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Företal.

författaren til efterföljande Resibe,
strifning, hat n?isar mig den ynnest,
at jag erhållit Dest hanöstrift til ge-
nomläsande. Och som jag rrodr, ar
ehuru den samma endast för enstildt
nöje bliftvit författad, likwäl mänga
läsare jemte mig stulle deraf ivara
roade; (a har jag begärt och fZct -Herr
Författarens tilstand, at genom trycket
giöra den samma allmän: hwcrwid
jag sökt ann»ända all flit och forgfälliI»
het.

Förläggaren.



Dagbok öfwer en Resa
År 1788.

A le hemliga drissjädrar, som sätta få
månge Riken i rörelse; store til-

rustningar, som göras ofroer alt; alle
utsigter grundade i Staters hwälfningar
och öden, lcfwa enmärkwärdigtidepunct:
Et åt/ fom, iden sednaste Efterwerldens
Tideböcker, låm upwacka den mifes fyr-
undran och uvmärkfamhet. Krigslagan,
hwilken för kart tid fedan utbrustit i O-
rienten, widgar sig fmåningom til de af-lägsne Nordiske Fjäll, och til äfwentyrs
itänder hon hela Europa. De Krigan-
de Magiers fMagtige afsigter, förenade
med grundreglor, at bibehålla Politistc
jämnwigten; någre enwäldige och cfante*

31 2 lige



Dagbok öfwer en Resa4

lige <5oloi1er8 förfwagande; Cabinefter-
nes hemliga mått och steg; alt bådar en
hastig hwälfning, owäntad i Syftemati-
ste 8t3tz-kroppen. Den af Iasigter c et)
kunstaper underbyggde Mannen ser långt
ifrån tefje hotande luftsten tildana sig.
Emellan hopp och fruktan föreställer- han
sig tusende händelser, hwilkas werkstäl-
lande beror på widtagne mått och steg,
understödde af oswikelige grundsatser och
erfarenhet, jammal efta af en stump. Alt
fot* mycket utkant skuggor tyckas icke detz
mindre bortskymma för honom deföremål
han trodde sig fe på afMnd, och ha»fin-
ner sig fördjupad i owifHet om de for-
ändrande upträden af tilkommande tide-
hmarf. På stora Werldens Skådespel
aro alle werktyg i gå.tg: det är icke, u-
tan stäl, man myntar något nytt, for-
undranswärdt: Tor hända, at Rckens
öde innan kart uplofer denne hemliga och
förstrsckeliga gåta».

Detta foretal är blott et tankespel,
utan någon tillämpning til min dagbok:
mit hufwud mar upfyldt af Politiskt gräl,
tå) jag ämnade strifma en Dagbok. Jag
mar tå twungeli at stilja .mig wid det
förra, för a' utan Stats »kloke Lquatio-
ner upfäita de«i sednar«. Min Läfare

lärer



Ar 1788. 5

lärer finna uti den samme händelser och
äfwentyr, hmilfe »vanligen tilfcraga sig
pä resor, dem man får uti Krigstider
los at göra, twungen och emot sin wilja,
uti siendtelige länder. En sördrifwen
Legation kan icke wänta sig för mycket
fjäs. Sluteligw stulle det icke ångra
mig, at jag begynt mit företal något stort,
om medelst wäntan af något omanligt
jag kunde fästa mine läsares upmärksam*
het at med tålamod genomgå min dag-
bok.

Länge och utan mit förwållande
förfölgd af en twär och trög lycka, hade
jag förskaffat mig Kongl. Maj.-ts Sliter*
nådigsie tilslå.td, at för andra aängen
träda uti Ryst tjenst. Jag reste til Pe-
tersborg sidstledne April månad, och wid
min ankomst gjordes mig förträffelige til-
b. d; men med de milfor, at aldeles lem-
na mitt Fädernesland, och blifwa Rysk
underfå e. Född af en S.venst Far,
at fag lag mig fåfom laglig underfåte af
Sverige, och trodde min första skyldig-
het mara, at upoffra mit lif och mine
krafter til deS tjenst, jämwäl den lid, dä
inga oroligheter hade kunnat wäntas e*
mellan bägge Riken; Ja, då de förde*lar mig lofmadeé i Roland, icke kunde

A 3 for«-



6 Dagbok öfwer en Resa
förenas med mine forptigtclset som Swenst
undersåte, yppade jag/ fritt, at de icke
kunde af mig antagas. Imedlernd ftrid-
des ryktet kring hela Staden, at Ko-
nungen i Swerige gjorde store Krigs-
Rustningar emot NyUand; detta ökies
dagcligen, och jag önskade med det sna-
raste kunna fa leinna R tzland. 0wen*
ste Miniftern harstäde? Herr Baron och
Commendeuren von Nolcken blcf här-
om underrättat; och då jag ämnat taga
Gjöwägen til t-lelfmgtors, öfttertallehan mig at taga min kosa til lands,
och öfn. erföra tilKongl. Majtt depecfier,
uti hmilke han på det itogajte upgifwit,
enligt en R'.'st Flott * Officers fortekning,
styrkan af Rysta Flottan, til tjugusiu Se-
gel Rang-och Linie- Skepp, Utom Fre-
gatter; jämmdl af förswars-wcrket til
lands. Jag reste da don n Junii om
smällen från Petersborg, Den 18. an-
kom jag til Haga, hwaräst hans Kongl.
Maj:t uptog mig gatista nådigt, och se*
dan jag lemnat til honom en tilförlitelig
Kapporrom Rysta Land'och Sjömag'
ten, med de resfourler hwilka där woro
at tiltagas; jämte den undanflngt Käisa*
innan lofwat betjena sig utaf, om Kö-

nungen i Swerige begynt* något ofFeti-
Nvc



Ar 1783- 7

sivt krig emot henne; täcktes Hans Maj:t
försäkra mig, at«hon gifwit första anled-
ningen , och at Han af ofwikelige Lilian-
eer och fonder wore understödd. Här-
på frågade Han mig, om jag ännu wo-
re i Ryst tjenst engagerad? och På mit
underdåniga fwar, at jag på erhållen
Kongl. Majtts ytterligare Allernåtigste
Permillion begifwit mig til Petersborg,
och där fått löften om stora fördelar; men
då de willkor, med hwilka de blifwit
mig tilbudne, icke kunnat förenas med
den pligt, jag mit Fädernesland mnr
skyldig, befynnerligen då ryktet om ofred
emellan bägge Riken anfenligen tiltagit,
jaghållit före min stridighet mara at resa
tilbakars til mitt Fädernesland,: och o-
agtadt alla de förbindelser mig kunnat
qmar hålla i Ryssland, lemna alt, samt
Maför Konung och Rike taktes härpå, för
at ersätta mig de fördelar jag afslagit,
Hane Kongl. Majtt i nåder utäämna
mig til Capicaine wid Kongl. LifDra-
gonerne, och at wara DchOrdonnance
från Regementet under hela kriget; mig
lemnades en tumma penningar for mine
rese-omkostnader, och jagerhöll Hög Be-
fallning at följa med Konungen uti t>efj
iuite til Finland: men! då jag i under-
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8 Dagbok öfiver en Resa
tålighet anmält, at jag marit nödsakad.
at skingra mit PquipaW for at förse mig
med nödige resevenningar på min resa
til Ryssland, och fot' at nu til förestående
champagne sätta mig någorlunda i stånd ,
fordrades, at jag reste några dagar för-
ut at laga alt i ordning, erhöll jag nå-
digt til,lånd, och begaf jag mig frånStockholm den 22. Junii. ©en 25.
därpå följande ankom til Åbo, och fe-dan jag i största Hast fastat mig det
nöowändigaste, reste jag til min Far ochmine Siägnngar at hopsamla mitt lilla
strögods. Ifrån Åbo Had. jagfor nämn-
de orsaker tagit magen öfwer Kautua
Brak ».ch 'Pavaflebus til ttelsingtorz»
en wdg af Fyrtiotre starka Svenska mil.
Den 2. inni om aftonen ankom til sidst*
nämnde S ad. Jag rapporterade mig
genast ho) mine Höga Förmän, hwilke
gnnsta wäl uptogo mig. De få dagar
jag tilbragte där, mar jag et kä:fiofullt
witae til den nit som upeldade Office-
rares och Soldaters hog til Konungens
cch Rikets tjenst. Arméen öktes dageli-
gen ge.tom nya tilstötande 'Proupper;
aadteligen alt lifwades af det alfwarsam-
mi cch manliga stick, som cbaraökerile-
rar hjellar, då de, på giftven anledning,

och
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och på wigtige {Ml gå modigt åstad at
fakta för sit Fäderneslands heder och bä-
sta.

Den 6. Julii.
Klockan i. efter middagen blef jag

af Hen General Majoren och Oom-
mendeuren loll tilspord, om jag kun-
de mara färdig innom twänne timmar för
at afrefa til Petersborg, med depecKer
til Herr Baron von Nolcken; och dä
jag denne fråga bejakat, tillade Genera-
len, at så snart jag wore färdig, bor-
de jag infinna mig hos Kongl. Maj.t
på Hans Fartyg. Sedan jag anwändt
en hals timme til mine små Utrustningar,
for jag om bord på Fregatten Ampbi-
on, och fick genast företräde hos Kongl.
Maja. Han behagade då först fråga
mig: om jag mit» nuwarande Krigiske
omständigheter wågade resa til ROland?
och då jag i underdånighet swarat: ja,
jag år färdig Ers Majestät, tunnades
mig af Kongl. Secreteraren Herr Alp
«lepecber, Courier- bricka och resepen-
ningar, men af Konungen Sjelfet hand*
fcref til (General lVlicbelslon, med til*
önskan af en lyckelig refa. Föreställande
mig måbligheten af min resa, besatte min

A 5 w



Den 7- luli!10

be-jening at resa hem med mitt bagage,
i tet fall jag mnom 14 dar icke komme
tilbakars, tå jag wore falt. Detta hån*
de ock fedan; ty då Konungen sielf i 5.
medför-icke feck den ringaste kunskap om
mig cch mitt equipage blijwit bärgadt,
forgde mine Slägtingar mig fåfom olyck-
ligt offer för Fiendens hämd. Klockan
3. efter middagen lemnade jag Plelling-
fors. Under starkaste fiänget stjelpte jag
twänne gånger med min Gbaite, utan at
städa mig det minsta. Klockan 1. ef er
midnatten kom til Lill Hbbortors, och
ämnade upmakta Ofwerste Kommar-Iun-
karen Herr Baron Armfelt; men dådet
fades nig, at han nyst lagt sig, talte jag
någre ögaablick med Kammar -Iunkaren
cch Gapitainen 1'avafk, min män, ochstrart därpå fortsatte min resa.

Den 7. Julii.
Klockan 5 om morgonen, En och

en t>alf mil ifrån gräntsen , mötte jag
Herr Lieutenant Uggla, hwilken, af-stickat» til Baron v. NolcKen som Gon-
lier, nu återkom från Petersborg; Re-
dan en half mil från gräntsen fann jag
deracberade foster af DfwerjtV-Lieute-
nanten von LenKendorirs Jägare La-

tail-



taillon, hwilke pä ömse sidor om lands*
wägen woro utfatte på et aftiå.td af twå
och en half mil.. Den sidsta Jägaren
qwarhöll mig på Dfoettfe-Lieutenancens
befallning, fom wille hafma det nöjet at
frukostera med mig. Gatle, min och stek-
te kycklingar serverades, så at jag icke
ined fog kunde wara mitmögd med mit
fängslande, fom ej warade längre än
frukosten. Setan jag tagit af Aftverste-
Lieutenanten, min gamla man, et ömt
afstet, körte jag åter så mycket på, som
mine fwaga Skjuts-hästar tålde Mid-
dags tiden kom jag til Predricsbamn.
Denne @n# mar ännu ej fatt uti til-
räkeligt försoarsstånd; ty maltarne befa-
stades då först genom nya pallilader; in-
ga Ganoner syntes, och besättningen mar
icke synnerligen talrik. Då jag för at
få Patzet understriftvit och ordres til
Gourier hästars uttagande, stadnöt,
mo fiere Ryste Soldater och Under GM-
eerare ikring mig, och frågade mig gam
sta wänligen och höfligt, om det werkeli-
gen stulle bliftva Krig utaf emellan dem
cch Swenstarne, hwilke te alt för ogär-
na mille slås med, anseende dem som si-
ne tvänncr och Grannar. I tanka at lem-
na Konungen Breftil General Mcbels-son

11Den 7- lulii sr i^c.



?Den 7. lulii12

lon åt Prince Isbanor?, gick jag til ho*
nom; men blef ej litet förundrad at fin*na Generalen Grefwe Pva5oumoffl<v»
såsom £>fwtx -Beftnhafware på orten.
Han igenläl de mig; tog mig ganska mål
emot, och l.ftvade bestyra om nämnde Bref
med det styndfammaste. Om jag icke
fruktat at jag kunnat gå mtfte om Ba-
ron v. Nolcken, hmilfen Konungen sielf
trodde mara på återresan, hade" jag g.r-
na tagit magen ät Willmanftrand, för at
egenhändigt öftverlemna til General Mi-
cbelsfon Kongens bref; men nu mar
icke et ögnablick at försumma, for mine
wigtige depecbers stulö. Efter twänne
timmar? drogsmål fiick jag fortsätta min
refa. I Fredricsbamn mar wid min ge*nomresa en Bataillon, omkring JemHun-
drade man, af Prince Labanoffs Rege'
mente; den andra föga talrikare, bestå-
ende as ser Gompagnier, mötte mig pH
wägen; likaledes et Gompagnie Artille-
lie med tio Ganoner af Bombardier
Regementet, wid hwilket jag tjent i fem
års tid. GMcerarne och underbefälet
kände mig igen, cch fägnade sig icke Ii»
tet, at se mig: men beklagabe at de stul-
le flås? emot of). Ännu stötte jag på nä*
gre ftuå Infanteris detacbementer, al*

It
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tesammon omkring åtta hundrade man.
Me öpnade de för mig, drogo Artille-
riet och Bagaget å sido, för at icke hin-
dra mig uti min fart, och bemötte mig
ganska höfiigt. Usle skjutshästar och elak
mäg mättade at jag ej förr än klickan et--
Icfwa kunde hinna til Wiborg, hwilken
Stad ännu mindre mar bewärad, eme-
dan bär endast moro fyrahundrade matt
Invalider i befattning. Länets Gnuver-
neur Herr General -Lieutenant von
Guntxell, fom blifwit underrättad om
min ankomst, böd mig til sig, for at u-
ti twänne timars tit göra mig fwåra fö-
rebråelser öfwer mine land-måns utfö-
rande wid Nyflott, Han. flöt därmed,
at tilstå, det han fruktat Oftverste Kam-
mar -punkaren Herr Baron Armfelts
honom gjorde invitation, at onsdagen
därpå upwakta Konungen i Lovifa, wo-
re blott en fin anläggning at försäkra sig
om det), och General Uicbelsfons perso-
ner. Ändteligen sedan jag sluppit detta
pinliga förhör och blifwit aff..rdäh,.reste
jag därifrån ' i sällskap med Majoren v.
Xruclner, hwilken gas mig rum i sin
Galelcbe, där jag, nedbäddad i mjuka
sängkläder och insofb uti en angenäm
Hmila, för någre timmar, saknade den

for-
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förtret lata hästar och svåra magar mig
försakat. Emedlernd mar en Tyst Falt*jt\r nog Christligt sinnad at uthärda
fägn och swår wäderlek i min Gbaite.

