
gerligt förtroende alltid förtjenar. Om sjelfva JustitieOmbuds-
mansvalet har jag ingenting mer att säga, än att det af hjertat
fägnat mig. Med lika ren och innerlig tillfredsställelse hör jag
ock allmänheten göra rättvisa ät detta val; och för mig åter¬
står blott att önska , det Herr Justitieombudsmannen och Rid¬
daren sjelf måtte finna sig nöjd pä sin nya plats. Den har
visserligen sina ledsamma sidor ; men för en man med ära och
sjelfständighet, som går sin bana jemnt fram, falla de der sido¬
besvären lätt undan.

Jag börjar mina Ting den 22 i denna månad. Således
kan någon resa till Stockholm dessförinnan ej komma i fråga.
Om det är någon sak, som fordrar min åtgärd, täcktes Herr
Justitieombudsmannen och Riddaren tillsända mig handlingarna,

Med uppriktigaste högaktning har jag den äran vara
Välborne etc.

ödmjukaste tjenare,
Skara den 13 September 1823. J. G. Richert.
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2.

Min kära Broder Kindelius!

En timma innan jag fick ditt bref, hade jrg redan pä
posten inlemnat min afsägelse. Brefvet kunde ej beveka mig
att taga den tillbaka. Jag älskar mitt fädernesland lika mycket
som du, som Anders Danielsson, som Longberg, som hvilken
helst annan, man ma nämna ; men jag rår ej för, att jag ej
kan göra mig samma höga begrepp om Justitieombudsmans-
Embetets vigt och betydelse, som dii och de andre. Ingen
makt på jorden kan förmå mig att emottaga ett embete, för
h vilket jag ej har aktning. Jag vore en bof, om jag toge det
af hämd eller ärelystnad: jag vore en svag usling, om jag lät
deriill öfvertala mig af mina vänner.

Se här i korrthet min förklaring i denna sak. Jag har
handlat efter bästa förstånd och samvete. Har jag derigenom
förlorat någons vänskap, så kan jag ej hjelpa det. Jag har
ovänner nog förut. En mer eller mindre gör ingenting till
saken.

Helsa dem, som ännu vilja höra talas om mig. Skara
den 2 Oktober 1823.

J. G. Richert.

Trufve den 12 Februari 1812.

Jag står i skuld hos Tit. för ett bref,' sedan i höstas.
Förlåt, att jag lemnat det obesvaradt. Det gaf mig anledning
att hoppas ett personligt besök. Derföre uppsköt jag allt hvad
jag kunde ha att säga, till dess detta efterlängtade nöje kunde
inträffa. Då det uleblef denna gången, ber jag att få ha det
till godo för framtiden.
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Nu lorde väl snart representalionsfrågan upplifvas i Tid¬
ningarna. Den får ej dö. Efter min tanka, bör man hålla
fram detta ämne i tid och otid — ideligen fördöma Stånds¬
representationen — vid slutet af alla tal säga som Cato:
Delenda est Carthag o! På detta sätt blir saken så in-
preglad, att allmänheten slutligen icke vet, hvarifrån den lått
en så bestämd öfvertygelse, att den ej kan lida några mot¬
sägelser.

Jag framkastar blott livad som faller mig in. Gerna hör
jag andras meningar; ty mitt valspråk är: "pröfver allting och
behåller det godt är.'-'

Högaktningsfullt och ödmjukligen
J. G. Richert.

VII!.

HANDLINGAR RÖRANDE REGIMEN EFTER DEN

8 MARS 1844.

a.)

Till författaren af Brefven om Ställningar och Förhållanden !
"Nedskrifvaren af dessa rader, hvilken med uppmärksam¬

het följt Tit:s skrifter, lemnar med särdeles nöje
ett ytterligare bidrag dertill med hosgående original-bref, hvil-
ket man förmodar komma väl till pass, då det ej torde dröja
länge, innan Titrs 12:te Bref blir synligt, och troligen då kom¬
mer att vidröra den semester, som blifvit Herrar StatsRåd
tilldelad.

