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Redelige Patriot!

livad nödvändigare får det närvarande ,
hvad nyttigare får det tilkpmmande , ån
at känna Dit Ofra Granjkap ?

De ryfande minnesvärdar forntiden
uprejl ibland Finlands Inbyggare; Det
ojkyldiga blod /o/n genom et Politifkt
Svärd fortat utur vår Rikskropp ; mål-
ningen härafi ack Patriot! den år än-
då ofullkomlig* Måtte den i en framtid
aldetes förlora fg!

Om Du faknar et allmänt begrep
om' Rysjland , år det långt ifrån m/ne
kunjkaper at erfätta Din brifl ; jag har
med detta lilla arbete endajl velat fSr

Di-



Dina ögon lägga Vittnesbord om denfojl
otilräckeljge upmurkfamhet , hvarmed jag
tilbragt min tid / Rysfland.

Har jag härmed pä minfta fatt kun-
nat gagna min Fojlerbygd, fä har jagtil
en del tipfylt min pligt fom en rättjkaf-
fens Medborgare ; och om jagkunnat for-
Jkaffa Utfaren et nojfamt ögonblick,hvad
lycka for en ofullJländig Außor , /om
likväl röjer den bäjla vilja och den re-
nafte affigt.

Stockholm den 21 Apr. i7B>

Lorentz Nordenadler.

Det



Slet b'cf cn Nsdniånbtghet för mig at saft
ta mig i säkerhet på en Utländsi B?t»

ten; Rytzland roar Närmast; ndj en med 2:ne

hästar förespänd Chaise förhalp mig i flutet of
ar 1783» efter 2:ne Dagar til Fredricshamn.

Fästningen är tämmeligen roll ccnslrne*
rad, upbygd as Swcnsia händer på en min'
dre god grant»; en framfaren läng ti? har I <

o.kat en liten ändring i F>rlific.'tioaens
rcglor , emedan M»' ■■me å fiere ställen mer
och mindre remn.u. Regeringen, åttio tvafan*
de öfwer kraftiga Förswars- anstalter åt rocstra
del.'N af des .Rike ansåg nn högst nödigt al,
efter en ifrån Commendants-befälet bekommen
brydsam raport, foga den anst.lt at Fästnin»
gen inom första dag sinntsammast mätte blift
j»a i st.utd satt; och , hwilket at Åstadkomma
desto »tagare, Skriswelse afgick til H.rrar Ge»
nera! Statern.' med begäran om någre siicfli»*
g.i sicallons-Officerare, som efter et ar
werkeligen ankommo, och blef en af samma
sällsiap förlagd i Fredricshamn.

A Efter
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Ester nägra förftmna weckor blefwo illa
remnor med lerbruk oförlikneligen wäl tifimcta»
de, och Waflanie sörstdde med ny occurat tors»
läggning.; hwilket alt, jemte förnyade Embras-surer för Järn och Tra-Canoner, i det närma2

ste gaf Fästningen utseende af Beraen op Zoom,
besynnerlige» ät Swensta eller Willmanstrand»
sta sidan. Ht den Wiborgsta sidan förbättra-
des jcmwäl Fästningen genom ©lacinens för-
längande och Palisadering, men »vidare trodde
Ven Holländske Ingenieuren sig ej kunna för»
bättra, hwad Naturen i sa många afseenden gjör
til intets en Fleche anlades 1782 och fullbor-
dades 1783 pä et ganska förmånligt ställe,
hwilkens Canoner bestryfa et nud Glacinfoten
»vidtagande Kärr»

Sjelfwa Staden, til större delen bestående
<lf wälbngde Trähus, äger en Swensk, en Finsk
och 2:ne Ryska Kyrkor; Gatorne äro regttlie»
(a och breda, men aldeles icke stenlagde.

Företräde hos Herr Commendanren.
Wib min ankomst oförpasslid til detta

ställe, upsökte jag en sa kallad Gästgifware; gärd,
och nådde en dylik önstan. Min Wård , belont
och ifrån högre ort instruerad at noga utforska
beresande Swenstar, begärde mit Patz; och
jag bekom efter en hals timme besök af Herr

Place-Majoren L" hwilken, pä bruten Swen»
sta



Fredricshamn. 7
sta fefalfe mig gjöra sällstap til Commendan»
ten T**; jagefterkom genast befallningen, och det
blef för mig högst underfamt , at få se en (tom»
mendant och en Place- Major på lika timme
lika lustige och lika glade. Jag mar sjelf för
mycket trött och äfwen nog nyckter, för at med
annat än ledsnad uthärda dcfc Herrars spörs-
mål på bruten Tysta , hwilka icke innehölls an,

nat än: hwem aren 3' _ talar Ni Tysta»
Rysta Fransyska? m.m.ulan at hwarken min
tystlåtenhet eller mina afsigter om jag hyste nå.
pra hemlige deraf kunde frestas. Jag gas mig
lilkänna såsom oförpastad, och Place-Majoren
underrättade Eommendanlen därom, hwarpå jag
äter förfogade mig til min upmärksamme Wärd,
som intet mur agt lät at med sina frågor til-
fullo upfylla hwad Commendanlen försummade.

Jag blef hos alla de H,ndlande med all
wänstip emottagen, man gjorde sig möda at
tjena en främling, och sådant medförde den fölgd,
at jag,utom et nytt qwarter och godt wärdsolt,
äfwen blef tilsagd at middag och afton bestän-
digt infinna mig uti en hederlig mans hus.
Jag tilbragte altfå min tid förnöjsamt i sålt*
stop med Borgersmänner, som alla woro »>p»
ammade i det Srocnsta Språket. Handlande
af Rysta Nationen woro sällsynte; om skilj-
aktighet i omhugsan och förfarenhet ärv härtil
rätta orsaferne, »vil jag lemna osagt. Det en-
dast wet jag, at uti »offåraset öswer mig sa»

A 4 som
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som Utlänning, i synnerhet en resande (Smeust,
utur agt låts (marken onuanka eller flit; ty
äswen alla Skilts. k?er »voro dåd dag och natt
upmärksammc på mina steg; de hade hemliga
ordres at genast uppenbara den minsta anlete
ning til min nyfikenhet at bese Fästningen; jag
wandrade sal'de< på nålar, gick aldrig utan
lilständ utur Fästningen , ur.i forna, likafullt
huru al forsigtighet Trär otilräckelig.
Misstankar emot mig rörande gästningens

beseende.
Mine fönster woro belägne midtemot Ar*

tillerie garden och cluru den samma roar med
åtta alnars hov Bradstångfel samt en ständigt
makande Postkarl försedd, miZirodde nian lik-
mal at jag kunde mara nog starustmt för at
undersöka Artil!er,e Attiriillen, til största delen
innehållande SJBistare och 8abb> str/jlar, sedan
man l flera weckor nattetideti transporterat (Ta*
noner, Kulor och Bomber■ siöledcs til St. P:-
tersburg, at deri''rån gjöra en widare trans-
port til C-in, asbidande et fredsbrott som Tur-
karne då '1784) wilie gjöra.