Den 8. Julii.
Otta mi! från Petersborg rott» et

ombyte,fann jag Pelanste intancerie Re
gementet, bestående af mera än Ettusen-
de man, Uti läger, commenderadc af
? ince Wolkontkv. Under det hästarne
föresrändeZ, gofmo åtstillige Officerare
af Regementet sig i samtal med mig,
cch då de trodde mig öfwerföra til ?e-
tersborgste Hofwet fördelaktige freds .mil-
kor, önskade de mig w'd min afrefa all
lycka -och framgång. Någre mil längre
fram mötte jag fyra Grenadier Gom-
pagr>ier,och körde, fram emellan femhun-
drade man Gotlaker, fom lägrat sig å
ömse sidor om mägen: Twå mil ifrån
Petersborg stötte jag på Stor -Furstens
lGuiraiMr Regemente, hwilka upbrutit
cch började tåga ännu närmare, £if-
Grenadier diorviste Regementet, med
et Gompagnie Artillerie af förr om-
nämnde Regemente, alle ämnade åt Fin-
ska 'Gräntsen. Ingen lade mig något
hinder i wägen, utom hästar och wäge-

la-



Den 3<i lulii Ar 1788. 15
laget, och jag ankom om astonen til Ba-
ron von Nolckens Logis i Petersborg.
Sant är, at jagwäck.e ösiver alt Folketsupmärkfamhet och nyfikenhet. Herr Ba-
rönen, min och min bros oföränderliga
gynnare, emottog mig med största ynnest,
cch lät mig finna i det) hus alle de be-
qmämligheter, min lilla warelfe kunnat
önsta sia. Det) Fru Greswinnan, etroar digt Fruntimmer, prydd med alle Ko*
nets fördelar , och af de fällsyntaste egen-
skaper och förttenster, bemötte mig ganska
nådigt. Et utwaldt sällskap , gott bord
och all möjelig förplägning, bragte mig
at snart glömma det lilla omakresan för-
orsakat mig, och at med större lugn kun-
na umbära mine öfrige gynnares ochwänners frånwaro i Staden. .Sluteli--
gen mar jag "altfor nögd med min Civil
arrefl uti Baron v. Nolckens hus, hwil-ket i alla andra tider kunnat af mig au-ses för et Paradis, om icke, uti närma-
rande Krigiske omständigheter, bedröfmeli*
ge underrättelser, oangenäme händelsercch en bekymmersam oro skingrat det lugn
Baronen och Greswinnan så mål behöfV
at laga sig til sin resa.

Den



16 Den 9- luM
Den 9. Julii

Baronen stickade för middagen ett
kxpres til ©refwe Gfrerman, för at er-
hålla et Gourier-Paf) för mig, men fickintet fwar, i anfeende til instundande Hög-
tidsdagar. Jag lät upsöka min bror,
och inom få ögnablick hade det angenäma
nöjet, at innesluta honom i mine armar,
aldeles utom mig at åter fe en enda och
oändeligen älskad bror: men def)a så na»
turliga och glada känslor blefwo snart
störda genom den underrättelsen han gas
mig: at man med all magt satte sig emot
at utfärda hans afsted ur Rysta tjensten,
utan at hafma minsta affeende på de mån*
ga fwåra od) blodiga tjenster han gjort
Riket. Harm, wre&eoch forg uprörde öm--som mine sinnen, och mar jag half för-
twifiad, at förlora alt hopp at se min
bror förenad med mig uti Fäderaeban-
dets tjenst och förfwar. Efter middagen
ankom H. Käjferliga M. tilStaden, lör
at sira Helgedagarne. Uti en grön Si-
ten Kammar -Herre klädning gick jag Ii*
tet ut, för at mäbra mig; ty at bära u.
nitorm hade kunnat mara wådeligt. Men
cagtadt alt det jag gjorde for at mara
okänd, måtte min pbvfionOfnie förrått
mig; ty en Rpff Dame igenkände mig

och
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och brydde mig ej litet för kr'get. Ibland
annat sade hon mig, at ni emot et of
merlägsen slyrcka skulle komma til korta.
Jag inwände; at sa mycket wi hade med
sten at ftugta för R>zke Damernes eld-
fätigdhet; så litet mor* wi rädte' för de-
Kaé Gavaillerer. Detta i ifall frälste
mig för en rägnstut af förebråelser.

Den 10. Julii.
Käjsarinnan btwtftabe ©ud ?t;ettsten,
til bittra tårar. Detze faltes antingen

nid en tester föreställning öfwer fiere tu-se» olyckor, eller af harm Öfwer ett Nor*
disk furste. Om aftonen ankom Herr
Goi-net-s 8cjernivall til Petersberg, st ic*
rav af Kongl. Majtt med penning w til
Bstrn v. KlolcKen, hwilken emottcg cch
plägade honom på bästa Dt.

Den 11. Julii.
HuftDudstaöert wardt dag från dag

ödslig." Rörelsen pä gatorna ftadnade.jCjch da det gicv»; nyttigare bruk af
ar, ån at draga yfraig? Wcklin-

g>r Uti förgylla Equipager, neml. da de
öumåndeS at släpa fram Artillerie och
Arméens förnödenheter; blefwo de an*
nors oräkneliga ar re ft;ll synte. W'rk-

V stä*
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städerne tömdes på Arbetare, at fylla le-diga Numrer i Kegimenterne; och alt
fyntes Klartialistt och Krigiskt : Då neg*
derne häromkring andades mera trygghet
cch lugn. Sedan Helgedagarne gåttför*bi, gjorde Baronen ännu et försök, at
af ©refme Gflerman bekomma twänne
Gourier-Patz, men fick rent afstag: or-saken mar , at då fientligheterne på grant*sen begynts, kunde han ej mera anses
fom Smenst lVNnifrer, och ingen up-
märksamhet kunde lemnas til det) ansök-ning; at han uti detta ärende skullelvända sig til Grefwe Bruce, Gouver-
neur öfwer ?etersborgste Länet, hwilkenstulle underrätta honom om wägen hanborte taga, och bestyra om Patz, säker-het cch te beqwämltgheter resan torde for-
dra. Härpå lemnabes Baronen målet,
ät taga wägen åt Swerige antingen sjö-
ledes, eller landwägen öfwer Hwita R-;f>
land, Litthauen, m. m. Om qwällen
ankcmmo til Staden fiere transport
Skepp, hwilka äterbragte ifrån Flottan
de fertufeiTbe man lntanterie, de där tro*
ro ämnade til en landstigning i Alba-
nien, och hwilke nu defilerade hela nat-
ten igenom åt Finska gtäntfen.

Den
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Den 12. Julii.
Fotrmiddagen bimtstade SwenstaLegations 8eereteraren Herr v. ihclaff

eonferencen hos Grefwe Överman,
och läste för honom den mätfmårtig t No-
te jag ofwevbtagt ifrån Kongl. Mnjtt.
Efter stutad leölure, hwarwid Greftoen
warit nog alfnarsam och upmärtsam,
lät Han He"X von äcklar? fötstd , at dåKriget emellan RpUand och Swerige wo«
re begynt, och följagteligen Sweasta Le-,
gationen uphorde, hade han, v. Schlaff
jåmmäl at förfoga sig cfertöfwadt med
Baron v. Nolcken frän Hufwudstadencd) Riket. Baron v. Noleken, at bete-na sig af det mal man lenmat honom,stickade Sjö-Gapitainen Wahlftedt, en
pålitelig man, til Gronfladt, at ft'g't
för honom och betz luite et neutralt Far-tyg. Sftewuvbitgen reste Storfursten til
IViborg, med et följe af serhttntrade hä-
står, samt lemnade Käjsarinnan ock Stot*Furstinnan i den smärtsammaste saknad.

Den 13. Julii.
Om morgonen återkom 'Sjö-Garn-

talnen Wablftede med den b drösvetiga
underrättelse, at alla Skeppare, i hem-lighet nrevenerade. hade wägrat sig at

V 2 ofmet»
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cfwerföra Swensta Legationen til ©me*
rige, om än de finge tjugu tusende plå-
tar i fragt. Gapitainen af Rysta Gar-
det til fots, Herr Kanckoff asstickades
med smac pä den Noee jag öfwerbragt,
och det, som han mar pä wakt,til grant-
fen. Om qmällen äterkom min .bror med
något hopp om at få afsteb. Qgnablic-
ken ftöto hastigt fram , under de ömastemånstaps betygelser.

Den 14. Julii.
Frätt af en häftig sorg, tog jag et

ömt afsteb af min bror, hwilken sjelf
war förtwifiad ofwer be hinder man ladet
magen for dess återresa ttl Swerige. Wi
stilgdes fördjupade i den ömaste affaknad-
Baron v. Nolcken, som icke hade et og-
nablick mera qwar, at betänka; sig pa,
mar' då nödsakat at taga magen ofmer
roloclk, grtnttst Stad af hwita Roland
emot Litthauen. Hatt wände sig härpå
til Grefwe Bruce, som stickade til ho-
ncm sitt Adjutant Herr Baron v. Mal-
di t?, den yngre, med de nödigepatz och mar-

routen, och tillika He»C Lieucenant
Oen.eti en Liffiändare, samt alt för ar-
tig cch braf karl, ben han lät följa Ba-
rönen på magen til nämnde gränts. Dä

nu
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nu således all ting war färdigt, fotte Ba-
ron, Greswinnan och hennes Mamsellsig i en syrsitsig magn. Herr v. Schlaff,
Herr Stjernnallcch jagtogowärerum i en
Gale5che; min Gbaite och en Bagage
wagn fölgde efter; Liedtenant vemeti
framfor Golonnen; in allés tjugutwä Hå-
står. En Folckbop hade famlat sig i-
kring otz, och då Baron v» Nolcken under
16. års mistande i Petersborg forwärf-
not sig allmän ogtning och tillgifwenhet,
mor det rördt, och unnade honom fie-
re wälmente önskningar. Wi ofreste i-
från petersborg klockan ellofwo om af-
tonen. Den sorg och oro Baronen och
©:efminnon någon tid for deras ofresa
fått wiokännos, oaktats nit som up-
lismade demfor Fäderneslandets heder ochbästa, hade nog medtagit dem. Flere
weck.r hade. Baronen tilbragt uti oro ochnattvak. Slndteligen hade hon fått til-
räckelig ofmok för denne Staden, fom för-tärt -tet] älskade makas hela egendom,
famt ofta förorsakat honom oro och för*
tret: den hade blifwit honom obräge*
lig; och fä fnart han lemnat bes? Sta-
Duette, ,trodde han med långa drag kun-
na ondos bet lugn, fom smällar Heders-
mannen efter mödofotnmo arbeten. Men

B 3 de»-
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denna tjnsarde mittan mu''r de honom
e da t för få ögnablick: ty oa.tseot alt
det ©refme Bruce l.fwat bestyra til det)'
bet',.oamlighe er cch behcf på. resoa, tvär
tntet gtt.r t; tvärtom mötte mi nya hin-
der nio ywortsteg wi hunno längre fram.
Il:ga stjtt.s- hästar, icke en gå'g te min-
sta förnödenheter; WcrdHafea woro blot-
tade på alt, och oak att L-eutenant De-
weri gaf sig all mcda at gä otz tilhanda,
max alt jprgÄstres; hotelser och bannetj
5 fo-g&e af en fyrabubbel betalning, mcro
Nu ..t fruktlöse, å Hteligen låw wåre
F r.nän tftvertala sig at fora ot) tre fta-
tis ner frå t ?elersborg med samma hä-
star. Forgcfwes förtretades Baronen of«mer bet oward'ga upförande, han fick er*
fan; alt gick sin tröga gång, utan ät
något wanns Därigenom. <28tb bett nya
Saten Sophie statnobe mi först, for ät
lå t nåra Hästar hwila. Här fann jag
må: ga wackro förändringar, fä mäl u«
ti Staden fom trägården och Slottet
Sarflitt-Selo, fen år 1782, tå jag om
wåren tilbrag e därstädes fiere weckor u*
ti olfwarsnnma be rigtelser öfwer mine
oden. Greswinnan fick rätt litet hwila
sig första natten, då hon det likwäl fä
mål -bchöft, för at taga sin stodo igen

för
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för den sorg och oro hon fått erfara for
sin oftefa. Imedlertid utstod hon alt o-
mak med enz manlig ståndaktighet, utan
at låta höra den minsta klagan. Wiher-*
ligen blef mått tålamod fatt på prof;
menfedan man tilräckeligen knotot, foga-
be man sig efter omstänt»igl)ef erne. Min
Ghaile måste jag lemno på magen, och
min bötzo, for hwilken mig blifwit bud*
ne tjugu Ducacer i Petersborg, blef
bortroffad af en Ryste: twänne ansen-
lige förluster och fiendtelige priser.

Den 15. Julii.
Sedan wi med samme hästar tilbo-

fatagt sju och en half mils mag, stad-
nade nu wid Keicbelcbtveu, en liten
och föga mdrktvärdig Stod. Sedan mi
stillat mät hunger och törst, bodö wi til
at genom en wederqwäckonde fömn styr-
ko mån genom oro och nattmak matta-
de sinnen. Någre timmar woro härtil
öfwerfiödige; hwarefter wi gingo at bese
©ren, och det mm kunde göra onfpräk
på när upmärksamhet. En wacker kyr-
ka och någre få Stenhus, med en beha-gelig ntstgt, mar det fom föll of) i ögo-
nen. Någre mil längre fram, gjorde wi
bekantskap med en artig man, fom mar

B 4 ' Rid-
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Riddare Of St. Wolodimirs Orden, och
bet) Fra et wördtg gumma, hwilke för
få anblick fcrstaffabe of) det nöje man
finner uti wältänkts folks samtal. De
stilgdes ifrån of), och wi for satte wår re*so, men gansto trlgt, så at witfrånkloc*
kon ellofwo om aftonen til klockan tu
om morgonen icke gjorde mera än twå
och en hats mils resa. Natten tilbrag/es
på ta..dswägen, emellan en, ofta afbra*
ten sömn och spatsertt.de, under det no*
jet at wärmo sig wid de af mate För-
män uptände eldbrasor, cch de hoidgrep
mi bejente of) of at wärjo of) ftr mugg
och st g~r; under -det at tväre ufle Krea-
tur genom bete sökte ot stadga deras dar-
ra, de benrang:!.