Herr Waerns bref utmärker hans oumbärlighet vid Konung
Oscars Rådsbord, då han kunnat betinga sig sådana vilkor.
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Denna oumbärlighet insågs redan vid slutet af 1831 års riksdag.
For att då blifva vald till riksdagsman, använde Herr Waern
hela sitt och sina dåvarande vänners inflytande. Han uppträdde,
som hvar man vet, i en skarp opposition, hvarvid hans skick¬
lighet i intriger ej underlät att skjuta Herr Petré fram, der el¬
den skulle som hetast börja. Han afreste från riksdagen före
dess slut och medförde i sin flykt Herr Petrés ovilja (1).

Lika nitiskt, som han arbetat för att blifva riksdagsman
1831, lika nitiskt arbetade han för att icke blifva det vid 1810
års riksdag. Han slöt sig inom sitt stora skal, Uddeholmska
Polaget, hvars intéressé han, jemte sitt enskilta, på bekostnad
af hela Wermland, bevakade (2). Att Herr Wœrn kan bibe¬
hålla sin befattning såsom hufvuddisponent för Uddeholmska
Polaget och tillika sin plats vid Rådsbordet, är något mot¬
sägande af Oscar I:s prunkande valspråk (3). Men allt går
under enthusiasmers yrsel. Det var ej längesedan under förra
regimen, som nuvarande Hof-Tidningar, Allehanda och Afton¬
bladet, klandrade, att en af JustitieRåden var delägare i Ny¬
köpings mekaniska verkstad. Men allt måste gifva vika för
Herr Wœrns önskningar, hvars oumbärlighet växer med ett
stort inflytande. Snart blir Waern Sveriges Rrahe (4), farligare
än den lyckligen afsomnade, emedan han är honom vida öfver-
lägsen i djerfhet, slughet och despotiska tänkesätt."

Utgifvarens anmärkningar.

1.

Herr Wserns korrta, men vackra, riksdagsbana torde ej
förtjena mindre loford derföre, att han åt någon med större
lust att synas måhända afstod frasernas triumfer. Se för öfrigt
Skildringar ur det inre af dagens historia. De Närvarande;
andra upplagan; sid. 518—550.

Redan då visade sig emedlertid svårigheten att tjena tvänne
herrar, så vida man får antaga, alt det var Polagets affärer,
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som mellanåt under riksmötet och omsider innan dess slut

ryckte honom från de allmänna angelägenheterna och deras
skådeplats. Icke desto mindre funnos Bolagsinteressenter, som

misstyckte, att han, detta oåtspordt och ovetande, emottagit
riksdagsmannauppdraget och under dess utöfning fortfarande
uppbar disponentarfodet, men lät befattningen skötas af under¬
ordnade. Tvänne interessenter skola till och med gifvit en

tredje fullmakt, att vid Bolagsstämma i detta afseende anställa
räfst. Herr Wann, i tid derom underrättad, lärer då i Bolags-
reglorna funnit, att han som disponent ägde tillsätta ett Skogs-
Bad, hvarlill han lick den lyckliga ingifvelsen att anse just
denne missbelåtne intéressent, utrustad med de tvänne andras
fullmakt att anställa räfsten, mest tjenlig, samt öfverskickade
till honom konstitutorialet, i ett smickrande handbref, h vilket
tillika inneslöt ett anständigt honorarium i valutor. Vid näst

derpåföljde bolagsstämma anmälte visserligen det nya SkogsBådet
det uppdrag, han fått af de tvänne frånvarande missbelåtne del-

ägarne; men förklarade tillika, att han icke delade deras åsigt
(et pour cause J, vid hvilket förhållande den rysligt
Utlämnade räfsten förföll.

Med mindre finesse lärer den förrättningsman blifvit be¬
mött, som af vederbörande myndighet haft sig uppdraget, att
på stället undersöka något förhållande i afseende på Uddeholms
tillverkning. Framkommen till orten, torde lians första afsigt
varit att slå ned sina bopålar hos disponenten: men dennes
bemötande lärer varit så kallt, så frånstötande, att förrättnings-
mannen genast förändrade plan, och oakfadt svår väg, elakt
väglag, ruskigt väder och hungrig mage, prompt afreste och
skaffade sig annat herberge.