Af en händelse aeck jag upp i winden,
hmarest en del af Fästningen sia, lydeligcn wi-
sade; min nyfikenhet förledde mig at stanna i
windsfönstret; i det samma stedde astöstiiug wid
Artillerigården, och jag bekom en omättad vi-
site af Pl.ee-Majoren, hwilken bårdeligen til»
talade mig för tet jag warit i Winden, med
tUfrågan huru jag det. wagat. Jag förklarade.

Ai
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«t jag af en händelse kom at gå bit; Ni har
bå afrirat Fästningen? Jag förstår ladant
ingalunda , min Pinjer. »*■ Lycklig nog at ma-
ra underrättad om hans Diet , måste mil ffaffe
foder pligta för min oförsigtighet , och ehuru för
ben gängen förlikad med denne Laggranne Äm-
betsman , hade jag mast flytta Qwarter dagen
derpå, sä framt en lyckligt gilwen och af (Som-
mendanlen gillad förklaring ej mellankcmmit.

Bekantskap hos Herrar Chefer.
Hos Fursten I*"1 Chef för et hår cantfc

Uerende Infanterie- Regemente, och 2Xs Of-
wersie'L>euteuaut Herr G"*, mar jag nu blef*
wen kand' bägge deste Herrar wisade mig en
utmärkt höflighet, och jag förnam at alla Ewen-
(Par njéfb en lika förman; sa ofta en på
Smensta gränsen boende Baron Wrcbe, 1-tuil»
ken tient som Kongl. Lis -Drabant , lom l:r,
hade al>a wakler ginstens ordres at ga i Ge*
mar: En Herr C_r, for delta Auduenr nejd Sa-
wolix-Reacmcnte, men da olyckligt trio- dömd
til Fyran» par spö och Fästnings = arbete på
lisstid, for det han om natten Mod en Tälgknif
begynt at skara halsen af Landtmätarcn **. me-
ban han fof wid sin hustrus sida , blef hos detze
Herrar med utmärkt ynnest emottagen; han
spisade alla bågar mit» Furstens bord, ehuru
långt ner pleeerad, men hos O-tverste - Lieutc-
yanlen saltes han eswer mig, emedan man på-

A 5 (lod
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siob at Äuditeuren gar ffmer mig i tvärdighel.
Inom mig lika nögb med hela Rangordni-aen
gjorde jag i trsthet min lilla (luffats, at Fur»
sten, under et Sjuårigt mistande i Tweriae, måt«
le antingen hafma fattat et oriangt beqrep ont
Swenska Rangordningen, eller ock at han öade
en personel bevågenhet for mår Autimir. For
min del aldeleS intet intagen af den glänts, som
kastades uppå mig i »mtznämde Herrars sällkap,
fröp jag heldre under <k»»gan af min "lö>än'
derliae-wälgiörares rebli" f:et, och besökte Her-
rar Rnhar ej ostare än Ceremonielet beröm pa
minte.

Jag jrbe nu p-tzer.1t Jnflytaen, och
tirfber ben Rylka Krrkan? besökande ei fnnnit
något särdeles märkvärdigt t de Gre?-'ke Ses
remonierne, utom Trettonde oagen, som tyckes,
innefatta aldeles otrolige saker.

Procession til Jordan.
Uppå Isen ofwer rinnande matten tillres

des en Wak til sex alnar i fyrkant! hit ajoreS
Klockan Nio förmiddagen ifrån Kyrkan en ly*

fande Prorefiion. Den förnämste Prästen aår
främst bärande Frälsarens Crueifir uti et Fonde<
ral af Mäfiing; efter honom folier en annan
Präst med St. Nielas uti el skåp; sedan lwå
och twå Präster, om så medgifweS, men i mi-
drigt fatt andra Kyrksbetjenter, af hwilka hmaroch
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•ch en til wänstra sidan upbär et skåp med et
Helgon inuti, observeranbe noga at skåpdörren
altid ar öppen; Gudarnes och ©fybs - änglar-
nes antal bestämma mängden af bärare. Efter
fadane komma alla Heliga Fanor varrvis, och
sist hela Församlingen, hmariblanb man nu min-
dre än forbom ser bättre folf utgjöra Proces-
sionen. Ifrån Kyrkan, ofta 600 steg til Ma-
ken, siunges beständigt, och när Prästen meb
Crucisiret kommit til Waken och be anbre Of»
ficianterne närmast omkring Waken intagit sine
ställen f bliswer ganska tyst medan Prästen mäl«
signar och miger wattnet; seban boppar Prä-
sten Crucisiret tre gånger i Waken unber nås
got läfanbe; derefter stunges och bebeS, hwar«
efter Processionen återlågar i lika ordning, under
Canoneis lohande. Den förnämste Prästen ärat,
fölgb åsen Cfficiant, fom bär et krus medWiawat-

en stor Borste fästad på el Ho.ru; midiu«
gången ti! Fästningen stadnar Procetzionen ochPrästen fattar Borsten, doppar i Watnet och
bestänker Kejserliga Wapnet öfwer Fästnings,
portens den inom samma Port upstalde Waf-
ten far sedan en stäng af stefwen, hwarefter man
fortsätter tågandet til Hogwagten, där alla mö-
jeliga Fanor äro blottade, och Wakten fa*
luterande under full Musiquc. Prästen bestått»
fer först Fanorna färskildt, sedan commende-
rande Officerare, derefter Trummor och Fält'Musiqne, och sist hela Wakten, altib unber
ständig sång och bon, fortfarande på et lifa fatt

med
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med alla betacheradc Wakter och alla Fästnings»
portar, da egenteltgen ordningen föreskriswer at
ga tifbflfa til Ky"l'an ; men i fcnare tider, och
då H cfkaffertte e> tillåta sig gå i Procession,
utan owee o,,init at möta Gudarne på haff*
ma wäge.i, har Vet bltftnit Pesten* slyldighet
at p.szera förbi bt betnbanbe Herrars hus, och
igenom opna-ee fönster 'e,tanka be inncstående
Cxoec"ancer. I '^'e är denna Ccremo,
nie något mera lyjande, h.rarom framdeles
skal nämnas.