Den 16. Julii
Klockan tu om morgonen onkommo

mi til den lilla Staden Logi, sm blef
gra bad 1760, fornt ligger ellofwo och
en half mil från Petersborg; men icke
är meramix "märbig , änben förr omnämn-
be. Det tyckes fom himmel cch jordfor*
swttrn ig ot bereda folket, på et ange*
nämt wis, och til mår fordel, wid mår
ankomst; ty utom olle andre befwärlig-
heter mor Käjsorinnans Krigs'förkl..ring

emot
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emot Swerige altid et par dagar förutupläst i Staderae, förrän wi ankommo;
åtminstone mif)te I..byggarena hwad folk
mi wi.r. Htr smickrade rot of) at finnauti Wärdshuset mera betiwämltgheter att
hittils; men rot bleftvo i wåx wänton
bedragne: bot fanns icke heller annat ättsyro wagg.ir, hwilke innestoto hela werl-
bens mygg och. stugor. Under woronde
måltid blef jag enhälleligen of helac

@alls
stopet mald til Hof- Morstalk och Dfwec*
Oireäleur ofwer lifsmedlen. Beklädd
med denne rotfrttghet, fororbnobe jag en
grytstek; men oaktadt olle vifiter jag
gjorde hos IVladernoilellen i köket, blef
ben dock rätt hård, och första proftvet ofmin stickelighet lyckades ej oltförwäl,för-
moteligen för djurets höga ålder, utofhwilket denne stek utgjorde en wafendte-lig del. Imedlertid ankom Infanteris
Gapieainen ©refwe Apraxin, hwilkensom Guurier til Petersborg öfwerbragt
nyheten om det sidsto för Rytzorne lycke-
liga Sjöstaget emot Turkarne, och som,
sedan han tält wid of) någre ögnoblick,
oftrdröjeligen ofreste til Arméen. Wi
å.et woro twungne ot ännu mänto en
tid på wåre hästar, hwilket kunnat britt-
Ha os) i full förtwifian, om icke wäre strid-

B 5 och
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och yrfä fatt of) i tilräkeligrörelse. Imed»ler.;£> milt den owisthet roi befttnno otz
uti ongåeabe S.vensto Arméens ochFlottans bedrifter, för of) odrägelig. Wåt
nit och (väte önstni"gar til Fädernes-landets heder cch bästa roar att det roi
förn.åode. Uti mått mdrtghe'er tröstadett) ej

f
lite' den makalöst Grefwinnons

glatngaet cch mun sitn e. hwilket
tvtb au &et hon mäste u härd t, aldrig
rufnade?. M.d et hjeltemodigt laga. led
hon all omak, cch det) angenäma olftoar*sombet blef tid ef er annan blandad meo
atrtcf.itåmt och muntra infall. Jo, honbrydde wäre Cavaillerer för deras oio*
lighet rotb den odrägeliga beton och an-
dro beswärligbeter, som ofwer alt mötte
cl), och hrooraf de roerkeligen tå be me-
ra ån hon. Andteligen roar det hon,
fom genom sit mod och sin rosthet u;l'f-
wode hela sällstapet.- Sedan roi nog län-
ge roäntot, for! satte roi resan pä so.Hi*ga och fula roägar.

Den 17. Julii.
Denne dog syntes os) wara mera

benägen än de förre, få wäl hwad roätbs-husenz, som hroob'ffjute-hästar angick; ty
hwad de sednare roidkom, behöfbe wi ic-

ke
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fe mera frukta ot möta Artilleris vete-
raner, hwilko för stpftve t sine ben fin-
go betena sig of hästfötter; och just detze
söner som wi hittils få roat behöft, hade
be tagit ifrån of). Wärdshusett woro
mera ftlfce medförråd, och hastarne sprun-
go utan pisto med hängande tyglar. Wår
Lteutenanr Demeci Ute alt jämnt för*
ut, och hade så när gjort of med en hästi starkaste stinget: det syntes redan intet
tecken til lif, då Rysto allmogens nni-
vertal medicine, jag menar et godt half*
st'p branroin, återbrogte det) osiynonde
lifsandar; til nytt omak på en! usel car-
riere. Då rot ankommit til roårdshu*set, och under tet roar måltid tillagades,
sprakade roi med roärden och roärdinnon
i huset: den förre, en ofdonkod Officer,
skröt of de tjenster hon i sjuårige Preus-
liste Kriget gjort Rysta Riket/ och roar
besynnerlige» nögd med bet sidsto bytet
hon gjort, nämligen hans maka, ben hon
tagit därifrån. Hon äter berömde sig os
sin höga börd, den hon hänledde iftän
b n ryktbare cch olvckelige von Katt.
Det bästa roar, ät de woro enige uti ot
betieno of). Annors troto otz intet äm*
nen til samtal. Wår roårdslosade Klå*
debonob och roat hårlagning åla Charles
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XII, med wåre of nottwok bleka onsig*
ten, alt br gte of) i jämnförelse med

namnkunnigafölje. Middagsti-
den framsatte tvärbältet för of) en Höns-
foppo, men så full med fjädrar, at en-
bast en wädbrpust syntes behöfroos for at
lyfta den til skyn; en äggeröro, men kryd-
bad med en csntoketig cch illa luktande
fetma, ändteligen, alt annat mor i et der-
emot ofmätt förhåtlottde. (.afleec mor det
bästo. Wi afteste utan någon aning af
ttågdn ögen händelse på wägen; men nndt
på den fommo, och oförmcdodt, blefroo
ni athåane of en wif) Lands-domare och
Höfdtnge, som med all mogt wille taga
ifrån oj? mår gede vemeci, ooktodt alt
hans niga munläder. Hela Garavan»
Chefens myndighet mor näppeligen i stånd
at stilla uproret, som endast blTfwiti roäckt
genom den fidsto Postmästarens ondsta
cch djärfhet; men hwilken hade at tacka
sin lycka och sine snälle ben, ot han und-
kom den näpst hon få roat sörtjent. Lottds-
Höfdingen och Domaren bobo til meb
en hop artigheter ät ofverstyta den oro
de förorsakat of). Natten mor icke alt-
för angenäm; ty ooktodt alla de medel
Baronen och Grefroinnon betjente sig of
emot mygg och stugors anföll, ooktodt

röf*
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roftvore-ättikan, ölostwostlon och alt hwar-
med de mutades, trängde de sig igenom och
förorsakade smidande far. Herr v.3cbIaK'
uti fin Galelcbe hade ej heller orsak at
skryta med et lyckeligore öde. Det) med
röda fläckar oftverströ&de onsigte cch bet)
fwullne händer, bttro märken of det bott
fått lida. Smedlertid funno Herrar De-
raeti, 8tjernwall och jag bättre liggfMk
le. Nämnde Höfdinge bad of til sig;
och sedan hon mät plägat of, lemnode
hon til Gornett StjernwalJs och min di-
lcrecion sin Frus ägto säng; jämwäl
det) nattduks bord: Frun sjelfwar bortrest.

Den 18. Julii
Detto wor en of te iKomersse Ga-

lendren utmärkte och en lyckelig dsgjcr
of) ,sa wäl i anseende til den snabbhet b
med man stoss.tde ef) hästar, som til wåxb&husens snygghet. Grefwinnan, oaktoot
alt bet hon lidit fidstledne natt och ofdoge.s hetta, roar rätt glad; ja, him
uptas någre Scener af et wockert Framfystt 'I'beacre-stycke. Intagne af fcyckS*
stjernon fem ledsagade of) i dog, wänta-
de ni of) icke någon bedröfwelig händel-se; men närt Hopp blef bedragit: det mot
wårt öde, at tid efter annan lita någon

mot-
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motgång. Gavaillererne reste fornt til
Plelcou, for ot onstalto om qwarter,mot,
cch det som fordrades til Baronens On-
komst; då roi kommit til Staden, roar
bet nog sent pä natten, och det roar med
mycken mota at roårt ärende lyckades.
Imedlertid onkommo Baronens Poltillo.
ner twå timmar sednore, och ooktodt
be blifwit underrättade ot stodno givar
hos Tysto 1'raKeuren, togO be likwäl
en oftvåg på öbelogde gator, få at Ba-
ronens wognor iblonb nedsonko i smut-sen cch kunde med plats uphj lpos, i-
blond woro på wägen at stjelpa, och för-crsokode Herrstoret betybeltg fruktan ochsngston. eligen, då wåre utskickadestött til dem, förde de dem på rätta två-
gen til mår 1ralikl-ur, och wi fägnade
et), ot utan minsta stöda återse se Herr-stopet. Sedan roi beklagat Baronens
ochGrefwinnons lebsomma äfwentyr,'ch
wi tvål blifwit mätte, kunde wi ej hållaef) ifrån ot göra olfworsamma betraktaser öfwer dystra lemningar efter en för-sirackelig eldswådo, fom för kart tid fe-don lagt trehundrade wockro hus i östa,
cch förorsakat oerfättelige förluster för de
fattige Inbygqareno. Ooktodt Patrioter
cch lifmude of nitälskan för Fäderneslan-

det
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bet, kunde wi icke fägno os) ofwer bes)e
utzlingars olycka; jo, ooktadt de woro
en Fiendtelig Magts underfåtore, wiste
roi dmt det medlidande deras bedröfweli-
ga öde förtjente. Annorsär Staden wäl
belägen, och utan ät räkna Stenhusen,
finnas dnr omkring femtio större och min-
tre Kyrkor.

Den 19. Julii.
Denne dog tilbragtes hos Snsta

Traäeuren. Gouverneuren af land-
stapet och Generalen Herr Pibl höll os?
t borjon nog mif)tänkte, och frnktude at
roi ämnode gronsto de gamle ftrfollne Sta-
dens murar;menlpckeligtroisändrade hon
sig snart, och lät genom Lieutenant Ve-
ineti anmäla sin wördnod hos Baro-
nen och Gresivinnon; låfwode dem alt
möjeligt biträde, och därpå strort utfår*
bode fint befallningar til Post-Hästars
anskaffande för of) intil gräntsen of det)
Län. Greswinnan fyf)tofotte sig med ot
förfärdiga for sig en lätt reseklädning,
och hon offlog fcke min tjenstoktighet at
hjelpo henne därttti. Det öfrigo of &a*
gm blef tilbragt meb vinter, samtal ochpromenader.

Den
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Den 20. Julii.
Genom Gouverneurens bestyrande,

woro wåre hästar redan klockan fem om
morgonen förespände. färden betaltes,
och man satte sig i roagnorne, då jag,som kände landets set, tog afsteb of den
roackra wäfdtnnan, i det jag på bet ar-
tigaste sätt jag kunde, gas henne någre
koj ar. Hennes fägring förtiente roerfeft*
gen denne wänffaps-betygelse; men min
unge rese Gammr-ar, hwilken försent fick
ronder därom, blef däraf ej litet förtre-
tad, och yttrade sig at hon all sin lifttid
stulle ångra, det han icke betjent sig of
et få godt tilfälle ot wisa sin tilgifwen-
het för Könet. Wi afteste, och alt gick
efter wår önskan. En kibit-ke*arel, som
brast på wägen, uppehöll ej något. Wi
stabaade i Gfkroiv, en li en och foga
märkwärdtg Stad, och sedan, fortsatte
roi wår kosa hela natten igenom Hroi-
to Ryssland, som ar altfor tär' g bä-
rande, flackt och stoglöst. <2Bid alt detta
tykes ät Inbyggarna trätdom hindrat
oänd,l!gen idoghet och wärksmchet till
Lattdets odling.

Ben 21. Julii.
Klockan sju om morgonen gjorbe roi

halt i Staben Goockv, nog liten och
oon-



Den 22. ?ulil. 33
oansenlig. Då roi reste därifrån, förun-
drade wi of) ej litet öfwer at finna en
hop allmoge försedd med Klubbor och stö-
rar, på ömse sidor om landswsgen; roi
frågade dem til hwob ända? bå de swa-
rade, ät de tvero upbåoabe ät taga fast
hår i stogen en hop rösivare, sm dagen
förut oftvat wåldswerkon, och ot de en-
dast wäntade deras anförare for ät uple-
to dem. Oonsedt wi sjelftve ej blefwo
def)e seglar roarfe, hade de worit nog
stickelige ät sakta afttart tågen, hivar-
med en kappsäck roar fostbunden bokpäl
Galecben, och ot bemästra sig det sam-
ma. OtktOdt Grefwe Bruce i Peters-
borg lofwttt offarda til Konungen et o-
pet bref of Baronen, hwarttti han med
få ord omnämnde Swenste Legationens
ofreso; få, och ftm hon icke utan stal
trodde at det icke wor ankommit, stref
han tm å nyo til H. K. Mt. och betat*
tode Honom wåre ödett.

Den 22. Julii.
Sedan roi alt ifrån Petersborg restsexhnlwr.be ftn-atio Nysta Werft, ellersextiofyra Swensto mil, roi änd-

teliget til Saten i hnita Sjöland
Poiozk, ftm ligger oändeltget tvål.

C Sn'öm-



Stommen, som flyter twart igenom, och
fem hår utgör gränsa emellan R-Mond
och Litthauen, c.x å omse sidor bebyggd
med Städer af samme namn. Länets
Gouverneur, General Lieutenanten Lu-
nin, en man af förtjenst och mycken ar-
tighet, sparade ingen möda ot wrstaffoof) alle tttöjelige beqwämligheler. Genom
det) föronstaltot de blefwo rot ratt wäl
logerade uti en Baron Borks hus ; Hivar*
til kom, at bon lät férvera ot) fin egen
tassel, genom sitte Domefliquer, man
ht tala om fångar och andre förnödeahe-
ter. Wid så ma ga höfiigheter och prof
of ftikostighet, mar Baronen, och dctz he-
la Saltstop, rörd, ock swarade mch be
listigaste belrgnfer af högaktning och er-
känsla. At 4inderräao sig om be å!fkilli*
ge -»vågar man kunde taga härifrån tit
Polen, lät Baronen bjuda Postmästaren
Afleflor Pvanlclt til sig; men det) män-
ton blef frugtlös, emedan dennemannen,
en goddags pilt, yttrade ben största okun*
mtzhel. Monc!! blef tilbragt meb, at
be rakta S adetts wockro läge- Uti hastas q ic g profpeåen af et wockertBern-

kloster, Hwilken Grchvinnan
war i.åbig och na emot af mig. Natten
roat- angenäm,-och förstaffade of) enhroi*

lo

34 Den 22. Julii.
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la och sömn, som roi' saknat på helawagen.
Den 23. Julii.