Händelsen, som utdunstade, blef BruksPatronen Petré be¬
kant, hvilken tog affär på densamma, och uti ett slags cirkulär
till åtskillige bruksägare begärde deras omdöme öfver det be¬
mötande, som vederfarits den allmänt aktade förrättningsmannen.
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Omdömet utföll i allo och enhälligt emot disponenten\ hvar-
efter Herr Petré till honom öfversände dessa yttranden, beled¬
sagade frän BruksPatronen Petré sjelf af ett i skarpa uttryck
alfattadt ogillande af omfönnäldte bemötande.

Af sistnämnde begge kontrahenter torde saken nu mera

vara glömd, sedan de vid sist förflutna riksdagen ut det all¬
männa bästa offrade sitt fordna inbördes groll, och patriotiskt
läckte hvarandra handen uppå, att utgöra den nya regimens
pelare.

Del gjorde ett hvarken ringa eller angenämt uppseende,
da BruksPatron Jonas Weern den 28 April 1814, i samman¬

hang med sin ansökning hos BergsCollegium att fa anlägga
tvänne nya stålugnar vid Stjernforss, begärde att fa begagna
till stämplar tecknen O och 00. Herr Wœrn, en -särdeles in-
sigtshdl man af yrket, kunde således icke vara okunnig om,
hvarken att det icke kan tillåtas, att på en tillverkning använda
någon annan redan antagen och. på veridsmarknaden känd stäm¬
pel, eller att stämpelboken öfver svenska jerntillverkningen ut¬
visar, att 00 af gammalt tillhör Österby i Roslagen och utgör
kännemärket på en af primasorterna af Dannemoratillverkningen,
den yppersta i Sverige. Det funnos till och med de, som funno
denna begäran så sällsam, att de låtsade befara något pcricu-
lum in m or a i afseende på bifallsresolutionen, såsom behötlig
egid åt något pr œ t er i tum. Lyckligtvis gjorde Herr Wœrn
sjelf slut på dessa helt aisst onödiga bekymmer, då han vid
den undersökning, som den 22 Juli samma år föregick, röran¬
de skogstillgången för de n\a stålugnarna, lät förändra sin an¬
hållan om slämplarnes beskaffenhet från O och 00 till
C B och JS.
k

2.

Som enskild bruksägare var Herr Wœrn berättigad, som

disponent af ett bolags egendomar, pligtig, att främja dessa in-
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teressen, utan att bekymra sig om deras överensstämmelse med,
eller strid mot provinsens i öfrigt, så vid t laglighetens gräns
ej öfverskreds. Sådant kan ej billigt- eller ens rimligtvis klan¬
dras. Men sedan Herr Waern blifvit StatsRåd har ett helt
annat förhållande inträdt. Hans och bolagets enskilda fördelar
måste nu mera stå tillbaka för provinsens, äfvensom provinsens
för rikets; ty det har blifvit hans oeftergifliga skyldighet, att
så länge han sitter vid rådsbordet, vaka öfver det helas bästa.
Det är denna kollision mellan Herr Waerns pligter mot Udde¬
holms bolag och mot Sveriges rike, som gör nära nog mora¬
liskt omöjligt^ att fortfarande tjena på en gång Kronan som
Rådgifvare och bolaget som affärsdisponent.

3.

Vid utnämnandet till StatsRåd behöfde Konungen ej kän¬
na arten af Herr Waerns enskilda befattning. Det var hans
åliggande, att opåmint derå fästa monarkens höga uppmärk¬
samhet. Man bör taga för afgjordt, att sanna förhållandet förr
eller senare tränger till Konungens öron och att det rätta i
och med detsamma gör sig gällande. Qui vivra verra!

4.

Emellan framlidne Excellencen Rrahes, den yngres, usurpe-
rade sido-inflvtande utanföre konseljen och StatsRådet Waerns
fullkomligen grundlagsenliga derinom , äger ingen jemförelse
rum, och emot det formela af hans inflytande kan följaktligen
ingenting anmärkas, blefve det än större, än Rrahes varit.