Jordans inwigda Wattens besyn-
nerliga Nytta.

Det förefaller hkani! des,',>,"!'''t et si Ho*
ru ben gemena Hopen, e t r P .ei enens bort«
gång, famlar sig rit et oråfa.liglt .,>,tal, Hw r
och en tw..en'. e Händer och a,(tåte, hivarjemte
be i större och mindre käril Hämta af WatMt,
fom Hela året no.a ro.red '.s o") f.-<.f Ml aWr.
Jag forundar N'.'g i fpttnérhet öfmer en mängd
af unga Flickor, fom allenast niedsörde Eau b»
8«9anbe -Vv-sk-"-" me? bttta rasten, inA fant
snart nog, at bet icke »ar utan si" stora nötta.
En o>"'!"'''d och Htrftig #

bekantskap med ett
ung Ryssinne. >,"f mig sn,rt tilkänna nyttan af
detta Helgade Watten, emedan hon efter en kort
Converiation m d m.' i hastade til en låda , dä-
rest hon hade en dyltt flaska g,ön'd, gjöt några
droppar deraf i en skal med matten hwari hon
tw.dde sig/ och syntes mig derefter uögd och

til«
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tilfridsstälb efter at hafwa begåt den oförsigtig-
heten at gjera med en främling början til ett
bekantskap, fem hon trodde as wåbelig följb
for en framlid.

För öfrigit är ej owanligt at fe melim'<
stor aldeles asslada sig och hufmnbflnpa kosta
sig uti Waken at twätta sig, 'gen haswa begåt riagon gros mijjgjerning ell>,r
äro upsylde af oroaiilig nit för sin SroyU.
nelfe.

Nu lefm a be F)r„ame som Förnäme ch
de gemene som gemene Rnstar; men ä- er, bric*
fer och gjor all ung iutil St. S.ass/Nö dag.
Då infaller en dag, uppå hnnlten bättre och
sämre folk förena si uti oTflfebstaganbe af sina
tvänner: Ceremonien är iete aldeles sa midlöf*
tig som den förra; man kommer in i rummet
och säger SDnstui e.oa dag , och Man gar ut
jagande Prolchby (»ar mäl); bättre folk afa i och
med bet samma geap.ttm , och be sämre til 6
a 8 personer packa sig uppå en liten Casanlk
fläba, iagltagande inom sig, et lika skeds*
tagande.

Isreut Et. Staffans bag begynner en F >-
sie-tid som warar ända til P/iskedaaen, och ä-
les under hela denne tiden ingen annan mat än
farff Fisk, alla flags Vegelabilia och Bran-
min; men, bå andakten är som djupast, tillgå

A 5 tes
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te* ej en gång fokt spis, utan måste sjelfwe
Herrskaperne ätnöja sia meb rå Surkål. Cham-
pioner , Kålrötter, Ratlikor, Lök och Gurkor;
en sådan middag har jag hes en mit} Afwer«
flc, i sälskap af en talrik Officer -Eorps, pas«
ferat. Utom denna Malorbning unber Fäste»tis
den, är det jemwäl til andaklen hörande al gifta
Personer ej se hwarannan. De menniskor, i
synnerhet af ringare hopen, hwilka man fer
St. Staffans dag, de samma funna omöjeli,
gen igenkännas Påskedagen, emedan be mera
likna utur Grafwar upstigna lif, än lefwanbe
menniskor: och at man bå meb orolighet män-
tar efter Påskhelgen bör ej mara unberligit.
Påskafton är mål en märfwärbig bag, ty bå
begrafmes Frälsaren i möjeligaste tysthet, hmar«
före mig blef nefat at gå in i Korfan; jag fän"
ner således ej förhållandet mib benna Act; men
ärnar i det stället upfylla en bylif brist wiy
beffrifningen om Påske Hjglibens siranbe.

Påskdagenshögtideliga Gudstjenst.
Klockan 3 Påskebags » morgonen gick jag

in i Rysk* Kyrfan och fann henne fullprop-
pab meb Folf, intagne af ben bjupaste anbagt.
Hwarje Forsamlingens Ledamot höll et smalt
brinnande Warljus i handen under hela Guds-
tjensten; och är det jemmäl brufeligit at af så«
dane ljus på denna bagen gjöra et besto rikare
offer, som St. NiclaS och alla besi Hielpgubar
på bet wnckraste nu skola mara eclairerabe. En

bre«
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hrebemib mig ståenbe Ryst misade mig ben ar«
tiaheten, at han öfwerräckte mig et brinnande
»armis ; han gjorde delta på raker arm jag
såg med hn"l'en aftynande styrka sådant skeds
de, hwarföee jag ändteligen meb tacksamhet
urtog ben mig bewisade höfligheten Pesten
läste uti Skriften allio meb lika ton, hwilken
efter mit Musicaliska sörståub utgjorde Gene-
ral-bas til alla de ljud, som ifrån 2:ne Chorer
mib mi§a tilfällen afsöngos- Chor , Mnsiquen
förekommer okonstlad, men öswermåtlan H,,rmo»
niik , innehållande snart sagt alla möjeliga
Stämmor: och sedan jag roid pasi en timme af»
hört et oafbrutet läsande och sjungande, stun-
dom hasteligen bifogabt meb hela gétsimliti»
gens» lind, blef oförmobeligen et twärt afdrott
medelst en allmän tystnad. Prästen åtfolgb af
någre Officianter gick utur Kyrkan, men alt fol<
fet stadnade qwar; efter några minuter, då e-
medleriid Församlingen mar få ty,"t at man fnap-
past dristade andas, återkom Prästen, och wid
fotens infällande i Kyrkan ropade 3 gånger
Jeios N'v.15 Chrift ( Frälsaren är upstånden),
upmisande tillika det Crucisixet som tilförene är
nämdi; ben djupaste tystnab blir i bet samma
fortvandlab til Héasta forl, och Klockorna, fom
i en 9iy|k Förf mling minst funna räknas til
6, och hwilka under hela Fastetiden blifmit brit»
fade til en sagta flämtmnt, återfingo nu sit
rätta ljub under et ouphärl' 1* ringande til floc-
fan 1, bå denne Ottesång ändades.
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Påskelefnaden.
Den märg och den styrka som unber en