Bittida om morgonen blefwo ' rotroack.e of en tvackcr Mufique, som hör-des ifrån nämnde Bernliarcliner Kloster.Do Härifrån til Willna inga Poftwägarworo inrättade, gjorde Baronen contrasmed de dar tvärande ilraelitiffe Förmän,ot föra of) ända tit nämnde Stab, ellersyratioftwa Polsio mil. Sedan geck honmed ftne Gavaillerer at bese et juicerGo legiu-n, och beunbrade med stat satvål teros wackro inrättningar, och Pro.teflorernes sttckelighet, som den höga ochroockra byggntngi konsten, omvänd wttderas kyrka och kloster. inlpeKoren ochPater Guardian togo sig all lwtänkeligmota, at lata Baronen se nit som kun-bi sortjeno bef) upmärksamhet, och wororatt nog.be med den höghet och artighethon wtsade detn. Wid ofstedstogo wetImmade Inlpeckoren til Baronen enwocker blomster-ldouciuet, den han witjtämnat at Grefwmtton, menfor sine strån*ga Ordens*Reglor tog denna omwäaen,oonsedt hon icke wille widqå btt Ef ermiddagen blef Herrstapet besökt of GÖu-C 2 ver-



Den 23. /ulii.36
verneursn och någre andre Herrar, bH
Baronen å nyo yttrade sin erkänsla för
den artighet Gouverneuren betpist ho-
nom. Om aftonen ankom ett ny offliinv
ning of Swenstar, som icke allenast ökte
roar wattdrande Garavane, utan ock il-
lika lemnade mig et nytt äfwentrr for at
därmed pryda min dagbok. Herrarne,som utgjorde den samme, woro Herr
Skepps Gapitaine Wahlftedt, hwil°en
på et utmärkt sätt och mät tjent uti sid-
sta Fronsto Sjökriget emot England, och
roid nuroaraude Krigiste omständigheter
hade afslagit store fördelar, man tilbudit
honom mi Rytzlond; tillika tilfatt myc-
ket of sit egit, endast of nitälskan at tje-
na sit Fädernesland; Kongl. 8ecretera-
ren Preclricslon, hwilken sidstledne wår
bliftvit stickad til Petersborg at där pä
Kongl. kostnad lära sig Rysta Språket;
och Lecreteraren 8orling Defje Her-
rar öfwerbragte mig den bedrofweltgand-
nina, ot ooktodt alt hwad min bror gjort
för at erhålla sit ofsted, hade det icke lyc-
kats, i anseende til ständigt och nytt up*
närande motstånd; ånbteltgen, ot han
warit forfwiftab öfwer det hon icke feck,
oaktadt all sin åtrå, tjeno sit Fadcrtes-
lan". Ach, huru smärtsamt kände jag- icke
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icke roib denne berättelsen de gamle sår
åter upriswos, hwilko så ofta blött wtv
den motgång od) olyckor, min enda och
hogtåtstabe bror fått uthärda; med et en-
da slog mor alt mit hopp til intet gjordt,
at se honom wib min siba fakta för lonb
och Rike. Jag ösiverlemnode mig åt mi-
ne bedroftveliga tonkor, til det) en swår
och tung sömn öf.verföll mig, och lindra-
de för någre ögonblick min häftiga sorg.

Den 24. Julii.
Bittida om morgonen, lebsogode of

gonsto artig man, och
mår g"de roän Lieutenant Demeti , gitt-
go wi meb wårt hela Bagage på en Flot-
ta öfwer Onina Strömmen. Då roi
hunnit til onbro Stranden och Polste
Staben PoloxK, trätte Stodsrooktea i
gewär för Baronen; och deras Gfticer,
nitist Patriot, convoijerade of) et stycke
på wägen. Imedlertib hobe wi allesam-mans tagit et ömt afsttd of Lieuteoant
Oemeti, med hwilken wi worit högst
nögbe, fot alt beswär och möda hon gif-
wit sig på hela magen , at hjelpo of) from.
Baronen hobelemnot honom bogen tilföre-
ne et matfett guldur, såsom prof of sin
erkånsla och aktning för honom. Wi al-

C 3 le



le ot.sågo honom såsom naturalilerad och
horande til de forbrefne Svenskar, och
kunde icke utan saknad lemtto honom.Sedan omnämnde Polske Officer folgt
of) et stycke mag , och nog fortfrat sig &f*
tvet: den woldswerkan och grymheter, Rvs-
farne i sidstoKriget foröfwotemotdetz lands-
män, och då hon of hjertot onstot Swen-
sto Arméen all möjelig framgång, famt'
bebyrot ot be mäste of hans Landsmän
brttltno of längtan ät hämnas på Mu-
lcoviterne, beros Rännet", alla -be o-
förrätter be libit of dem; tog Hon meb
tilonston of en lyckelig refo sit ofsted.Lo det häromkring roar oändeligen frakt-
bart och wockert, och ooktodt åkrarne uti
hwito Rchland woro nog frodige på nå-
gre ställen, måste man tilstå, at Lithau-
en öfwerträffnr det samma gansta mycket
fa wäl i ofwerflöb på all slag säd, somi anseende til sielfwa åkerbruket. Skor-
den tvär ofwer alt rik, och fälten upfyl-
de of Londtbrukare, som fägnode sig of
wer en ymnig od) härlig tvärt, belöning
cch ttpmuntran för deras arbete. ögat
ftr wgdes of tvackra föremål, de präg-
tigaste utsigter, där alle naturens förätt-

l.ar tvist* sig i deras fallo fägring.
Til äftventyrs titt en fri inbillnings

kraft

38 Den 24. Julii.1



Den 24. stllii. 39

kraft förtjensten of def)e täcka målningart
ty då roi reste genom nenötetige länder,
woro wåre sinnen til äf.oentyrs icke nog
ledige at satta rätta waroet på detze neg-
ber.'fordelar? Men nej, denne motsatsen
'ägde hos of) icke någon grind; ty hroac-ken hintrode otz en flygtig fordom eller
fpmvilla, förorsakad of hot eller harm,
ot fatta wår&e på Inbyggarenes fvtHjen*
ster och Jordbrukets egenstoper, uti de
Ryste londffoper wi reste igenom. W>t-
gartte woro rätt fwåre: höge "berg och
Iwante afgrunder, ihålige wägar to.a
igeltwäxtestogar, usfle bryggor, och For-
män fom körbe gansta långsamt, och wo-
ro iblo.td wtllrådige om trägen de stm-le taga. Ooktodt roi trängde of) igenom
store qwistor, och hade möda at rebjt of)
ifrån trän och bttstar, just fom hade mi
fpatlerat på jagt: så kände Baronen "icke
stort det omak han fick erfara, i glädjen
at hofwa lemnot Rysta gräntsew Wi
spisad; middag hos ett Prest of bi for-
ente PveliZionerne, och för at spraka med
honom, filtgo tvi upleto olle wåre gam-
le latinska glosor, med hwtlko rot i best
ögon pazleracle för idel Ciceroner. Natt-
qwarter fogo wi i et iwancilcan Man-
tt kloster.

C 4 Den
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Den 25. Julii
Sedan roi i en Trivial Latin tac-

kat tväre wördige fäder for tak och säng,
reste wi af. Wåre tvägar rooro nästan
cbtufbate, Hro0ttil kom, at då wåre For*
mält tagit en oftväg, försattes Baronen
rch des) Sällskap i en billig fruktan. Un-
der det en wägwisore letades, stilgde jag
mtg ifrån Londsroägen et por hundradesteg, för at leta efter något tvilbt; men
då Baronen genom ett stift* berättelse
trodde), at jag redan länge sedan fördju-
pat mig i tjocka stogen, blef hon orolig,
cch med et ctngsl-g röst ropade migtilbo-
ko, ft ätandes at förlora sin journalist;
mea nio ftrsto männistligo late jag hör-de, kom jag tilbako, cd) roar oändeligen
sn.-.ckrtb of den del denne min frikostige
©pnrtare tog i min lilla roorelses öben.
3uiebr.ettib ankom roat roägroisore, och
roi kör.e längre fram. Middag spisode
rot i de t Ulla Staden Pluile. Om qtväl-
le-, och ftr nåre Formäns instundande
Saobath, rooro roi nödsakade ot blifwa
qroar uti Staden ttlubock, gonsto li-
tet märkwärdig. Et wockert och tväl be-
tagit kloster och OatKolfK kprko, med Iu-
darnes Synagoga och Lcltola, rooro den-

ne



Den 26. Mil. 41

ne ortens prydnader. En tvokfttm brand-
makts rop, och hundkrig, förstörde roar
ro, och natten tilbragtes rätt illa.

Den 26. Julii
Baronen gick om förmibbogen at

bese. Iudnrnes lcbolor, Hroitcken nyfi-
kenhet btef ganska wäl uptogen. Efter
siutoh gubstjenst infann sig en vireälor
(5antu» Of8ciiolan, med troänne sitte lär-
jungar, för at låta höra sig. Oöfroerens-
stemmonde toner, belebfogobe of genom-
trängande och meb tummorne underhulp-
ne driller, rooro på roägett ot fprängo
wåre ör-hinnor, ooktobt teras uptåg
och åtbörder ej kunde annat än roa of).
Imedlertid roar roårt qworter kringhroärft
of Judar, hwilko ej litet tyckte om deras
virtuolerz stickelighet. Middagstiden hör-
des et försträckeligt åskewäder, sotn bebå-
dades genom et starkt stogrägn. Dä
målnen stingrot sig , och wäderleken åter
blifwit behagetig, hade Greswinnan, för
at göra ot) ett angenäm iurprife, för-fläbt sig som ett Judinna, och kom oför-
mododt in i denne drägt. Sällstopet blefpå et angenämt fått öfwerrastodt, och be-
undrade ej litet det) tvockra ställning ochstickelighet.. Israels barn tville lyftahemC 5 ne.
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ne of glädje til stpn, och hade säkerligen
tilbndit henne Kronan of)erufa!em,om
d: haft densamma uti sit tvåld. Dä
hon 'återtagit sitte wottlige fläder, fölgde
jag henne til )udiste Lcbolorna, och til
et Köpman. Ny glädje: de.woro utom
sig, och öftverholfibe henne med tvälsig-
netftr, hworaf mg ock erhöll min til-
rv.ckeligo tel; jo, så mycket, at jag icke
roif) e hwad jag stulle göra of olle dmts
lMwWaingar och hofiigheter. Uti den
behogeligo rottian, som intagit en 3cbole-
mäster:, kyste hon mig siere gånget på
horden, och kollade mig i htvort ord Nå-
dige Churförste Någre unge Judinnorföre,'tä.des of), af hwilkn en roat förlof-
road», toio fyta,. och den äntra redan
gift et. år, wtd tolf års ålder.

Den 27. Julii.
Om morgonen rooro tvi oldeles re*

fefärdige, då til wår stora förundran an-
kom Swenste Confuln BirnborZ från
MiborZ) som med få ord gjorde of) be-
rättelse om sine åfwentpr; nämligen bä
fiend.elighe'erne begpnfépå Finsta grant-sen, hade 6ouv<-rneuren bärstäbes Ge-
neral von (?unt?eil tilsogt HONOM Ot
hålla sig färdig för at följa meb Stvett-

sta
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sta Ministern , då hon stulle rest tUSroeti*
ge genom Wiborg; men då det blifwit
bekant, ät Baron von Nolcken worit
twungen at taga tvägen öfwer PolozK,
hade '.tätnade Gouverneur stickat honom
til Petersborg, under forewändning at
Baronen dit kollat honom för ärender
af tvigt: men då hatt ankommit til IVli-
nifternz hns, hade hon funnit där en-
dast en KibitKe och en Ryst U tder-0M.
cer, som fört honom genast til PolozK,
od) blef satebes nödgad at lemno sin ma-
ka , sitte hus och alt det hon ägde, i Wi-
borg, sör at ofwerlemno sig på nåd och
onåd åt en roonortig underofficers go-
do behag. Baronen, Grefwinnon, och
roi alle togo en öm del i hons ode; och
fedan tvi dudit til at trösta honom, frå-
gade of honom efternyheter. Därpå be-
rättade hon of), at Swensto Arméen roar
redan på Ryst botten. Middagstidett stod-
node tvi i Staden. Oanielovitz; dtir.be-
sågo tvi Dominican-Mttnkaraes. Klo-
ster och Kyrka, hwilko woro ganståmyc-
ket intagne of Greftvinnons behaglighe-
ter, och nästan förtjuste. Herr v. Schlaff
och en Munk alternerade med ot låta
höra sig på orgelwerket, til des; rot togo
roårt ofträde. Kart efteråt* begrofs en«o«--



Den 28. Mli.44
goi)e, som blifwit ihjälslagen of gårdags
äston; asiven hördes, ot syro Judar un-
dergått samme bedröfweligo öde. Wi
fortsatte mår resa, cd) fingo fe lemnin-
g-r of det förfträckeligo åstetvädret. Of»
roeralt rooro stora trätt nedslagne, som
stängde få roägen för os), ot roi med p-
ron i ho'd sttgo göra of) iväg. Härtil
rooro djupa roattuptif)or och eländige bro-
ar, hwilko hindrobe of) ot reso få fort
fom. roi önskade. Osnygge Krogor höteI i >:dan förorfotot roar tvedertviljo;
men nöden hor ingen log, och roi rooro
troungne at alt roitore betjeno of) of dem.
Om aftonett • stref Greftvinnon et att för
roockert sinnes språk på italiensto, fomnoitnobe om hennes höga känslor och om
det) roärbtgo sätt ot tanka. Gebon honfpelt Schack od) louperar, gick hon med
sin roördobe mata ot söka hwila mi wog-
nen.

Den 28. Julii.• Sedan det ymnigt rägnat i någre
timmat, och det omsider blifwit uphåtls-
roöder, åkte rot längre fram, utan ot nå-
got märkwärotgt tildrog lig. hatten til-
brogtes uti rotgnotae.

Den
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Den 29. Julii.
Södon roi med pråmar öftverfartt

(leden ovilja, onkcmmo ni til Staden
tviicbalefs, föga märkwärdig. Landet
bäromkrtng roat så härligt och fruktba-
rande, at föga arbete kunnat fatta de
trnck.e och orkeslöst inwånore utt ofwer-
fiöd as Liftvets beqwämngheter. Men lt-
ko träldoms onde kt.fwar Fo ket här
fom i RtHlond. ©en högre Z-deln och
Prästerstovet, med en del Handlande, oro
bögstwälmåettbe; men allmogen usel och
fattig. ©et är städa, ät et Rike fom Po-
len, som är folkrikt och hor en bärande
botten., tillika innom sig alla möjltgetitwä*
gar at blifwo wäqttgt och florerande,
stall ligga i en ödslig och magtlös dtoo-
la. Regeriags sättet, Parti anden, inbör-
des Krig och Utlänfft ok, böra anses fem
g. ttad-orsaker till et så beklagans-wärbt

inb. Efter middagen reste v. 8cblaik',
Lljernwall och jag forrut, och onkommo
tit Willna, httfwudst..den i Litthauen,
klockan åtta om qwällen. I början ha-
de tvi nog• besvär at råka på et godt

-Hus; omsider lycktdes bet for os),
och ledan roi låtit utreda qwällswaroen,
och tväntat nog länge, ankom nndtligen

Ba-



46 Den 30. julil.

Laronen och Greftvinnon, fom blifroithinbrobe of trötte hästar och elak roäg.
Den 30. Julii.