*0

"Till Uddeholms Rolags Interessenter!
Sedan den oförmodade händelsen inträffat att Kongl. Maj: t

funnit för godt utnämna Undertecknad till Stats-Råd, har
jag
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jag ansett min skyldighet fordra ett meddelande till Udde¬
holms Iîolags Interessenter, rörande de åtgärder, hwilka der-
af blif\it en följd, med afseende pä mina åligganden såsom
nämnde Bolags aflarsdisponent. Den lyckliga erfarenhet Bola¬
get eger om Herr Ryttmästare Geijers utmärkt omsorgsfulla,
nitiska, kloka och i allo exemplariska vård af alla de ärender,
hwilka tillhöra den directa egendomsskötseln och hwilka, enligt
Bolagsstyrelsens bestämda form, ligga inom kretsen af hans,
under egen ansvarighet fortgående, befattning såsom Egendoms¬
disponent, har redan länge beredt afiarsdisponenten en ofta
rätt nyttig befunnen möjlighet att efter omständigheternas kraf
kunna förändra vistelseort, utan annan olägenhet än något ökadt
postporto. Widden af Bolagets affärer och Egendomar har och-
så gjort till en nödvändighet ej mindre nämnde delning af ären-
derna disponenterne emellan äo ock det med Ombudsmanska¬
pet förenade Bolagsstadgande, alt en af Ombudsmännen är sjelf-
skrifven Suppleant för affärsdisponenten och den andra för
Egendomsdisponenten wid tillfällen då sjukdom eller andra om¬

ständigheter sådant biträde påkalla.
Med ledning häraf har jag ansett åtlydnaden af H. M. Ko¬

nungens bud icke böra möta hinder af mina förhållanden till
Uddeholms Bolag, utan kunna med dem ganska wäl sammanstå
£5), åtminstone tills widare och intilldess, wid den under året
föreslående ordinarie Bolagsstämman, Interessenterne blifve i
tillfälle att, i livad Bolaget widkommer, göra dessa förhållanden
till föremål för gemensamt öfvervägande och beslut (6). Med
Ombudsmannen och Suppleanten Brukspatron G. E. af Geyer-
stam är, i följd häraf, öfverenskommelse träffad om allt det bi¬
träde, som erfordras för sådane affärs- och Inspectionsresor,
upgörelser och detaljåtgärder m. m. från hwilkas förrättande
tjenslgöringen i Stockholm mig afhåller; och är härwid tillika
bestämdt att det arfvode Brukspatron Geyerstam för detta åta-

13
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gande bör åtnjuta, och derom wi jemväl äro öfverens, kommer
att utgå al mitt disponentsarfvode samt sålunda uti intet afse-
ende ådraga Bolaget någon ökad kostnad. Den hufvudsakliga
aflars-correspondencen jemte anordningar om penningeremisser,
utdelning m. m. är jag i tillfälle att fortfarande sjelf besörja
(7): och får jag i sammanhang dermed äran upgifva att min
address efter den 1 nästkommande Julii blifver Stockholm.

Slutligen bör jag icke lemna oanmärkt (8) att jag har H. M.
Konungens nådiga löfte om tjenstledighet under de månader, ef¬
ter Riksdagens slut, som H. M. ämnar tillbringa i Norrige, samt
att jag således under instundande vinter bör kunna påräkna
minst 3:ne månaders vvistelse i Wermland. (9) Huruwida, ef¬
ter den erfarenhet som under tiden Hinnes, H. INF. Konungens
önskan kommer att qvarhålla mig längre i fjenst, eller icke, så¬
dant kan för närvarande icke bedömas (1.0).

Uddeholm den 14 Junii 1814.

J. Waern."*)

Utgifvarens a nmärIm ingar.

5.

Bolagets med statens, må vara! men icke statens med bo¬
lagets. Jemför här nedan anmärkningen under N:o 7.

6.