lång F stetid blifwit förlorad, begynner nian nit
at återhämta : Agg, oräkneliga ägg ätas på den
bagen. Nu frol)as, nu fyller man sig, nu råga
lar man på gatorna, nu stunger man , nu statz
man och nu fy(?eö man; och ben berpå följan*
be natten stämmes et Instrument, hwilkecs frack-
terande lemnar särdeles förtjusning åt 0.min*
tiokönet, som naturligt mis i så många weckor
ej jat en enda dans. Hwab som mib besia
Festiviteter i synnerhet stötte min Swensta alft
marsamhet mar, at hwar och en som upwisar
et agg, sågandes Jefos livas Chrifl, ben sams
me måste ulan belänkande af Kön, Stånd.eller
Wärdighet bekomma en Kytj, hwaremot man lem«
nar frän sig ägget : och har jag sedt min -Os«
werste gifwa et ägg och en kyl) til de wakt-
hafwande Eioldaterne, Summa 150 man 15»
tystar. I St. Petersburg är glädjen hos den
sämre hopen ännu pompeusare, och det alman»
na nöjet »manligare än hwad man i Landsor-
terne åstadkommer, hwilket ej skal förgätas i
Artikeln om Petersburg.

En ny andelig Ceremonie.
Ännu befinner jag mig uti Fredricshamn,

intagen af Sommarens förebud, ben mackra
Waren. Så snart gräset började at gro, anfläl»
bes en dylik Proeeftion som Trettondagen, dock

me»
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lneb åtskillnad af Wigwaitnet blott mar tnrät,
ta dl til narwarande bruk. Processionen koittförst til Högwaha-, hwarest de blottade Fa-norna och hela Wanen i sin ordning bestänf.tes; fedan gick' man up til wallen, anropadeHtmmelen det ingen fiende måtte kunna t, ta"aFästningen; man wandrade omkring hel- F st-ningen t bet man under bön och fång best..»?-le hwar och en befiiuelig Canen as hwad nia»lena som hålst; och när alla detacherade Wak,
ter på lika wis fatt styrka , ändades denne Se*remonien»

Parade af et Infanterie-Regemente.
Efter w,d post förflutna 3 weckor lemna-des Ml.', tiiflätib al med Fursten I."" fä ga Ut,om fästningen för at bese bet utom Wibora.ske porfen upstäldte Infanterie. Regementet,fom nu skulle en Parade marel era genom Sta»ben för at intaga Lagret; jag måste t.Kela bet.ta Regemente en fanningsfull eloge: at fm naparadera som dockor, ex- eera som Preutzareoch manoet.vrera fom Bönder, är korteligen l tv bjag mil säga; men måste likwäl särskildt ut.märka 2:dra Grenabier-Compa .niet, bå tilbö'riat en hel Mtl.tair. Capitaine Pil .rclr von. >"

Ltffanbaie. Detta Cempamie anforbt
av £l -■? •

ankom en beg for at mottagaWackten; Prinsen af Wurtenber ', bå Gonver""eur » Wit>or<j, ålfolgb af Vlce-Gouver.ieuret,
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och flere Herrar, woro ankomne til Frebrics*
hamn och befågo Paraden.

Exercice med en Wakt-Parade.
Efter aflemnad hebersbewifning begynbeS

Exercicen; men meb bästa föresats kan jag
likwäl icke framställa en fak, fem är öfwer all
besirifning. Plie, Aftention, hastig Execulion
af Eommanbo-orben, raska anfattningar i Ge-
tvären, fort men tyblig haft emellan 3empo,
til och meb i ben aldrafnabbaste gefchwinda
Labbning, orörlighet emellan Tempo; och unber alt
detta en Egalitei få öfwer alt begrep, at fjelf»
ma Liniamenterne hos hwarje Solbåt tycktes
söka förening uti alla bej nu märksiällanbe
Hanbgrep. Jag har febr Österrikiska, Franfka,
Engelska, bet berömbaSweitzer»Regementet i Haj
och Danska n.inbre Troupper exercera, men
jag har ännu aldrig funnit någon af de upraf-
nabe aga al ben Fnllkomlighet, fom detta Com»
pagniet innehabe.

Et Infanterie Regemente i Läger.
Seban Efercitierne i Lägret munnit någon

stadga, tilböbs mig af Fursten en fablab häst,
och utwerfabes för mig Commenbantens til-
stånb at få befe Lägret. Man begynle fnart
Exercicen, men alla tecken förefpåbbe ingen fa
fallab bon jour; Regementet fullborbabe först
handgrepen, hwilket skebbe oklanberligen, mell
då Fronten fattes i Marche w«r och blef bet

en
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en omöjelighet at unber twänne timmars onp»
hörligt arbete bekomma en jemn täckt; här hör*
des ben allra »precisaste Regemetits * Mnsiqne»
här påkallabes Jc Lienzmatl. (et orb fom ej sinsues i Swenstt LejrtCOtt3 5er,cirrt (F,,i1 Schvinia
(Swin) Durrack f 57,, .rr ; ) men >a ,en cfbesiaStraff.Canoner ästtdsommo ringade marfan pä
Fronten,'utan forblef sesen ohnlpen Hela bett
dagen. Jag gjorde incogmto min lilla anmärk-
ning, fann ta hela felet bestå tenni, at wid
fötternas framkastande kom foten up i takten
i bet stället ben sainme borde haswa bli mit
nersätter ; och som Pluraltfeten härin! , fela-
de, blef en nodwändig fölgb at Marche ° ©tres
eiion, Alignement, rättning och lidande, skulle
altsammans förloras. Gemären fattes for fot
och Trouppen fick ändteligen hwila; Herrar
Officerare famlade sig omkring Fursten ochemottogo all den råga som ifrån el desperat hjer<
ta kan öfwerflöba; Trumman gaf åter tecken
till Exerciee, och befallningen innehöll at man
skulle chargera meb krut; man begynte t apan*
cerande medPIutoner på gamla wiset) at nem-
ligen ben Pluton som stal skjuta rycker fram
Utur Limen: wärkstallandet häraf mil jag fä
mycket mindre besfriswa, fom tidens Försårens
het nogsamt bemitnar huru en bylif rörelse ås
stabfommer buller meb förlust af folk; i bet
stället anhåller jag at få berätta en hänbelse ej
minbre sälsam i Europa, än bestörtanbe för enSmenst åskådare.