Sedan tvi fått åtstillige befök ofGarnizons Officerare i Stöden, gick
Baronen ut ot spotsero, hedrad, wordod
ofweralt. Wi kunde icke hålla of) ifrån
olftvorfammo betraktelser, då roi öfwer
olt sago bedrösiveliga qwarlemningar af
Rytzarnes grymhet, hwilka icke stont htvor-
ken Furst bvacl/.ivills eller Grefwe Ogin-
ll<v5 hus, och ttlhörigheter. Staden
Willna, som är belägen mit flodett Mil-
jas stränder, är nog märkwärdig, få wäl
for det) tvidd och storlek, fom fot et tm»
fenligt antal af tvockra hus.' Fyratio tre
Kyrkor och Ktosier, jämwäl en l.utnerlli
Församling, den nya catKedral Kyr-
kan bygd af tvlaslaltkv,
och ej ännu färdig,, en annan upförd of
Konung nSigismund, Academien, fom
äger stickelige Proteflorer och tvockra in-
rättningar, med manliga tilhorigheter;
alt fortjenor upmärkfombet. Et gammalt
forfallit Slott ifrån Konung Carl XIl:s
tid, et hus, fom denne hjelten, och et
annat fom Petter l:ste bebodt, alt for-
drade roar beundran. Oontratten ofrui-
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ruiner och tvockra hus, gjorde en bcho-
gelig werron. Nära til Staden såg man
Xnticole, liten men tvacker Stad, tilhö-
rig 8apiebiste Fursteliga ätten. . Kring*
liggande negderne woro gOlcho tväl betag-
ne, och sörestätbe på åtstillige sidor präg-
tige utsigter. Efter mibbogen, sedan La-
rönen strtfwit til Kongl. Moftt, och be-
gärt itåbigt tilstånb ät behålla mig hos
sig som lauveZarde til bet) han komnte
til något säkert land, beslöt hon at taga
tvä ge t ofwer Warlcliat, til Berlin, istäl-
(et at de andre Herrarne.malde wägen
ofwer t>1enie! och Kånigsberg til JStvé*
rige. Efter middagen besökte ot) Oftver-
ste l.tentenant von Elever, ett Preut-
lare, och att för artig man; hon berätta*
be of) bebogelige nyheer, och försäkrade
ot alle Inbyggare togo en uprtrtig' bet i
Swensto ärettoerne.

Den 31. Julii.
Om morgonen besökte Baronen ochjag Herrar 6fwerstar PablonfKv och Lel>

lecorps. of hwilko ten fednore, ooktodt
sängliggande och ftuk, ftgnobe sig oän-
beligen oftvet ben aktning Baronen tvi-
ste b-natt. Ha« berättade of), at hon
uti Frankrike blifwit bekant med 6ene-

ra-



Den 31. lulil.48
ralen Toll, talte mycket gobt om honom,
och bob mig tvib minåterkomst hälsa Ge-
neralen ifrån honom. Därifrån gingo
roi til Grofleuren )oener, gonsko artig
karl, som ofwerhopobe of) med höfiighe-
ter. Då wi kommo tilboko, funno roi
Furst iVIaslaliKys 3eereterare Abbéen
Giecevitz, och tet) wogw Fursten höte
genom honom låtit bjuto of) til mibdo-
gen til sig; men som Baronen sjelf btt-
dit gäster til sig, kttnbe hon icke emot-
tag-o invitationen: men efter Grefwin-
nan icke måtte alt. för wäl, lofwode hon
med mig infinna sig hos Fursten ester
mittagen. Någre ögonblick bärefter on-
mältes Abbéen IViacevitz, mvcket slug
och försaren man; med olle möjelige of-roertolttings gåfroor och hcftighetei* upre-
päde hon nämnte Herres tnbjttbanbe:
men lät omsider åtnöio sig med det fat-
tade beslut, ooktodt hon roar half för-
troifiad ät Grefwinnons opasstighet hin-
drade henne ifrån at hedra Fursten med
beiök. Sedott roi spisat cd) tält någre
timmar med Me-
ver, ankom Furstens tvagn. Baron och
ing fotte of) deruti, och innom kärt tid
onkommo roi til en of des lonbtgårbar,
en hals mil ifrån Stöden. Fttrsten e-

mot-
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mottog os? meb storsto höfiighet, tillika
med bet) hela sällstop, och rollie på alt
sätt öfwertolo Baronen, ot meb bet) ©ref*
minna och öfrigefoljestogaretilbringanågre
bogar hos honom, för ät hwilo of) för
det omak wi fått erfara på refan. Baro-
nen ursäktade sig på att fatt, at han ic-
ke kunbe emottogt bet) ädelmodiga anbud,
of stal, at fom Swenst, fornt i dm cro
och owihhet han wore om Swenste äten*
ber ne, stttlle hon i sjelfwo Paradiset roa*
raolvckelig,cch ej förr kunna wärdero tväl-
fägnoo och nöjen, än hon roore oftverty-
god om, ot det gick efter önskan i det)
Fäderneslond. Men ooktodt alt det
hon anförde, släppte Förstett honom icke
från sig, förrän hon lcfvat ot tmrgondn-
gen med Grefwimtan och mig spisa hoshonom middag på hons Slott, kolladt
Werki. Jag mor oändeligen ttögb at
råka en gammal man, som worit nära
förbunden med min for uttder tef) mistan-
bi wid ofiedne Fursten KaciÄvillz Hof.§två>tne Prtnsetzcr of detto namn, det)
brordöttrar, öswerhopode mig med artig-
heter. Abbén 'Viacevit? bel.dsagode of)
til Sanden. Redan fr wårt nämnde
besök, hade Gonfuln Bimborg, under-
stödd med Steltpenntujat of ""Baronen

D tch
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och förledd med def) betyg, ofrest til Kö-
nigsberg, med ett )udifl< Forman. Wb
wår ankomst, funno wi Herrarne von
Schlaff, Stjernwall, Precfrieston, Wahl-
ssedt och 5orling resefärdige til tVIernel,
i offtgt ot därifrån gå sjoledes til Hel-
lingtorz. De togo et ömt ossted of of),
och stilsmäston mor nog swår ifrån bes*se wåre tvärbige rese-Gameracler, som
upriktigt bett med of) sorg och omak. Om
qwällen kände Greswinnan swåro styng,
hwilko dock stnteligen osivergoftvo henne;
cch tvi gladdes hjetteligen ot se henne lbu-
pera med of) med sin manliga munterhet.
Abbcen, som höll målron, berättade of?,
for at blanda sina glada infall med nå-
got olfwarsamt, de bedrofligo 6tett hon
undergått i sidstO confoederationz kriget.
Ibtot.d annat, at då hon haft Stor-
Fältherrens ©reftve GginfKyz pennin-
gar under sine händer, ttl en tumma of
fyratio tusende Oueater, hade Rytzarne,
hwilke fått wäder därom, tagit fött på
honom, od) sebon de ofhändt honom
nämnde pengar, hade de gifwit honom
fiere btchin örfilar, for ot få erfara fiere
sädot.e uptäkter, och til slut qworbållit
honom uti fångfligt formar hela- femton
månader.

Den,
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Den 1. Augusti.

' Nedan klockan nio om morgonen
Mom Furstens Kquipage, med twå u-
laner förut til häst, förledde med blå och
röda siden fottet', fastade rotb teros tant*
far, i ofzigt at stil ja fobien ifrån ga*
torna, där wi stulle sko from; men då
det ännu war for tidigt, stickades de til-
baka, och a'erkommo klockan ellofwo Då
roar trål- gode Abbe med i sällstapet, och
satte Baronen, Grenvinnon och jag of)
me honom i wngnen, for at resa ut til
nämnde Slott, dit tvi ankomma ef-
ter en timmas resw. Fursten Biskopen,
Riddare of hwito Örns Orden, destiXie»
cer, Printsetzon Radzivil som worit gift
med Fursten lVtazlalfKy, det) Syster gift
med Grefwen Moryikony, Riddare ofhwito Arn och Stor of l>ithau-
en, som ock rooc tilstädes, Grefwen
Wavrzecki, Riddare of 3tanitlai Gr-
den, dammar-Herren von Puttkam-
mer, nted Furstens 8eereterare Hettat
Wilzevfky od) Giexevitx, och ett l'ro-
fenor af Äcademien, med fiete ondre
Polste Herrar, olle oänteligen artige,
oftverhopode Baronen .och Greswinnan.
med höfiigheter, däraf jag jätmVäl fickmin ymniga del. Grefwe Wavrtecki ochD 2 nämn*
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nämnde 5ecreterare ofwerMe Nttg Ot
gå cch bese ten tvockra packen, och bet
präktigt Slottets täcka negder. Här.illät jag icke länge bedja mtg: jag fotaoltib roorit en tänstosull åstooore af no*
turens mångfaldige alster cch forändrin*
gar. Slottet, som är gonsto roockert cd)
wal byggdt, forråder mycken, smot uti
byggrungsfonsten, cch är riktobt meb ol"
le bet) prydnader. Det är betagit på et»
högt berg, som stiger så högt up ofwerlblorizonten, at det råder ofwer lriag-
liggonte negter. På ett sida fet* man,
på ofstånd, ofwer åtstillige ombyten of
stegar cch fält, Städerne WillnacchAn.tieole, hwilke utmärka sig pä et.ange-
nämt fät t, samt innefattas of stoglupre
cch höge berg. Ät en annan sida blir
man tvarse stöten Willja, som under
det hon slingrar sig fram emellan A<>gor
cd) fält, prålar med sine of roof) cch bu-ssar prydde stränder, och förlustår icke Ii»
tet den forstontes ögo, hwilket på et woc-
fett cch slätt land, ser här och tär klo«
ster,kyikor och byar, för at göra utsigten
ännu behagligare, Ännu på en annan
sida blir sunen angenämt betogen of
en flod, hwilken uti test lopp dinar åt*
stilltge täcka holmar, genom ägorens om*

fm
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fox$ prydde med tempel, lusthus,
filte tält, qwarnor, trägårdar, buskar,
sjöar cch roottufoll. 2)et)e tvockra före-
mål synas här och där troärt igenom en
liten steg, som kringhtvärfwer stöttet,
vch intaga den nyfiknes granstning. Par-ken är til största delen naturens arbe e,s.m på detta stället behagat omvända all
sin tonande egenskap, genom oroonligo for-
ändri. g tr, för at göra bet samme så tvac*
kert, fm mojeligtär. Berg, öfwerklädoe
meb lofst:g, bto, bod med någre bär och
b..r stående tnör-a grottor och lollor, bäc-
kar hwilke ooktodt de taga sit ursprung
ifrån åMige högder, liktväl i deras fall
cmsider förena sig for ot roiso åstådoren
På et ställt så tvä! åtstillige roottufttll,som täcka Alléer, danade of noturen;
ät.d! eligen blir man oförmodat* i lustiko-
gen osiverrastod of Enighetens tempel, B-
remitager. Grottor och andre byggno«
ber, htvilko föra den känstofulle natur-
forskaren til minnes Feernes förtjuste hem-tvist. Wi kommotilboko, och funno he-la Sällstopet fytzlofott at roa Baronen
och Grefroinnou. Hon blef firad och til»
veden, och roi olle oändeligen roat uptag-
ne. Ibland de artiga smicker mig tildel-
tes, srooro filte Polske Herrar pä at jag
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mycket liknade Konung Carl den XlH
contrefait, i onseende til mitte onsiges
drag. Oansedt alfefes icke egenkär, kun-
bi jag ändock ej annat än tycka om det-
ta infall, cch i glädjen sprang til en stor
spegel, for at blifwo förwihod om fatt-
ningen häraf; men huru flat blef jag ic-
ke, då jag på heta min lilla tvorelse icke
fann någon likhet med nyfinämnde hjefte,
mer än endast hårlagningen? Fursten g>f
vt) en ofwerflötig och prägtig måltid, ochroiste of) tusende artigheter, fortsättande,
ftne försök at öfwertolo of) at hwila nå-
gre dar hos honom; men Baronen, på
förenämnde grund, kunde icke ontogt Ut-
budet, utan undanbad sig det samme, til-
lägga;.des, ot uti den owitzhet hast wore
VM Swensto Arméens bedrifter och sin
Konungs matstånd, kunde hon icke nju-
ta och sätta tvärde på Furstens oftverflo-digo frikostighet, som hon borde, forsa*kronde honom om sin tvordnod och en e-
mig erkättsto. Härpå togo roi roårt of*
träbe, ledsagade of roar gode Abbe,
Näppeligen rooro roi ankomne til Stö-
den, då Fursten stickade of)! någre bon-
teiller godt roin och annat reseförråd.
Aftonen tilbrogtes gonsto nöjsamt. Abbéen,
af åtrå ot förskaffa åt Gtefroinnon en

til-
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tilräckelig samling of l^oFOFr^pner, likar-
rader och Rebus, glömde både MOt och
bricka rotb oftonroorben.

Den 2. Augusti.
Om morgonen bittida lemnode roi

Willna, nogde mebroår Tra&eur, och wår
Forman, Beriboren bos Grefwe Brn»
Itofffky, fållat» Rufchenfky , Hroilfen för-
sedd med rasta hästar och snälle kuskar
snart brogte of) ot tänka med. ömkan pä
roåre fordno Ifraelitiste tåg. At dricka
Caffé efter middagen, stodnade roi wid
en Krog; där låto ttvänne unga Judar,
på Baronens tilstprkan, höra sig; men
concerten roar nog ömkelig, för deras
oöfwerensstämmonde röster. Resande ge-
nom en stor skog, bleftvo wi morse en
Eremits hemroist; hon mar öfwer ethun-
drode år, od) hade bobt fyratio år i den-
ne tjocka stogen. Om aftonen stodnade
roi i Staden Oanie, byggb of framled*
ne Stor-Skottmästoren af Litthauen
Grefwe Bruftofffky. debatt denne Her-
re lefde, habe hon på att sätt och wis
ttnberstöbt Statens Inbyggare; men ef*
ter det) döb , tryckte på alt fått, habe en
stor bet of dem ofwikit och lemnot fierehus ode. Det bästa wärdshuset på he*

© 4 l"«
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lo tvägen funno roi bär, få roat for den
styndfomhet och snygghet htvormet rot be-
tjeutes, som fot tvärdsfolkets artighets
stuld.

Den 3. Augusti.
Wi spisade middagen i Staden Me-

retx. Efter mibbogen foro rot ofwer sto»
ben IVIeritxanKa, fom utom Staden för-er.or sig med Memel ftobem

Den 4.
Augusti.