Dessa bolagsförhandlingar äro, under närvarande ställningar
och förhållanden, af mer än vanlig vigt, afven för allmänheten.
Öm beslutet skiljt StatsRådet Waern från disponentbefattningen, bör
ingenting vara honom angelägnare, än att, oförtöfvadt medelst
dess offentliggörande, undanröja en rättmätig anledning till oro

och missbelåtenhet, blottställande jemväl högre interessen än

*) Ofvanstående S<afa-handling är, som sig bör, återgifven med
diplomatisk noggranhet
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hans egna och Uddeholmska bolagets. I den beklagansvärda
händelsen åter, att han icke lyckats blifva den enskilda tjensten
qvitt, lärer det, ty värr! falla på ett kommande Konstitutions-
Utskotts lott att tillse, hvilkendera kontrahenten må anses mest

berättigad till Stats-Rådet Wœrns odelade verksamhet: Kro¬
nan Sverige, eller Uddeholmska bolaget? Sjelf torde' han ej
finna obilligt, att den öfverläggningsrätt just i detta afseende,
han tillerkänt sina medinteressenter vid bolagsstämma, äfven må
komma Rikets Ständer vid allmän riksdag till godo.

Just der ha vi egget! För Rolaget oeh sannolikt för "af¬

färsdisponenten" sjelf kunde det stundom ostridigt komma a ål
till pass, att få sköta "affärs-korrespondensen" vid konseljbor¬
det; men ju lättare det vore, att göra säkra affärer i spanmål,
bränvin, m. m. m. m. m. m., då man med fullkomlig visshet
känner de regeringsförfoganden, som skola vidtagas, och kanske
till och med bidragit till dem, medelst sina rådslag: desto me¬
ra förnärmar sådant hågade spekulanters i allmänhet interessen,
hvilka ej hafva den lyckan, att äga aflönade ombudsmän bland
Konungens Rådgifvare. Det vore återkalleligen förbi med för¬
troendet till den nya regimen, om ett dylikt missförhållande
fick oanmärkt inrita sig och vunne högsta maktens sanktion.

Med föi lof ! detta hade Herr StatsRådet Wœrn bort fram¬

för allt annat underlåta. Tand för tunga är en så ringa stats¬
mannaegenskap, att ingen i det afseendet borde äfventyra att slå
bom, då lyckans klot slungas, för att träffa snillet och talan¬
gerna. Det har påståtts, att den nya regimen velat liksom en
smula coquetera med en viss hemlighetsfullhet, så att man till
och med sett dess egna tidningar yttra en glad öfverraskning
af skedda utnämningar. (Vi minnas ej, huruvida Herr Wœrns

19'

7,

8.
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egen hörde till denna kategori). Från detta system utgör så¬
ledes bemalte Herr StatsRåds skriftliga cirkulär ett undantag
af högsta originalitet, förrådande, jemte Konungens löften, half-
va året förut hans tilltänkta resor och -vistelseorter.

9.

Uffästandet af ett dylikt vilkor för att öfvertala en Löjtnant
och aflarsdisponent att emottaga ett af rikets högsta och vigli-
gaste embeten, är en så lysande hyllning åt hans öfverlägsna
egenskaper och snart sagdt omistlighet, att sjelfva blygsamhe¬
ten bort förbjuda vilkorefs promulgerande i ett skriftligt cirkulär.

10.

Hvad som i Junii 1814 "ej kunde bedömas", lärer af all¬
männa tänkesättet vara definitift afdömdt i December 1845. "Cir¬
kuläret" torde icke oväsendtligt bidraga till omdömenas mognad.

c)
' Till Konungens Höga Befallningshafvande i Carlstad!

Allt sedan Carlstads Hamn- och CanalBolag, med Kongl.
Maj:ts dertill Nådigst gifna tillåtelse, satte i verkställighet an¬

läggningen af nya hamnen Kannikenäset och Canalen dit från
Clara elf, har icke endast detta Bolag, utan äfven Carlstads
stad, såsom ägare af jorden och stränderna å ömse sidor af
elfven och dess tvenne sidogrenar till utöfver en half mils längd,
varit ett mål för intriger, bearbetningar och utspridande så väl
i tidningar, som annorledes af förklenliga och ogrundade upp¬

gifter om planlösheten och otjenligheten af anläggningen m. m.