B 3 En
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Lieutenant felade t npmärksamhet
unberPlutonSselden, hwarigenom någon oordning
upkom; strax sprang Fursten fram, tillåtande ho-
nom hårdelige». Denne sökte at i all höflighet
förebara ursäkt, men Uträttade dermed ej an-
nat än Furstens ytterligare onåd, i del Lieute,
nanten stöttes ifrån sin Pluton, och befeltes at
ntarchera näst bakom Regement.sMusiquen, som
10 steg bakom Regementet marcherar i Beuail»
lonSsLuekan, och i den Hedersposten foulene-
rade sig Lleuteuanten in til Exerciceus flut.
Man gjorde en och annan obetydelig Manoeuvre
och ben anualkanbe Natten gjorde flut uppå
hela Krigssöfningen. Til Fursten aflade jag
min allraödmjukaste tacksägelse för den mig för,
undla Grace, och han befalte mit utlåtande;
mit swar kunde aldrig annat innehålla än bra
in superlativo — widare tillade Fursten: ä
delta roar just icke bet bästa, Ni skall en an»
nan gång få se annat: Jag bebyrabe at jag
redan funnit detta mara sällsynt, och at en än»
nu bättre utofniug deras skulle mara owanlig.

Er nytt företräde hos Commendanten.
Denne mar både förste »ch siste gången

fom jag njöt ben fägnaben at få se så wackra
safer, ty några dagar derefter anfom meb Po,
sten ifrån Stockholm et Documeut, som tilstab*
be mig at få inkomma i Riket at inför Dom»
stolen afgismn min förklaring 5 Documentet skic-
kades jer sin storlek skull til Cvmmenbamen,

och
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och följ. bagen klockan 8 om morgonen besöfte mig
Herr Place°Ma>oren, fom förknnnabe, mig, at haf«
ma et bref under min abretze tilkommendanten.
Jag skyndade mig bit i sällskap meb Place-Ma«
joreu. Jag hade härunder et önskeligit tilfalle, at
lära känna det rätta Rysta lynnet. Tusende
frågor föreställes mig i anledning af bet anfom»
na brefmet. Jag läste bet och Commenbanten
fom intet förstob Swensta Språket befalte Place»
Majoren Explicationen. Inkast gjordes wid
hwarje mening, frågor nästan wib hmarje tat,
AK wifabe at man mille gifma mine af at gjö«
ra mig återresan swår, på bet jag måtte brin«
gas til persvasion, feban be nn mera skulle i*
genom min afresa nöbmänbtgt förlora aparan-
een pä min mibare höflighet. Jag märkte bet'
ta utan at låta mig märka, och bet roabe mig
at se huru långt be ärnabe gå. Jag misabe
mig helt befymmerslös och min enfalbiga Trän»
qviliitet bringabe til flut Commenbanten at rent
ut förfunna mig at jag omögligen funbe fa re«
fa förr är at hafma mit einem Bal Ponnche
regalerat hans torstiga längtan. Jag utbad
mig hebern af bet} beföf på eftermiddagen til-
lika med Place-Majoren, ehuru jag fam dem
fådane redan, at be meb mycket skäl habe fun'
nat befpara denna fest til bagen berpå. För at
upfylla .beras längtan, mit löfte och äfmen fät-
ta bem i be möjeligaste heberliga tankar för
Svenska Nationen, lät jag tilreba en anfenlig
&4( med Pounche och böb äfwen några Office»

B 3 rare
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rare of G-rnizonen och Borgare i Staben til
beras Sällskap. — Deras förnöjelse wib inträ-
bet at fe denna tilreoning roade mia. Jag
proponerade den, (traxt Konung GUSTAF den
III:s Skål, och dera.' plåga gr derföre af na-
tionelt nit nödgas g«i'fera, hela Bålen, det mar
det enda rolig i ögom' jag ägde under helaMit mistande , Fredrieshamn,.

Följande dagen anträdde jagresan til Swe»
rige, men wib ankomsten til Stockholm,
fant jag min fak mara obotelig; fåledes felte
i,ag Holland» för at under då »varande mitzför-,
stånd med Österrikiska Huset emplojera mig i
KrigSltenst där ; men Freden som, efter mit där»,
tvärande tvistande på Femte månaden, för fint*,
nades, gjorde at jag återmände til 9ip§fanb„
for at meb antagaube af Krigstjenst ikläda mig
en wärbighet ben jag tilförne få sorgfälligt af*siaM,

Sjelfmg Julafton flockan 9 om morgo,
nen tiptäckte mina ögon ben stora Staben St.
Petersburg. Jag hade wäl här, lifa som tit*
forne wib Wiborg, föft at få bese Fästningen,
men ehuru märfwarbig ben samme aitib är,
unberstob jag mig aldrig at se ditåt, af frug-
tan för a lismar, utan fastade altid ögonen upp»
åt med en liten böns förrättande til Swenskars
förmån. Om Wiborg sår jag anmärfa, at sa
gobt folf som bo i Frebricshanln, fä elaft

föll
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folf upfyller denna ort, hroilfet Utom Fästnin-
gen är den enda målning jag om hela den or»
ten fan upgifwa.