Wt besökte en eremit ef of
St. Bernhards orden, som mor åttOtio
ar gammal, och hwilken nog snyggt in-
rättat sin botting och sit bönehus. Baro-
nen gos honom en stänk, och blef tillika
meb ln ftOskop of honom riteligen wäl-
signod. Då wi httnno längre fram*
btefwo roi ronrse en rott» träd, som for-
dom tvorit et berg, men for någon tid
sedan meb steg cch att nedsunkit och
hnfwit en balt»; förmoteligen har den
tVurtt u ber minerad of stoben Memel
cch m.dernrdiste tholighetet:. flockan
tet) ester lutbbagen, fedan roi rest tjugu-
fem mil ifrån Willna, onkommo rot tit
S oden Qrodno. Hon rotftw sig for o-
gw ganska täck; sex kyrkor, fyra kloster,
Polsta Konungens bro&er£~Palais, Tri-
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bunalet, och andra tvockra kalais och
bus, fortjeno upmärkfomhet. Den fyn-
tes nästan nybyggd, genom en hop bygg*
nåder htvilke febon frosta elbstoåto til*
kommit. Någre Officerare ofiade besök
hos Baronen : jämroäl twänne unge Pål-
ste Sprättar, fom endast kommo i ben
afsigt, at få fe Grefwinnon. öm afto-
nen blef jag of Pfalts-Grefwen Wikon-
iky, och bet genom Frattfösto Oapitainen
Herr du Retlort . bttben ot loupera hos
nämnde Herre. Denne mannen trbte ot
Baronen roore för mycket trött of refon
at roilftra bef) onston, och hoppodes lät-
tare ofwertolo mig; men som jag lofvot
ot fpifo med Baronen, försäkrade jag,ot
få smickrad jag roore of Grefwens tilbud,
kunde jag det icke antaga; menat jog sedan
mår oftottroord roore slutat», stulle ho den
äran at uptvokto honom. Til utfått tim-
ma infamt sig Gapitainen du ReKorr.5
od) ledsagade mig til Grefwen. Pfolts-
Grefwett, en1'ribunal MareehalLapott,
Riddare of hwito Zbrn, fornt fiere onbrePolske Herrar och Riddare, emottogo mig
på et så hofligt sätt, at jag fiotnode tvid»
deras heders betygelser. Jog fick lof at
onbro gången sätta mig til bords, och
bödos mig alle möjelige slOjjs miner och
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kräseligheter, bero jog, som ny!) ätit, ej
kunde göra stal före. Det som roäckte
min största aktning för sällskapet, roar den
nit och roarmo, hwormeb somtelige när*
tvärande Polste Herrar önstobe Konun-
gett i Swerige och tet) tvopen framgång.
D»e som icke kunde annat än Polstan,
pekobe på sine bröst, och betyrobe at be
rooro gobe Sroenste, och at be brunno
af dcmgtott ot förenas med dem, for at
hämnas på Rytzorne olle of dem lidne
oförrätter.

Den 5.
Augusti.

Sedan tvi för en natt betalt tvär
drygo husroärd Hausman fem vueater,
ofreste roi ont morgonen; och få snart tvi
ösiverforit IVlernel floden, gtck det oän-
delizen rostt för of). Wälklädde, sticke-
lige och med sine tvineryorn försedde po-
ililloner, och snälla bästor, alt roat* efterroar onston, och roi åkte så fort, som roi
icke hittils gjort. Sex mil från Qrodnc,
reste roi genom lilla Staden 80K0IK0;
tolfmil därifrån syntes BialegofloeK,en
roocker och märkroärbig Stab, tilhöranbe
Madame de Oraeovie, Konungens Sy-
ster. Det) roockro Slott och prägtigo
trägårdar, meb många roockro hus emel-

lan



lon trägårdar och alléer, föreställe ofpå ofstånd en mycket stor Chinesist park.
Här begynner Stor-fölen. Middnot-
ten stodnade roi i lilla Staden Bzelstc,
för ot staffo ol) någon brotia, sedan wi
rest sjutton mil; men sömnen rollie icke
infinna sig.

Den 6.Augusti.

Wi reste genom Stä>erne BranfKi
och 8oeolova. Sedan roi åkt femton
mil, togo roi nottqworter

e
uti Staben

WenForov, som habe twänne tvockro
och mät byggde-kloster. Postmästaren,
en Tyst, gonsto Hederlig Man, betjente
of) gansto wäl på alt sätt.

Den 7.
Augusti.

Klockan fem om morgonen reste ron
På Baronens onmobott åkte jag förut,
för at staffo qroorter och andra behof til
det) ankomst. Sedan Baronen tilbaka
lagt twänne mils iväg, blef han morse
troänne kortar, hwilke med hängande
tyglar och i fullt streck bobo til at hinna
uv honom. I början trobbe hon dem
icke om gobt; men bå de kommo närma-
re, kände hon dem igen, för Postmästa-rens folk. Denne hederlige mannen stic-

ka*
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60 Den 7. HuZuNl.
kabe genom dem til Baronen tio duc**
ter, dem hon of oroorfomhet glömt ef*
ter sig hos honom. Baronen, rördas bet»
to drog of hons godo tänkesätt, lät ge-
nom nämnde ofstlckobe tacka och hälsahoncm, sedan hon gtftvit ät det) folk en
ai.senlig drikspenning. Sedan jag ifrånktockon fem om morgonen til klockan el-
lofwo, kört tolf mil, ankom jag til War-
lcbau. Polens roockro hufwudstad, somligger roid floden Weichfel, och förestcllersig ögat på et gtnsto behogeligt fatt. Dätt

löfte jag traäteuren 2inkernagel, en
mycket hederlig och bestedeltg karl; och
fedan jag onstoltot om olt hwod somkunde behöfwos, cch icke forsttmmot mig
flelf, gick j. g til där tvärande Sroenstct
Miniftern von Bngellrom, en gansta
rocrdig Herre, som icke roar litet glad at
låta enLandsman,och blefoldeles intagen
«tf den nyheten, at Baron von KolcKer»
lch bet) Gresivinno stulle inom någre mi-
ttuter inträffa i Stöden. -Sedan honi hast
klädt på sig, satte hon sig meb mig i
roogn, och åkte Herrstapet til mötes; och
det mor på den långa bron oftver 5Veien>
tel Strömmen, fom beråmdes- Glädjen pä
ömse sibor roat* osägelig, och Baronen
fäg.iades otroligen at äter se en gammal

nan



rodn och carnerad uti Olplomatiste Som»
hcllet. Hon fpifode med dt) om gnällen,
vch woro tvi olle rätt nytre cch muntre.

Den 8. Augusti.
För middagen gjorde Baron et be»

fött hos (-rolleuren cd) Banquieren Tep-
per, som bod honom til middagsmåltid
til sig, tillika med Greswinnan; men som
hon icke måbbe synnerligen wäl, gickBa-
rönen dit, och blef Frrsteligen bemött
cch plägad. Efter middagen kommo?reu.
fifke tXIinilkern Hen von Bucbbolt?:
cch Herr v. KnZefrrom at siråko med
of). Baronen gjorde ett vilite hos Ge-
neralen Grefwe Kromalcl-letfliv, åt hwil*
ken hon i Petersborg wist en hop artig-
heter, och som hon nu besökte, uti ttpsåt
at genom honom bliftvo föreMd för Ko»
nuugen, hivar» Favorit hon wor; men
denna uträkning steg honom fett. ©ref»
me Stackelberg, Ryste Amballadeuren,
styrde Hofret och alle förnämef som des-
pote, cch af fruktan för honom någade
de icke wifa Baronen den upmärksomhet
de rooro honom skyldige; orsaken htvarfö-
re ock nämnde Grefwes contravifite
blef tttelemnob. Baronen föriftabes med
fät of.vcr detz upförande, och öfwer en

del
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del of Polske Herrarnes träloftige tätv
kefätt.

Den 9. Augusti.
Sedan Herr von Bngestrom er-

hållit sit Greditil, som Stvenst Minifter
roid Polsto Hosivet, begof hon sig til
Grefwe Ivlifcnneck, för of roeto om och
när hon uti denno roärdighet kunde fö-
reställas Konungen. Kelidenten ifrån
Staden vantxig berättade os) ett gansta
glob nyhet, öfwer ben förefallna Sjodrabb-
ningen emellan Swetzsto och SvystaFlof
ton. Herr 1'epper, Ofwer-vireäleuren
af Posten Grefwe PrimadoMliv, Rid<
dore of Blå Bonbet, och KammarHer-
den Botcamp besökte Baronen. Emot
smällen gjorde wi en fpotsergång ot bese
Staden. Warlcbau Hr rätt wocker, få
roäl i onseende til många Kyrkor och
kloster of et prägtigt byggnods sätt, som
fiere Store Herrars Palaiz, allmänna
byggnader, och de nyo Galernerne,hwil-
ko olle utgöra tillika med många roockro
hus, Stadens prydnader. Konungens
lustslott Lafchinka är roockert, och fiere
store Herrars täcka londtgårdar kring-
htvärfroo Staden. Om qroällen fick Herr
Lnvovéen von Bngelirom underrättel-se,
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se, ot hon om morgonen därpä klockon
ellofwo stulle foreställas Konungen.

Den 10. Augusti.
Herr Grefwen Gninon, flägtinge

of den namnkunnige Gardinal B.icbelieu,
och >Iaro,uileu de Penouille, ofiode be-
sök hos Baronen; Envoyéen v. Enge-
ltrom återkom från Slottet, nogd med
hons Polsto Mojtts bemötande. Efter
middagen gtngo tvi at promenera uti
8axista trägården. Då roi woro på tvä*
gen at gå ut, mötte of) Herrarne Chi-
non och kenouille, of hwilko den för-
ste, då hon tog ofsted of mig, bod mig
anmäla vet) djupa roörbnod hos Hons
Kongl. Mojtt, och berätto, ot hon ött-
stote bottom of lif och själ- all möjelig
framgång iDet) bedrifter, til heter ochroälfärd* Marquis de ?enoui!le önstote
det samma. I trägården hade jag kart
förut och oförmobodt råkat Kongl. Pol-
sta General adjutanten Herr IGrkur,
den jag sidstledne mår i Petersborg åter
sett, och hwilken ej litet förundrade sig
at finna mig här.

Den 11.
Augusti.

Då roi åter wäl inpackat roåre sö-
ker, ofreste tvi ifrån Warlcbau rätt bit-

tida
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tido om morgonen, gonsto nögde mel
mår hustvärd. Så snart roi lemnot Sta-
den, kommo roi inom få ögonblick pä
det roido fält, där den ryktbare slogtnin-
gen emellan Swenstorne och' PolacKarns
forefallit, och hwilken roorot i trenne da-
gar. 2Si kunde icke hindra of) ifrån at
hetro skuggorna of de hjeltor hroilkohär störbot lagrar, meb roar förundran
cch tvörbnot. Därpå reste roi igenom
Staten Kalxyna, som tillika med en
Kondsgård of samma namn, är gonsto
roocker och tväl belägen, tilhoronte Ban-
quieren 'I'epper, hmilken ontvändt oän-
btlig kostnot at forstoffo sig en tväl in-
rättat» Engelsk park. Städerne Mfzczo-
nova och Kaves tvoro stäligett tvål bygg-
de, och den sednore märkwärdig för et
gammalt Slott, förstörbt för fprahnn-
bråte år sebon. Jog fom olt ifrån War-
fcnau fått intaga et rum uti Baronen»
roogn, kunde icke nog beundra och mör-
da ben ömbet, fom herrstote emellan ho-
nom och Grefroinnon. Dogeligen habe
jag sedt prof därof, hroilko satte mig u-
tom mig sjelf of glädje. Men nu så nä-
ra tvime, kunde jag icke hindra mig ifrån
at tilbringo fiere timmar uti betrogtelset*
öfwer tett sällhet som troänne makor nju«

ta,
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Den HuZuKi. 65
ta, när be älsta hrooranbro sä högt, som
detta »värdiga por, hwilket onnors är nog
sällsynt emellan folk of den stora roerlben-
©efje ljufroo tankespel bragfe mig ot oro
sta et snart och lvckeltgt' slut på nuroo»
ronbe Kriget, til Swensto wapmn* he-
der och bästa, för at söka uti en älstod
och öm makas famn den tverkeligo och
högsta Mhet som böbeltge njuta. Dethode
nog lidit pä natten, då mi omsider stad*
node i Staden Lubochni;men huru blef
jog icke förundrat» , at finna hnswarden
både lärd och l?bilolopne! D? !!>e man
både fordom tvål tjent wid et 9fc>stt Hu-sar-Regimente, och hade tagit ng däri-
från endast ot ni lugn njuta sin frihet
och be tidMrdrif enslighe:e t förskaffar.Tit den ändan hade han försedt sig med
et nätt cch tvockert Bibliotbeque Här
fann jag Arnauds, Ravnal», Giceroz
och fiere namnkunnigeAudorers art>e et.
Anncrs talte hon rätt wäl både DMoch Fronsysta Svråken. Denne bogen
hade wi åkt sexton och en half mil.

Den 12.
Augusti.

Wi reste genom Städerne Wiibox-
zo och piotrkova. Det sednore war nog
illa medfaren of en grufwelig eldswådo,

E som



fom odelagt fatta S'e"hus, .utan at tM
no en tur efenhet byggnader. Sedan
roi för ntzle wägor icke åkt mera än tret-
ton cch en balf mil, tilbragte wi natten
t Staden Widavi.

Den 13.
Augusti.

Då roi ,lemnat StäderneMelKego,
Naramic cch Rempna, ankommo roi cm-
fiber til 8cb!ef,ste Gräntsen,och woro oäro
betisen nöode at Polen stutates, för det
nt en stor tel Inbyggare ännu woro kttft
trade af N f)artte. sektenen fyntes of)
cch det med stal änrti frUgtbarare och
långt bättre brttkadt ätt Polett, Ordning
cch sm-gghet herrstode uti Städer cch by-
cr.Wt sågo wälhäfbabe åkrar, och öfwer att
roackra trägårdar, bättre tvägar, på öm-se fiber försedde med stugriko AlleePj och
det på någre ställen of åtstillige frugt-trän.
Klockan ellofwo om aftonen onkommo wi
til VVartemberg, gansta wäl byggd ochhttfwttdstod of 0refstapet utof samme namn,
tilhoronbe Hertigen of Gurland.

Den 14.
Augusti.