Denna fullbordades år 1838, och det första obehaget Bolaget
dessförinnan och under arbetet rönte, bestod deruti, att intrigö¬
rerna mot anläggningen, hvilkens Sluss var bestämd till 26 fots
bredd, af skäl, att transportbåtarne på elfven icke dertill upp-

gingo, !äto ombygga sina båtar till 29 fots bredd, i ändamål
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att derigenom förekomma all trafik på nya hamnen och kana¬
len. och deremot bibehålla en sådan trafik a id den på £ mils
afstånd härifrån belägne gamla hamnen Skoghall, der Udde¬
holms BruksBolag äger en lastageplats och i flera år idkat en
så olaga och så vidsträckt minuthandel, i förening med krog-
hållning, att den lofliga handeln här i staden var bragt nära
till undergång och all moralitet hos fartygens besättningar och
hos arbetsfolket upphört. Lyckligtvis saknade intrigörerna för¬
måga att fölhemliga nyssnämnde operation med båtarnes om¬

byggnad. Den kom dock icke till KanalBolagels kännedom förr
än sluss-tomten var utsprängd, men den gjordes overksam
derigenom, att Bolaget med flere Tusende Riksdalers uppoffring
nödgades utvidga Slussen till 30 fots bredd. Derefter och se¬
dan kanalanläggningen blifvit fullbordad, uppträdde Uddeholms
Bolag hos Konungens Höga Befallningshafvande med ansökning
derom: att IvamlBolaget måtte förbjudas borttaga befmtlige, af
BruksBolaget anbragte fördämningar för elfvens tvenne sido¬
utlopp, det ena invid staden, benämdt Östra elfven, der kana¬
len vidtager, och det andra på nära ^ mils afstånd nedanföre
staden, benämdt Sutters-elfven

Resultatet af dessa anspråk blef ingenting mindre än efter
önskan. Det befanns att fördämningarne obehörigen tillkommit,
medfört betydlig skada å allmänna kungsvägen till Norrige, ho¬
tade med densammas utskärning och med total uppgrundning
af elfvens tvenne sidoutlopp, samt följaktligen äfven med kana¬
lens förstöring, hvarföre genom Utslag stadgades, att fördäm¬
ningarne skulle genast borttagas, hvilket ock förlidet års vår
verkställdes. Endast mot detta lika oförsynta, som olagliga
anspråk, har CanalBolaget och staden uppträdt och sig försva¬
rat. Öfrige intriger, bearbetningar med mera, har man lemnat
ett välförtjent förakt, öfvertygade derom, att en god sak förr
eller sednare går framåt. Detta har ock dels under förlidet och
dels under innevarande år visat sig så, att kanalen och nya
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hamnen begagnas a( alla trafikanter på Clara elf, utom af Udde¬
holms BruksBolag och ett annat utom Länet varande, dock
aktningsvärdt, Handelsbolag, hvilkets möjliga obenägenhet mot
kanal-anläggningen igenfinnes i det förhållande, att dess betje-
ning vid Skoghall, bearbetats af Uddeholms BruksBolags in¬
téresse och verkar äfven för sitt enskilta, ty ined mathematisk
visshet kan ådagaläggas, att vid en frontförändring tillfället för
denna betjening till extra förfjenst, på hvilkens bekostnad ma
de sjelfve, det angår, begrunda, blefve, såsom då lätt att kon¬
trollera, icke så rik och motsvarande en yppig lefnad, som nu

är händelsen, då all kontroll saknas.
För denna vidlyftiga ingress hoppas vi vinna Herr Lands-

höfdingens och Biddarens gunstbenägna ursäkt, då hvad deruti
lörekommer, står i ett oskiljaktigt samband med den handling,
innefattande ingenting mindre, än ett nidingsdåd , vi nu gå att
anmäla.