At aflemna en formella beikrifnittg ismer
St. Petersburg, är mera stridande emot tnine
kunskaper än emot min önskan; ty alt mit för»
råd är allenast hmab jag å titelbladet befän«
ner meb order Samlingar t jag borde marit Geo»
graph, lika fom jag merkeligen mar Refanbe ;
det oagtat blir min beskrifning äfmen i senare
fallet ofullstänbig. At upfylla en upmärkfam
refanbes stylbigheter mar icke min belägenhet;
men be få uptäkter jag hunnit göra, skola med
Sanningen prybde blifma framgifne. Måtte
den mib strifborbet upmärfsamme Läfaren här>
wid låta bero, och öfmerlentna til kotletten
granskningen af mit ostylbiga förelag.

St. Petersburgs Beskrifning.
St. Petersburg är en öppen Stad och

ligger på et morasi, följagteligen ofwermåttan
Horitzontelt, htvilfen Situation sig äfmen bibe»
håller til 6 a 8 mil omfring Petersburg. Nes
mas Floden skiljer Wasilie Ostrom ifrån stelfma
Staben, äfmen fom Catharin-Canalen skiljer
Styckhofwet ifrån Staben: åtskilliga anbra
Canaler fullborda* efter hanb til at,' afle»
da bet myckna mattenagtiga ifrån grun»>
den, och gifmer sammanlagt, med flere före-
kommanbe omständigheter bet begrep om den

B 4 store
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store Stiftaren, fom skulle han hafwa erfänbt
Holländarensklokhet för ben yppersta i Byggn n s«
fot.(ten fornt at af Petersburg roi!»a lära ans
dra Magter al bygga et Rom. Alla gator äs
50 mycket breba, men stora Perfpeclivet bre-
tast, innehollanbe ester ögonmält wib pasi 30
alnar för de farande, och å hmardera sidan 7
alnar för be gående. Kyrkorna äro små i jenis
förelfe med Platsen, men så äro de desto fle-
r.a i Alexander Xe>vlic/, Calanlka och den så kal»
lade Matros-Kyrkan äro de förnämste, men al-
la äro bygde uppå eait mis, merendels meb 4
a 5 til 7 minbre Torn på Östra &:fweln , un-
der htvilk. del Alrahelgasie i Kyrkan sig be»
stnner. H lsen i almanhet äro nätt bygöa, men
laga, utan twifroel för at icke mif)sirma be 0-

fiiiteiiae (Tolojnsta Babylonierer, fom under
namn ai P..lais här och där nprefa sig ej oli-
ke en Struts ibland några KramSioglar, eller
en Påfågel, ibland några mältwättabe hmita 91; ,
kor..

Det Kejserliga Slottet är i minbre ny
fmaf uprest, men fan ej klaga öfwer sin wack»
pa belägenhet» ben ena Fasaden ligaer tippa
go stegs aftanb i parale! med Newa- stranden,
och litet til höger ifrån Slottet, öfwer Fiobett,
misa'- sig en liten wälbygd Fästning som be»
skjuter Farwatnet i Floden; något på sidan
om Fäst, ingen ligga äfwen wid stranden tvål
hewarade R uner af det älsta Huö i Petersburg,
d?t ucmlia.cn hw«rest Peter i,, hybhe. när hat,

O.UM
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anlade Staden. Kejserliga Marmor-Pilatfet,
och i synnerhet den nya Academien hafwa för
öfrigt skäl at fordra en resandes npmärksamhet»
ej allena i affeende uppå läget och de dermeb
föiknippade wackra situationer, utan ock i be*
trakt tnde af Byggnaden. Och måste Medeuf-
roas at alla de hus, fom stå »vid Newa-strandett
i linie med Kejserliga Slottet, hwilka alla wäl«
bygda förlora sig lika »ned ögal, gifwa en g<

städare det förnämsta Perfpectiv i Rytzland.

Amiralitetet, fom har et litet Skeps-Warf,
Krigskollegium, Cadet-Corpfens hus närmare
600 alnar i längden, Senaten, Konst« Acade-
mien, den nyaBeurfen, Nariuken s Köpmans-
bodar ), et Calais upbpgt för en astiden
Landskoy med flere oräkneliga bygnader böra
njuta sina rum i en formelig bestnfning öfs
mer Staden. Ifacs-Kyrkan, flående uppå det
få kallade Ifacs s Torget, borde jag mist näm>
na ibland bet första fom förtjenar en kännares
bifall; men då samma Kyrka troligen warit
halffärdig i et haljt Seculnm , och är bet än»
nu, så befarar jag at denne, lika som många
här förekommande Bygnader, rasar eller faller
förr än hon blifwer färdig: Kyrkan til sin deSs
fein, och hiltils nädda fnllberdan af ålstillige
Couleurer oägta Marmor, förti.nte lifmäl et
bättre öde. I «ät linie meb denna Kyrka och
på femma torg, mit» paj} 20 steg ifron Nema,
siranben, siar Peter den I. til häst en bronze,

B 5 pe.
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pefanbe med utsträckt höger hanb, lifafom öf-
»er Amiralitetet til Fästningen ; arbetet är gan»
fia för träffefi och fjelfwa Piedestallen är äf«
»ven i egen fntaf arbetad af en Granitsten , fom
för sin storlek forordsakat obestrifwelig mébi til
stt framförande. Arsenalen belägen på Slycks
hofmet borde längesedan hafwa intagit sin platS
i min bestrifning öfwer Petersburg; men hwart
jag wänbe mig mifabe sig (-. XII. R. S. jo

til 06) meb c/2 !> på Mörfa»
re och Canoner af alla Metaller och pnnbelal
til et oräkneligt antal, fom, ehuru olabbabe, lik-
mål gåfwo mit hjerta en ftvår Eonmsion, hmif-
fen til at unbmika föranlät mig gjöra betta beföt
få kort fom möjligit. Jag mill således icke näm,
na alla de Pnltawiste omständigheter fom här
förekomma; det wore at oroa min Läsare, och
gifwa anledning til misibrnk af min Bok. Jag
skrider helöre til ytterligare bestrifning om
Petersburg.