Om morgonen för wår ofrefo, gick
Baron t, ck jag ot bese Saten. Wi tyck-
te rätt mycket om det) loge och inrättning,

och
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Den äuZuM. 67
tå) bespnnerligm föll ofi Hertigens palaiz
samt en np och mycket roat byggd Lu>
ttierlkKyrka, i ögonen; Middag fpifo-
des i Oels, roacker Stod -som.lyder un-
der Farsten of Wiirternberg.- Dar roar
Postmastaren Herr v. -Steck e.t heders-
inaii, hivtlJén tjent ofiedae Konungen i
preusfen länge och tväl fom Rottmästare
'roib Äetlienz Httsorer. Han tvär. långt
oftvct* fiUnto år, mén så ni ist för ofiedntKörningen > at hon icke kunde håla sig"
för tårar då hon.,talte om honom och
hans bedrifter. Annors. mar han och
Allé Inbyggare of äcblefient, bésynnerli-
vin allé Preuztiste Officerare och Sol-
dater gode Swenste/ få ot de ock tvoro
otålige öfwer nuwat-onbe Regerande Ko-
nungen ot hon icke redan gick påot hjél-
,po ot) och ot tukta RyfWne för alle de
lvåtdsämheter dé i sidsto sju-årige Kriget
fatt erfara., Om aftonen, stodnobi rot iBretiau, , 8xltlelien8, husivtldstod, stor,
roocket och tväl befäst/ ägande mango
gonsto tvockra byggader 'och hus, ooktodt
t äldre stttok. "Da.matt berättat of), at
bons Majtt, Konungen och Printsen of
?reU8len sörroäntodés, morgmdogea til
Lignitz, som tigger fet*, ntis härifrån,
sttef och stickade' Baronen et bref til hons
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Kongl. Mojtt, htvoruti hon anhöll et»
nådigt tistånd, at tillika med mig uproak-
to honom i nämnde Stod. (Strävt där-
på, eller llockon ellofroo omaftonen, rest»
roi därifrån, för at hinna i god tid from.

Den 15.
Augusti.

Klockan ser om morgonett drucko rol
Caffe i l<leumeric, nog märkroärdig S ad.
Middagstiden onkommo roi til Staden
Lienitz, som är rätt roocker, befäst och
roat belägen. Efter middagen ofiade HerrGeneral Lieutenanten v. kole och teh
Son, Aftversten Winterfelt och en hop
l»reu5silke Officerare, besök hos Baro-
nen och Grefroinnon, för ot lyckönska
dem til deras ankomst. Klockan fem
ankom en Capitaine och R dbore of Me-
lite - Orden, som berättade Baronen, at
Kongl. Mtjtt och Printsen moro ankom-
ne, och at tvi inom en half timma kun-
de hwftvo den nåden at uprookto Ko»
nuugett, och at Hons Maj-.t bodde i &
deligo Oadet - Acadernien. Til utfått
timma tnfunno roi of). Sedan roi tvän-
tat någre ögnoblick, och imedlertid sprä«
kat meb Of ersten v. Raifen, en man offörtjenst ctch insig er, blef Baronen of
näittt.&e Oftverste först införd til Konun-
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gen, (hwilkensäsom Prins af ?reu«lenbet
fttt Petersborg, jämwäl spisat hos La-
ronen), tog honom gairsta näoigt t*
mot. Sedan yttrade han sin fägnad öft
lrer Herng Carls tapperhet och Soen«
starnes walförhsllandewidsidsta Sjöjlagt»
ningen. Dä Baron härpä otiwde näg>n
fruktan, at Käjsarinnan, om hon genom
en fficfeUg Satsklokhet kunde med drä'
geligawilkor stutafted med Porten, stulle
med all sin styrka öfwerfalla Konungen t
Swerige: yttrade Hans Majtt, at harl
rch alle Europariste Magter stuue icke til»
läca, at en sä nära allierad granne
frlefwo underkufwad. Sluteligen, bäBaron
v. Nolcken yttrat någon farhogi, at
Danstarne efter fordraget stulle säkert lem-
na hjelp-lroupper tit RHlano, hade
Konungen losivat förhindra deras före-
»ing. Därpä blef jag inkallad, och tyk«
le jag at Konungen blifwit ansenligt man»
ligare och til sin fordel förändrats/sedan
jag såg honom 1780 i Petersborg, som<Vrints af Preussen; han mur gansta nä»
dig emot mig/ roade sig «j litet ösiver
den afwäg jag mat it twungen at taga
för at komma til mit Fädernesland ochmin Konung, den han stuteligen lät oän-
Veligen hälsa. Wid wär ankomst til
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roårt qworter, funno tvi lIenera.len cHGouverneuren hos Printsen of Preuz-
len Grefne Briih], hös Greswinnan pc(
hesök, Hpn och Baronen'woro oänbeli-
gen glade at åter fe en man of förtjenst
som de tärt känna t Peterzb.org. KM
härpå tog Gt-efmen stt afträde, för at so-peMlaotzfor Prin.sen, Någre fåögnoblichres er, btefwo * rot ' underrättade, a; hons.
Kongl, Höghet wore synlig; hworpå Ba-
rönen och jag blefwo förestälde, intagne
of Hans "KuiigL' Höghets Nådiga ochhöfi.ga bemötande- Ester oftonwarden å-
lerkom Grefwe Bruhl, och samtalet tvov
listigt od) muntert. .-.■

Den 16. Augusti.
Klocknt ftwo i vin- morgonen begaf

sig
oHuts Kongl.'' Mojtt och Printsen ut

ifrån Säden, at besigtigo troänne Gaval-
lerie cd) et lnfarnerie- Regeivente;' ochklocktn ftm,-fedan Revuen tvär ftutobj
afreste detze Kongl. Personer til stadenGiogao cchlcmare fram, fix ot besigtigcz
olle Schlefiste Reaemeater. Sedan tvifrukosterat', onmältes en Préuzfitk Sbfe
hat, som tvär Swenst, och hette Blorn-
qu i ft , - af gonst.t■ gott ttpfö .-onde o ch härikomst,, Hons feber* Hade roarit Nege»

se».
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gement* Qroortermastare rott» Sätta Dra-
gonerne, hans moder en Friherrinna
K>uu5. Do hon förlorat sine föräldrar,
hade hon gått om bord på et Meap,
fom blifwit fördt of detz morbror, en Ba-
ron Krims; men sedan hon lidit Skepps-
brott och åtstillige tvidrige öden, pade
hon, bedragen of stort löfen, blifoit
narrad at taga tvärfning; som be' b.tf-
mit sogbt för en tvif) tid, men ftm bet
förhöllt ftg i sielftvo wercet, för all tio.
Sebon hon meb tårar berättat sine s.å-
ro och bedrÖftveligo äftoentpr, od) onst.tt
of allt bjerto ben lyckan at ernåtln sin
frihet och at få tj-no sit F> dw
rooro roi olle upnktigt rörte til medöm-
kan, befynnerligen Grefwinnon, htptlken
ttpfylb os äblo och bögo fänfl-r, nu icke
kunde ofhållo sig ifrån tårar. Baronen
roar mif)nögd, ot hon icke metat därtfgårdagen, då hon af HonsKongl. Wastthade kunnat erhålla des? endtleoig nwe;
imedlertid lofwode han hoaom o/t biträ-
de, och i denne ofsigt ledsagad of en
JJeutenant Wrangel och mig, upsökte
bef) Qftverste Herr v. Winterselt, stäg-
tinge of bett namnkunnige och oflwne
Generalen af samme namn; men denne
mannen roar icke så lätt rörd, ooktodt

E 4 han
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Den 17. /WZulti.72

han omsider lofroode icke wara emot des)
ubne emot en karl of bef) längd och
ftägb. Sedan roi tvål och dyrt betalt
roar httsw«rb, cch jog blifwit bestulen,
reste tvi of. På tvagen roobe of) ej Ii-»
tev det PittorefKa utseende of be höga och
meb ewtg sno betat* berg, fom hcgoe sig
änvo öfwer skyn. Wt rene igenom Stä-
der »e lt<uben, PolKovitx, r>eullåcltel»
Neulaltx och Wartemberg, of hwilko be
sidstnomnde tillika meb Grefstopet Sagan
tilhörte Hertigen af Gurland. Af np-
nämnde Stader roar bieulaltx den tvock-
raste cch npmodigoste.

Den 17.
Augusti.

Då tvi reste ifrån Wartemberg,6lef
wo roi roorse långs med hela wägen täc-
ka roinberg, som med andra behogelige
föremål utgjorde alt for roockro utftgter.
Wi frukosterade i Staden Grönberg,
fem är gtnsto roocker. Efter middagen
rene roi igenom Staden Grozlen, täck
cch tväl belägen uti Brandenburgiste ge-
bie.et. Floden Öder med def) tvockra
stränder, förlustode rätt mycket tvär up»
märksamhet. I Tiebingen, en Stod,
louperade rot icke mycket wäl, och fin«
go ändå betala nog dyrt.

Den



Den 18- 19 HuZufti. 73

Den 18.Augusti.

Klockan åtta om morgonen pasie-
rade wi åter Öder- Strömmen; och roib
östådandet of minnestvården, uprest til
Farmen Leopold, heder, som of männi-
sto kurlek ädelmodigt tvågode och ti Isatte
sit lif, for ot rädda någre olyckelige, kun-
de rot icke hålla otz ifrån at roördo den-
ne Hjeltens siuggo met uprigtigo känslor
af högaktning och beundran- Därpå in-
ttCjfftbl roi i Staden kranckturt änder
Öder, som är onsenligen stor, tväl bpggb
befäst, och hor en Academie, med fiere
märktvärdtge hus och byggnader Då rot
bekommit nyo Posthästar, fortforte rot
»vår resa cu.bt til Post-Stationen Eg-
Zersdoril, fa mil ifrån Berlin; bär bäg-
ge Swonholsorne pä Baronens nya och
fprsitjtgo roagn br.tsto, och roi woro nob-
fokode ot göra Holt, så wäl-ot laga tvärt
louioage, som at förskaffa of) någon hroi-lo. Efter oförforne honbttverkores och Do-
meftiquers långa och otjenligo rådpläg-
ning , blef omsiber roognen få lagad , at
hon kunde härda ut ända til Berlin.

Den 19.
Augusti.

Om morgonen bittida fortsatte rot
roat kofa med kottilloner, nog obetveke-

E 5 lige



lige och os rooulig pnlegme tillika enroi-
fe, få at de gingo Skotdpodbtns gäng.'
Imedlertid, sedan wi ändteltget pasfe.
latoch beundrat Slottet Inre it ichstelde
med det) tvockra läge och trägårdar* on-
kommo roi flockan Et efter middagen til
Berlin, sedan tvi ifrån Brellau in otles
akt fyratioen mil- Denne tvockra Bran-
denkurgtste hufwudst den, behagode os) o-
ändeligen; och Baronen roar mycket glad
at åter se den samma, efter en ftåntvaro
af serton åt*. Detta ooktodt, under bet
roi åkte til roat-opuset Gorlica, kände
hon igen olle märkwärdige hus och gwor.
Middagsmåltiden tikhrogtts rätt muntert
cch glott: men efter middagen roop E
mycket bedröfweligore; tp et bref ifrån
Laxiste tVlinitlern i Peterckorg HerrBa-
ron v. Säcken, Slägtttfge meb' ©res*roinnon, kom henne, utan at Baronen,
läst bet, tilhonbo. Häruii berättade han
at de Swenste ' fångne Officerare i Pe-
tersborg utfpridt, det Baron v bfole-
Ken genom falsto rapporter roållot helaKriget: och nu såg den ömsinta ©refroim.
nan intet annat, än stvåro öden förestå-
ende hennes -mycket Listade mata; och
oonsedt,nzi genom fiere berois på.Bära-
rena nogKranhet och rättffoffenhet, sökte

UN'
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Den 20. HuZulii. 75
midanrodjo den betröfwelign fruktan, sont
intagit henne, roar. hon nästan tröstlös,
oattadt alt hwad Baronen, Swenste
iVlinifterr, Herr v. Garjsten och jag an-
förde. Härc

it kom, at hon fraktade för
köpare rott öfwerforten emellan 8tralfuncl
cchVllau. Dettpktes ändteligen, at hennes
pro något blifwit lättad; men natten ho-
de icke tvorit den angenämaste, och Ba-
ronen', i sorg öfwer Grefwinnons hela*
genhet, hade haft anfall' of seder,

Den 20.
Augusti.

Herr Bnvovéer» von Gariilen gaf
otz en pragtig måltid, (Efter, middagen
heflöt Baronen, ot oMrbt mig dagen
därpå tit Kongl. Majtt, och bet of orsak
at hatt befann sig nu uti et land bär hon
roar tilräckeligen trygg och säker, och få-
\ibt$ icke mera. beböfde Blcorte.. Eftermiddagen besågs Staben, som intog otzfå troeket, ot roi rooro troehogse i roårt
Omdöme til Petersborgs, eller Berlins fö-
reträde. Kongl. Slottet, ooktodt gom-
mo.tt, Prins Nenrics och te andreKongl. och Furstelige Personers Slott,
Operahuset,Kongl- Biblioibequet, <3®é>
tenstapF-Xeaclernien, tett StoreFredc
Wilhelms Ltacue, och de ftm namnkun-

nig



Den 2i. /^uZutti.76

nige Preufiste Generaler som stupat i sju»
Hcige Kriget utiFäderneslandets försmår,
alt roar märktvärdigt. Den roockrt ga-
tan unter den Linden, twänneUYO cch wäl
brggde kyrkor, den roockro Porcellaine»
labriquen, och mycket annat, beundra»
des of ef) med stäl. Genzdarrnernextcrg
or roockert; men dä rot betraktade Fre-
dric den Store* 8tatue, mitzbilligtde rot
Nytz.trnes upforonde, fm med Sabel--
hugg roelot bärpH rotsa sit agg. Parkenrch Prittts Ferdinandli Slott, Matt
Lellevue.äro mpcket täcke cch behogelige.
Om aftonen roar ©ref.ve Nollit? ho*
vt) någre timmar.

Den 21.
Augusti.

©ref.ve bloltit?, som spisade med
ef, yt.r de mycken hog, at som volon-
«ire gå til Srensto Armeen. Konun-
gen* ätelmobtga upftronde emot Rysta
fåagar.te berömde* högeligen, och däre-
mot lastade* Ryliarnes grymma la.ib»
stigning i Skåne, där de upbränt et tt*
steläge. (Efter middagen reste" jag, rörd
«f Baronens och Greftvinttons ädeltm>
digo tankesätt emot mig, ifrån Berlin
til 8t«llund. Detzn ädla makor stilg»
bes med tårar i ozonen ifrån mig; hroil-ket



Den 22. 23 HuZulr». 77

ket ännu mera uprorde mina roördsotn-
,no känstor for dem. Då jag rest
igenom denroockro S oden Granienburg,
stodnade jog något i Zehdenick, en be-
fäst S ob, ooktodt på gamla rotset meb
ringmurar och tern. Här gjorde en mit)
Major af Priuts Ferdinands Regemen-
te och alt för artig man, bekantstop med
mig, och försäkrade mig at Preu5fiste na-
tionen tog en upriktig del uti Stvenste
trenderne..

Den 22.
Augusti.

Sedan jag lemnot Städerne Tern-
plin, Prentzlow, Pasfewalk cch An-
clam.olle befästode med ringmurar cchmallar, och då jag ändteligen befann mig
på S.venst botten, upsticknde jag til bin
Högsteden upriktigoste erkänsla for Det)
alsmägNgt bestrydb, som ledsogtt mig
ända hittils. Lo, det roar öfwer olt tvoc-
kert och härligt, och så flack:, at jag pä
et ställe wid Prentxlow- räknade tjugu*
fem Sokne Kyrkor.

Den 23
Augusti.