Uddeholms Bolag har innevarande år användt och ännu
använder ett Angmuddersverk för att fördjupa farleden uti den
delen af Clara elf, som, med benämning Skoghallsgrenen , rin¬
ner i söder till Skoghall från det ställe der Sutters-elfven , ge¬
nom hvilken särskilt båt- och flottled till Kannikenäset begagnas,
vidtager och flyter åt öster. Detta företag är lika lofligt som

omtänksamt; men BruksBolaget, troget sin förut ådagalagde
hållning mot nya hamnen och kanalen samt staden, har icke
stadnat vid det lofliga, utan företagit sig att uppgrunda Sutters-
elfven och afieda vattnet derifrån till Skoghallsgrenen, dymedelst
att det låtit i förstnämnde elf utkasta större delen af det mudder,
som upptagits i den sistnämde, hvilket bestyrkes af vidfogade
skriftliga vittnesbetyg af Factoren A. Qvallden och Anders Ny¬
ström i Klöfverud. BruksBolaget ovetande, och utan afsigt att
skada, skulle detta möjligen kunna hafva tillkommit; men hvad
i dag till vår kunskap kommit, och det vi med fulla skäl och
bevis åtaga oss att styrka, karakteriserar handlingen såsom ut-
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öfvad med fullt och argt uppsåt att skada göra. Sedan Bruks-
Bolaget genom dess Ombud, P. W. Dahlgren för några dagar
sedan af Herr Löjtnant Carl Nordenankar, mot 20 Bdr Banko
inköpt en gammal oduglig lastbåt af omkring 300 Skeppunds
drägtighet, har BruksBolaget låtit lägga mudderverket i Sutters-
elfven och vid detsamma under dess mudderskopor strängt för¬
töja berörde båt, och genom mudderverkets igångsättande fylla
den med mudder och söka sänka den på stället: men äfven
här, likasom med operationen med lastbåtarnas ombyggnad på
bredden, drog vederbörandes missräkning ett stort streck mot
försöket alt få den med mudder fyllda båten till djupet på
stället: ty i samma mohn mudder-ifyllningen nedtryckte båten,
drog den, i anseende till den stränga förtöjningen, mudder¬
verket med sig, hvarföre arbetarne i förskräckelsen deröfver
och för att frelsa deras lif, tvungos att i största hast kapa
förtöjningstågen, hvaraf vidare inträffade, att strömfåran förde
båten några hundrade alnar ned för elfven,der den i båt- och
flottleden sönk och ligger till största hinder och skada för
transporten å Sutters-elfven till Kannikenäset.

Vi vete att Lagen i 21 Kap. 2 § MissgerningsBalken
stadgar:

"Gör man falska eldar, eller sätter upp andra tecken eller
"visare, att thermed förleda Sjöfarande och gifva tillfälle till
"Skeppsbrott, plikte med 32 par spö,äntå att ingen skada sker.
"Samma Lag vare om then som af lika uppsåt fyller och stop-
"par rätta Segelled och Båtled i sjöar och strömmar. Sätte
"ock allt i förra stånd igen." — Till denna påföljd jemte skade¬
ersättning, skola vi icke underlåta att genom stämning till be¬
hörig domstol befordra vederbörande; men innan detta kan
verkställas, är angeläget förskaffa oss visshet huruvida, enligt
hvad ryktet förmäler och utgångne Circulairer till samtlige del-
ägarne i Uddeholms Bolag skola innehålla, Herr StatsRådet
Jonas Waern, oansedt det höga och magtpåliggande Embete
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honom Psâdigst blifvit anförtrodt, likväl fortfar att vara Udde¬
holms Bolags hufvud-disponent ; ty i sådant fall måste vi, utan
afseende å det dermed förenade obehag, vända var talan, åt¬
minstone hvad skade-ersättningen angår (11), äfven mot honom:
i motsatt fall åter mot andre disponenten Herr Ryttmästaren C.
G. B. Geijer, som vistande i orten synes besvärad med största
delaktigheten i ogerningen. Emedlertid, och pä det att ytterli¬
gare fortsättning af densamma må förekommas, nödgas vi hos
Herr Landshöfdingen och Riddaren ödmjukast anhålla, det
Uddeholms BruksBolag och dess hemmavarande disponent, be-
mälte Herr Rvttmästare samt Ombud P. W. Dahlgren mätte
genast varda förbjudne att sjelfve eller genom andre låta utkasta
mudder i Sutters-elfven, och den på detta eller annat sätt upp¬