Jag har tilförne berättat huru jag om Jul*
afton kom hit; följande eller Juldagen manbra«
de jag ut på gatan och febatt jag hunnit til
stora Perspectivet trodde jag sullfomligen at el-
den mat kommen lös; få flrömmabe folf, och
roagnar öfwer all räkning, meb et ouphörligt
skrikande Padia (gå undan) Naprava derfchsj

(håll
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(håll til höger) n» lieva (til mänfler) Pafcitjni
je by koj Math (för på * « - ) och flere hun»
bräde klockors ljud; alt gjorde mig yr i hus-
rondet och beunbraube som enas mara Småland»
sta Bönder, hmilken för första gången ser en
främmande ort, Ty jag hade ännu aldrig fe dt
et sådant farande fram och åter: jag ämnade
mig olmer gatan, men efter \ timmes ftugtlöst
hopp at emellan wagttar kunna fomma fram,
förgeek alt tålamod , och jag beflöt i min leds-
nat» at återwända til mit Logis.

At larm och rörelse alla dagar och alla
årstider.är inom Petersburg, bet är en gifs
men sanning; bock ökar sig betla ansenligen på
de sa fållade Pra«niKt5 bågar,

Prasnickar.
Prasnickt Fest eller Högtib giswes i Pe-

tersburg af olikt bprbarhrt, olifa siranbe; u»
tom osi befante Högtiber och allmänna Helges
dagar finnas här, oberäfnabe alla Helgons Piaz.
nickar, kan hänba närmare ioo stycken; jagroill
til exempel nämna någre mig bekante: Hennes
Majestäts Kejfarinnans Födelsedag; Del) an-
träbe til Regeringen; Det} första Bröllopsbag,
och »vidare alla andra märkwärdiga dagar, fås
fom Storfurstens Födelsedag; Detz Koppymp»
uings-dag; StorFurstinnanS Fobelfebag; hmar
och en af Desie Furstelige Perfoners affomman°
desFöbc(fe»ochKoppympnings.dagar; Slaget mib

Pul-
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Pultawa, och midare en Pr-izniclc för hmarje
antingen munnen eller lyckeligen evicerad Ba«
taille ; för hwatje Fästnings erofr>'v.de; Freden
ttstö Prnt och « - Konung Carl XII död; kort
sagt Prasnielcar äro i Rytzland oräkneliga.
När en sådan dag infaller , ringes ouphörligen
i alla klockor och det blifmer en helig pligt för
alla Stater at om morgonen tlpwagta Höga
Herrar Förmän! och »varder denne Högtid oaf«
korlat pompeust i Landsorterne sirad»

Den Swenska Kyrkan.
(Efter nigra bagars mistande hade jag träf«

fat bekantskap »ned atstillige här boende LandS«
tnänner. Er, sådan frågade nu om jag wore
»villig at bese Smensta Kyrkan; jag emortog
tilbudet och mi czingo: Kyrkan är ej liten, ej
flor; rymlighet, alla bilders uteflutande, wac<
fert Bildchnggeri-arbele, snygg Målnina. mac«
fer Altartafia, godt Echo, litet men öfwermåte
tan godt O gelwerk och en gob Präst äro allaintagande anledningar för en Främlings nysis
kenhet. I'g blef flat wid mit första intrade
i denna Kyrfa, emedan jag meb alt öfmerfa,
rande ej kund* uptacka någon af fämre folk,
ty alla Foeminina »voro klädda i bart hår med
mycket T,la och Ponber, hwarjentte sjelfwe
3i. ,'nboge»s färger ej moro tilräckelige til be
Många ©ibens©urge=PJffar Med R.fstinsbrämsom nu stncko mig t ögonen så at jag Mef Se>l«
blind j jag frågade Min Ledsagare, hwilken är

den
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ben Damen, hwilken är ben, och hwilken är
den? Hon är Kökspiga hos ben — ogifte GroZ,
handlaren, hon är Städerska hos den Gar»
bes-Ofsiceren, hon är Kammar-Jungfru hos ben
Husha!le som sitter därborta, hon bor fö?
sig sjelf hos sin Mor „, alt nog swarade jag,
tackande for tiplysningen. Äter Mascnlina;
månafaldige med Siden öfwerdragne American,
ste Sobelstino-Pälsar hade på denna sidan gjort
mig lika ftorögder; hmcm är de» Herrn och
hmcm är den _ den är Smed, den H ntma,
käre, den Snickare, den Skomakare, denAmt»
hfltipftnan, den Gesäll, den Gesäll, den tytt
fall nog min Wän, jag är oändeligen för»
bunden. En Stockholmare bör just intet sH
mycket förundra sig häröfwer, men låt en Ske»
mafare ifrån Kasto komma hit, få se om icke
han af höfiighet stab nar i Wapenhufet. Efter
närmare munnen ärfarenhet far jag tillägga bef a
Borgersmanner det Loforb, at de både inom
och utom Has, i Ordning, Snygghet och Ar,
tighet, täsia meb mången högt öswer bent flyt,
tat Perfon: men Gesäller, ehuru flådde i Si»
den från hufmub til fötter, åkande i Wagn om
Söndagen, äro dock »verkliga Gesäller.

Sedan jag i några »veckor pade uppehållit
Mig i Petersburg, öfwerman jag be fördomarsom i förstone hos mig hade et pfygladt malde;
jag »var nu ej mera förmånad, och jag kunde
fot» mig både bort och hem Utan at gå »vilse?
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en nöbwänbighetSswara föranlät mig at utfor-
ska någon Hanbelsbob, och fom jag bobbe nä-
ra Narinfen fann jag för floft at i bränglös
fa omstänbigheter promenera bit: blanb mycket
annat torbe äfwen betta mara något som fraps
perar et främmanbe öga, ty när iblanb 106
Inrättningar i Rysilanb zme äro uträfneligen
flokt grunbabe, blifroa bland såbane ben så fal»
lade Rarinfen eller Handelsplatsen»

Narinken.
Här träffas alt hwad tanfarne kunna utpe-

fa , förroarat under et Taf. och uti en Byggnadsom i fluten fyrkant har en Borggård innehåls
lande mid patz 62,520 Quabrat-alnar. All
stigs Handel är på det nogafle forterad; Sile-
wer, Sidenfläder, Hattflofferare, Nipper,
Band, Silke, Linne, Porcellains, Glas,
Kram , Snus-och Tobaks-Bodar i Nebra Gån-
gen ; famt Bunbttnakare, Sängkläders, Sko
och alla möjliga färdige Kläders Bodar i den
öfra Gången: skulle något för öfrigt mara i»
bland de upräfnade Waror uteflutit, sinnes lik-
tvål fåbant på ställen