Sedan jag tagit mit Gaste i GreiK-
ivald, reste jag klockan ser därifrån, och
ankom til Ltrallund klockan tio för trod-

da-



dagen. Jag kunde icke tröttna rott ät
betrakta denne tvockra cd) tvälbefästodi
Stabens belagerhe'. Så satt j'.g an-
kommit, bcgaf jag mig til F v en von
Hesfenftein, förat oftterlew. o honom tt
bref ifrån Baron v. Nolcken, cch for
at tillika Onhåila ont mit ajf.rdttbe ti
Mad, med tigonPostjag.. Farsten up-
tog mig ganst.t nå'iqt,-men beklogods
at intet fartyg mötte tis ätes för rfwer«föra mig; til slut bod Hans Durchlottch-
tighet mig til sig morgo! dogzn at spisa
middagsmåltid, och bewii.e mig tttsenbé
höfiigheter: tilläggande, at ftr et så woc-
fett hinder, fem at fit'o en Seger,
de jag icke oroas; ty i morgon eller bo-
bagen, stulle le Deum sju ägts i jo-
tianniz Kyrkan öfwer segren som de
Gwénste erhållit emot Rysta fMOn; och
hoppades, at jag wore. få niiist S.venst,
at jag gerno beltoge i bin allmänna glä-
djen hätöfroer. Då jag- gick ttlboka,
blef jag oformodéligen anhållen of Gene-
ral Lieutenanten och Gornrnendeuren
Herr Baron Armfelt, som tillika med
bet) hederwärbo maka, bemötte mig på
et utmärkt och frikostigt sätt: detta Hwr-
stop behöllo mig qwor til middags mål-
tiden, och goftvo mig ju längre jag fick

UjU«
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njuta ärtn of beros sällskap, ju mera
prof of teros roärdigt tankesätt.

Den 24. Augusti.
bittida om mcrgonen stickade FurstHesfenftein sin Domeftique til mig,

och"'bed mig ytterligare til sig. Jog w*
fo.tn mig genast hos denne Herren, som
emotwg mig på et för mig gansta smick-
ra! be och förmå tligt satt. Hettat; Ge-
neraler Poliet, Psilanderhjeltn och ©ref»
tpe l.ower», tillika meb Ofwersten Qvil-
felt, samt atte andre iVIilicaire och Civil
Betjente, som motto famlade ho* Fursten,
ot fcot t si i tpwottniltg / miste mig myc»
tet 'höst gyet och godhet, olle lifwode ofen uprtktig nitälston för Rikets heder ochbästa, Grefne Lowen och andre rike
Civil personer, erbödo sig, at förse Ar-
meen med det som kunde fordras til pro-
visioner och fourage. Wi gingo sOM-
.telige i Kyrkan, cch fick jag sitta uti
Gotivernenoentz eller Furst Hesfen-
llein!! bänk, emellan General Poliet och'£>fivcpste*t t)tiilselt. Wi med hela För-samlingen woro lifltat. rörde under lof-sången för bett erhollne segren, och det
wärbige. tal gamle . General Superinten-
denten höll wid detta tilfälle. >lusiouy

och
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Den 25. äuzusti.80

och Gompolitioner upforbe*. Efter st»
ten Gudstjenst, lotzodes Syckestott, och
kart därpå blefwo roi härligt undfägnade
ho* hons Furstet. Höghet. Eftet* midda-
gen mor jag bårtbuben til OfwerstenHuiltelt, en tast och förfaren lMitaire;
men knappast mor jag dit kommen, fä
stickade Fursten sin ordonnanee efter
Mig. Då jog kom, befolte hon mig sit-
to ho* sig, och utom bet artiga samtal
hon hedrade mig meb, fick jag nöjet at
fe upföros en Vol of be på ollmänn kost*
nad upfödde Krigsntons barn, hwilfalustigt fwängde om, utan at bliftvo tröt-
te- Om aftonen spisade jag ho* Ofwer-
sten Quilfelt, intagen of det) tvärdiga
maka* förtjenster och artighet.

Den 25.
Augusti.

Om morgonen besökte jag någre be-
kante. WtV min återkomst fick jag hö-
ra, ot Herr Baron Boije, Ofwer Di-
refteur of Posten, sökt mig Jog ttp«
fökte honom genast, och fick meta, at jag
omsider efter mibdogen kunde få en Ii-
ten Paquet-båt, om jag med den sam-
me wågode öfwerforten. Hons Fnrstel.
Höghet stickude fiere gånger sin ordon-
nance efter mig, fornt talte gottsto Nå-

digt



digf od) f rtroltg- meb mig om fiere et*
re -er. Sjil.jlu ernolgzlerade ho i mig,

i&tsto&e Mig e.t tveka g resa, och tät fa*-se m.g ni.o et f.x tcsfelig matkorg, i$*
f ib u ed mqtteurer cch g da wta er.
D t; å g d ig ut til Generaler, Baron
Armteit. De.n eWördige mannen fann
jag fatt cch a gngtande, kttnde icke döl-
ja min sorg daröfwec, och sedan jag en*
stot honom en snor ttpfontjl, samt recom-
menderat mig hos honom och del) wörd-
NOts-wärdt Fri, sick jag Of Generalen
bref til tess Sin, och hals. ingår til beg
tvcnwer och Slag i. gar i Sverige ochFinloud; hou st.t mel», at fitttfa me: Fru
Genera!,kon, posta mig en Irckeltg relo.
Då jag koM tilbaka, cch recommende-
rat mig hos Herr Generalen Poliet,
fick jag uttrycket bnb ifrån Fursten,som berättade mig den glada nyhet b.m
fått genom sakrn underrättelser, at odet*
ton tuseade man Preussare woro po Holl-
llensta gräntsen, til at hittbraDamka bjesp-
troupoernez förening med N'socne.Här;å gick jag til mit qroorter, och stteftil H< t' Baron v. Nolcken och det) ©refroinno en trogen Kapport om bef) til-
g;fe tje-tores öden; på til min glädje
jog cformodadt blef roat-fe i min öiottt-

F ma-
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mare instiga ©refve von Bölden, min
ftrd.e cch mycket mördade Förman tilli-
ka med en Gapitaine v. Plåten, hwilkebåde nitiske Svenske önskade åter ingå i
/'vrmeen at Ma fot* land och SR.fe.
Skilsmätzan. ifrån betze hedersmän blef
ratt firar. 2t.;b:ettge% sedan jag spisat
Ho* Oftversten Qnilfelt, tocknbes denne
roördige mannen och bef) wördnods-wär-
do Fru for beros mig betviste höfiighe-
ter; hwarpå jag fwrftgtde mig til mit
fartyg, ledsagad of en mängd inbygga-
res önst.tinga» til. min oftno. ©å jag
gt.rt en resa of syro mil, mötte tvi den
rätta Paquetchå en och Skepparen Wals,
fom sedan hon lagat sig til, fotte iftån
lat'd klockan tio om qwällett, och tror
udorten oändeltgt swår, for grund ochklivpor.

Den 26. Augusti.
Klickan tio om morgonen kommo

ni til Mad; Rytnttästaren för H .faret*-
ne Herr Greftre Lparre, en Prof och he-
ders man, gjorde genast bekantskap» meb
mig, och tillika meb twänne Gdieerars
af Hlquadron, Lieutenanterne Herrar
Lruee och 8ar>(lKolm cfwerhopade mig
med wänstops betygelser. Greswen lem-
node mig rum i det) Qroor.er, och und-
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fägnode mig på bästa sätt. Denne riste
5/lilitairen onstode of hfertot ot, få UP-
rätta en lätt Gavallerie Corps, för ot
tukta, som hon sade, N't)orae; hons
artighet g';cf så långt, at ytn ledsagtde
mig fyra cd) en hals mil därifrån, til en
Faster jag habe i Skåne, och den jagaldrig
setht. Hwad för glädje för dennaHederMm*
man och det) wärdige moko, at få fe nä-
gon of sine långwäga stägting.tr'. rörde
ända til tårar, omfamnade de och tväl»
signade mig ömsint- Här tilbragte jog
natten.

Den 27. Augusti.
Aanu tilbrogte jag någre timmar

-os tet)e mine ömt älstode stägtingor,
och tå jag tog ofsted of dem, kundeden
ömsinte och gode ©reftven knappast hål-
la sig från tårar. OKtodt mi så nyst
blifwit bekante/ hade jag största möda att
stiljas mit» denne käcke cch äbelsinnobe
IMitaire. Om gtvällen ankom jag til
Hof'Stallmästaren Herr Baron v. Kola-
Ken på Hanafkog, och blef ej litet fi-
rad och tväl uptogen of denne roärdtge
mannen, som, tillika med det) artigt ochädelsinnodo Fröken, åhörde med störst*upmärksömhet detz Brors och Greftvit>
mins oden.

Den
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Den 28. Augusti.
Om morgonen teg jog ofsteb frättmin Hcderwärda Baron; och tå jag an*

nu icke hunnit ftrb: trägård , kom
det)orlga Fröket ftringo fot* at lem-
no mig et bref oj; el paquer til tet)
bror wid Gardet i Fi .land, te t hon
ömt ålstabe- S btn yon öastat mig en
lrckel!g rest, satte jag mia koso. Ut-
ber hästarnes ombyte wit Dvliult, b^efjag bekant med Baron cch Gapirainen v.
Koskull och tet) Fru, hmtlfa icke bM
längre än en half mil från bet roib t-tlittn-
sto nollen of N', tzorae ttpbrä: be fistetä-
yet, cch tvortt nödsakade at stötta bart»
från tit tVexiö. Som Gapitaine i Af-
ineen, öitstobe ha» å ttyo få någ)t tjett-
ligt ställe för ot roi so sitt nit tir Fäder-neslanbet* tjenst. Ing reste hela natten.

Den 29.
Augusti.

Jag stod tade i lilla S oden l^Keljö'.
och stref et bref til Genetal Tolk Of-
neralt hworen jag reste from, bod jag
til at titfredsfcälla de fruktar de I bpg-
gare cch )cond.brukare/ förfäkrondes, at
be hade intet öfwern åld at befart,hwor-
fen af R's)or eller ©anstår; cch jog wor
neg lt,ckeltg ot kunna trösta dem. Om

qwäl«
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Den 30. 31 äuZulli. 85
qtvällen ankom jag til Lindköping, och
gnrbe be?atitstap med Kammar Iunk.v>
ren Nordenfkolpe, fm oänbeligen böb
hälsa Heter iVIajorerne Bruncronz
och )erntelt?.

Den 30.Augusti.
fog fr.tlwfferote i Norrköping;

cch bo jag feoan re.te igeaom Nyköping
cchSödertelie, tilsrebsstaid e jag ofwer alt
I wånorene for beros f.tryogt of"er
R Dtrne, hå.ba me f rt cch $i*tgeté
s.ar.t s.g er- Om natten ankom jag
ttl {Stockholm. "Del 31.Augusti.

(£ nedta mot ös. er dt brättat mig/
at Hans Kongl. Ma-n wcre redan om
rommen, htbe j'g be.tctlt mig et åkebon
for w. resa ut til Haga; nen til minfpcf.tj
uppvaktade jog H Exc Herr Q,tver S å.-
håiaren Baron 5parre, sm s be mig nt
Konungen wänwde.', cch uwm o. dre
höflg;ee; åtog sig .tt be>yrn om å ftitlt-
ge b ef; fr:mst.!sfn de til der cgore,
rob mde ung ot ga tit H tns lixeellence
©.ef.re Duben, och at resa til Finlorb
för Ot Ofimno bär mine depeeber åt
Konungen. Grefwe Dunen mottog mig
gt..sto nådigt, och lemnade mig någre

bref



Den 31. HuZuNl.86

bref til Konungen. Därpå uprooftobe
jog Hans Bxcellence Riksbrotfen ©ref-
tre Wachtmeitker, fom jämwäl lemnade
mg bref til Konungen, och råbde mig
at rest til Finland. Sedan jag än yt-
terligare worithos Herr Baron Ruth, och
Herr General Auditeuren tillbom, hrotl-
fe olle mottogo mig på et fmick.-ande fatt,
cch fägnode sig -oliver* mine ttphetet/ re-
ste jag eftermiddagen flockan'fyrt til
Grilleharnn. Klockan nio, fem och en
half mil ifrån Staden, mötte jag Ko-
nungens wogn. Jag roinkade åt Kuste',
fom Höll, och jog i Gourier. Bquipags
sirang til Konungens roogn. Sedan
jag bockat mig och Hatt* Kongl. Moj:t
sänkt glaset på tvognen, takte* hon igett°
känna mig och sade : och, fe där d. 1.
M och strött därpå stämtande: Nå,
ni torölför ärende'.Härpå wågobejog oro
draga, at jag worit nödsakad därtil, dä
Han* Moftt fobe småleende: åh, det wet
jag. Jog onmälte då, at jag hade go-
da tidningar at förkunna, och då på hög
befallning jog gjort Min berättelse, blef
Konungen wid den nyheten Fursten Hes-
lenttein letttnot, få glad, at hon klap-
pade i händer te. Sedan täckte* Hons
Mojtt fr ägo mig hwad utomlands tal-

tes



Den i. Bepeemder. 87

te*' om sidsto Sjöbrobbningen? cch tå
jag berättade, at Konungen i preusfen
och olle Inbyggare i fölen, 8ch!efien
och Branclenburg uphögt Hatts Kottgl.
Höghet* Hertig Carls hjeltemod cch
Sivenstornes tapperhet, sade Konungen:
Jo, min bror ståt) brtft Snieltgen frå-
gode Hons Majn mig, iMw jag lem-
not Baron v. Nolcken, cd) om min
brcrs öde? och då jag onbrogte, at jag
lemttOt Baron v. Nolcken titt Berlin,
cch ot ossted wägr.sdes min brcr ifrånRysto tjensten, htvaröf.ter han watt? fot*twiftad,otlrode Hon sig: hon får do tå-
leltgen lida så länge, och qtvatbtiswo i
NoUond. Sebon jag öfwerlemnot mi-
ne depecher, befalte Konungen mig at
följa med tilbafo til Stockholm. Där-
på fortsatte Konungen sin resa, men må-
ste i brist på skjuts i Bullad, qworbliftva
öfwer natten.

Den 1. September.
Sedan jag bittida om morgonen hel-

gat åt min mpcket mördade och älstadesaliga Mors stofft ntprtktigt saknads cchtacksamhets tårar, hwilken gubfrtMgo
och wältänkto Fru i dag för et ar sidanflockan sex om morgonen ofsomnode; fort-

sot.



Dm i. September.83

satte jog med mine Gamerader Henr Ba-
ron Boije och S allmästaren Stocken-
ttrom mm kosoifro i en ©äjtgifvare gård
längre tilbokt<där rot fåttttadno, i nntka
at hinna på Kong'. Mojd i Enftad; detta
lyckades foa of}, Därpå togo wi for ro-
roen, cch kommo klockan Elcf.oo til

Stockholm. Hons Kongl. M tj't an-
kom en timma estetåt, til Inbpg>

gorenos stero gl«bje.
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