grunda, fördämma och atleda, och detta vid vite af så högt
belopp, att det medför dermed åsyftad verkan: hvarjemte och
då Herr Landshöfdingen och Riddaren, enligt 20 Cap. 3 §
ByggningaBalken och 1766 års Kongl. FiskeriStadga, tillhörer,
att hafva hand deröfver att Kongsådra och Farled icke slängas,
vi hoppas och anhålla att Uddeholms BruksBolag, genom slutligt
Utslag kraftfullt och utan all slags skonsamhet ålägges att inom
föreskrifvande kort tid , borttaga det i Sutters-elfven utkastade
mudder och den båt, Bolaget derstädes försänkt, vid påföljd,
att, om tiden försittes, Hamn- och CanalBolaget samt Staden
må Öppet vara alt låta verkställa arbetet mot lega, som hos
BruksBolagel får utmätas. Carlstad den 23 Juli 1844.

På Hamn- och CanalBolagets vägnar:
Dess Direction.

A. Florman.

J. Engholm. C. M. Höök. Jan Fröding. .

På Stadens vägnar:
Filman. A. Myrin. Z. Stenström (12).

Ft-
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Utg ifva rens anm iirkn ingår.
11.

Oaktadt uttryckets vackra och behöriga gratilagenhet, har
dock emot Herr StatsRâdet ocli Aflarsdisponenten en i Miss-
gernings-Balken blifvit åberopad, som handlar om ''spö" (utan
förvandling). Man kan icke hindra en vederdeloman, att göra
hvilka påståenden som helst, det är sannt; men en Kronans
Rådgifvare kan, bör och måste afstå frän sådana enskilta be¬
styr, hvilka inveckla honom i missförhållanden, som i sin mån
vaccinera obehaget på hans kamrater kring konseljbordet och
möjligtvis ändå högre upp. Det synes göra tillfyllest för våra
styrande statsmän, att hafva Ansvarighetslagens straffbestämmel¬
ser i perspektif, utan att som enskiltes affärsmän tillika blott¬
ställa sitt personliga anseende, embetets värdighet och kronans
glans för hotet af MissgerningsBalkens urbota bestraffningar,
förutsatt till och med, att de barbariska spöna skulle förvand¬
las i ett filantropiskt cell.

cQ

Resot.

Communiceras Uddeholms Bolags uppgifne Disponent Herr
StatsBådet Jonas Waern, Herr Ryttmästaren C. G. B. Geyer
samt Bolagets Ombud P. W. Dahlgren till förklarings afgifvan-
de och ansökningens återställande inom Trenne veckor efter
delfåendet, vid påföljd att målet ändock afgöres. Emedlertid
och intilldess vidare yttrande i målet hunnit meddelas, stadgas
ett vite af Tretton Rdr 16 skillingar Banco, hvarvid, utom ska¬
dans ersättande, det föibjudes den eller dem, som med den
uppgifna rensningen i Clara-elfven haf\a befattning, att sjelfve
eller genom andre utkasta mudder i Sutters-elfven och farleden

14
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deri pä sådant eller annat sätt uppgrunda, fördämmå eller al-
leda. Carlstad â LandsCanzliet den 26 Juli 1844.

C. O. de Frese.

H. F. OI d e v i g.

I-1g i frarens anm ärkningar.

12.

Detta dokument var tryckt, lör att åtfölja Wermlands-
Tidningen ; men supprimerades af den enskilta tjenstaktig-
heten.

I

4

Ü Rä hi c Is e r :

Si tian 27, raden sista, står 1845; läs 17-15.
__ 71 — 17 — gesegneter — gesegnete

35
— 18 — deraussen — draussen

— 97 — 10 — Lilljecrantz's — Lilljecreutz's
— 109 — 8 — voulon — voulons
— 110 — IG — pon — son
— 113 — 7 — avantliicr — avant-hier
— 114 9 — d:o .— d:o
— 118 27 — ickevara — icke vara
— 128 — sista — efterpièse — efterpièce
— 118 — 27 — sdan — sedan
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