Jag roet ej om i heta Werlben nian träf-
far en Handels-ntelhode fom liknar Ryharnas:
Knappast kommer man meb första foten på
Handelsgången före än man ifrån alla kanter
förbryllas af Invitationer, om man då lifafult
avancerar i gången famlar man sig snart et Ar,

rienl
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tier-Garbe af några Dusiin Bobpojfar, hwil*
ka ej förr lemna sin Kund, än han gör alf-
ware af Handel. Nar man då stannar wid en
Bod för at handla , och man til exempel beder
at få fe uppå et stncke Kläde; Horolche Go>
sccliri j Wnogli Argine ? (Bra min Herre, hu-
ta många alnar behagas Wisa fram »varan
först, sidan mil jag yttra mig om Handelen;
Samoy Lutfchii horofch j°:lt(jag har aldrig an-
nat än goda Waror); nå roifa då fram defaltt-
ma; Pafchjale (gjerna) och derpå går han änd-
teligen efter Klädet. Nu måste man märfa,
at jag må mara Främling eller Landsman af
hmab märbe fom halst, Köpmannen må äfwen
mara ben hederligaste, fommer han lif»väl fram
med en förstämd odugelig mara. Om jag bå
är enfaldig utan frngfan för bebrägeri, och fräs
gar, hivad fostar alnen? Ponera at alnen fo-
står honom fjelf en Rnbel, bå fwarar han,
Jey Baugou Ches Rubloff Gospodin (wib Gud
fe; Rubler min Herre); å bet är ju för dyrt?

TcbJvos, Angletsky Rabot, jey Baugou pa
n,enlcr>3 njeto tack is vol (huru, Engelskt ar-
bete, wib Gnb säljer jag ej til mindre pris,
gör hur Ni behagar). Afprutningen blifwct
ganska obetydlig då jag, som nys) nämndes, ät
enfaldig, och handeln går för sig hwarmib jag
blir siluterad; men ponera at jag är stug, och
at jag i bet närmaste roet til hwilfet pris Köp-
mannen äger sin mara; då bjuber jag honom 50
Kopef (K Rubel) alnen: han loi)ar bltfwa för»
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argab, fattande klädet för at bara bort dep

famma Vot ube ratz — keidecer Copekud.u-
g„y Lavki (a! Ni är wiht en Ni 50 Co,
peker må Ni bjuda i en annan Bod); Jag gåt
berpa bort men blir (kart ropab af Köpman-
nen soii' kastar sig fram öfwer biffen sägande;
Ha Gogpodin p.i Sluschij ■ Pasclijalo Gos-
podin — na pär Spolvino Herre! —hör —mar sa gob min Herre _* jag lemnar til 52
Rubel alnen): bå ökar jag.mit förra bud »md
25 Copeker och bjuder således 75 Copeker al»
Nen i Jey Langou nieto Gozpociin Tlchs-
teri Rublot (nej jag kan »vid ©no inte? fys
ra Rnbler då)? jag mil då gå bort Nadnz.
pc,dir> Potlchom Skasy Gozpoain, (hör
min Herre hmab bjuder Ni — säg min
Herre) derpå bjuder En Rnbel— v'Knb-
be.1, a ci,kny Gospodin [&n Rnbel, ack en si-
dan Herre) jag ber honom säga ifrån om han
mil eller ej — >Ji catlclm Gospodin Era
otjen Mala (jag mil intet min Herre det
är alt för litet). Jag går nu aldeles bort,
men hinner ej to steg förr än min Karl står
bredwid mig på gatan fäganbe ?o!tarra Rnbl
lchalfannan Rnbel) jag/swarar at jag meb en
Rubels bub wågat bet sista och om jag stal ös-
ta, sker bet allenast med en Copek, Is vol Gos*
pudin (må göra min Herre) och derpå sket
Hmdeln. Såsom mindre sernt Rys) torde jag
hafma brustit i Stafningsssättet af de anförda
meningar, men i sjelfwa proflemnanbet af en

ägt«
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Hgta Nyst Köpman tiltror ing mig at hafmg
fullboroat en ganska |eft»ant>e ')'<>lnina. T cl
är mindre ewanliat for be StmntTar fom tids
tals här göra upbmdlingor , at i åtta de,-ar
på och pruta med H ntdlanden , (jwiffeti i fitih
ma Kdrfatt wote färdig at fortfara ined ett „-
gen tilförne begynd prutning; och är 5e>,ne
Köpman nog enfaldig för at tv-t alla tilfälieit
Utmärka Nationens hu'mudböjelfe, nclnligen at
helöre handla en enda gäng med hwe,rje P r-
fon, och då bedraga honom, än genom ärlig*
het och billigt pris locka honom tilbek'. Den
Store, Nationens omstapare, Peter hade
således blifmif kännare af sine Undersutare, »ät
mid Iudarnes ansökan at få komma in i Dlyfj»
land, han ftvarade, mit Folf äro de fullkorn*
ligaste Judar. Sjelfwa Holländaren kan af
desia sina Elever blifwa bedraaen, men bet är
tillika säkert, atom man bestffer et gott b'grep
om Warors godhet och pris kan man hår gö-
ra en billig Handel, emedan Rntzen heldre åt.
Nöjer sig med en proCents wil.it, än han låter
Waran ligga och Handeln gå ifrån sig, under
en läker förhoppning, at en okuanog en annan
gång måste ersätta förlusten.

Lusmarknaden.
Ef stycke ifrån denne P'nrö besinnor tit;

den så kallade Luomarknaivn: har uppehålla sig
idocttals människor, ifrån morgonen fl a>to»
iten; man säljer och köper all den oduglighet

C som
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fom fan finnas i en Ryst Hnfmudstab : Ert
Utsiiten Stöfwel, et par Fruntimmers-Skor med
utslitna klackar, en söndrtg Kjortelsäck af Vol»
flerward, el Etrnmpedand, et por gamla Skjort-
armar, en gammal Mäsiings-singet bor, el Wasi-
framflycke, el Rockskört, en Nattröje-arm, et
Skospänne af Toutanego, en utnött Sko-
borste , en dito Friser-kam, en hals Hästsko och
en ntfliten Bösislitita, alt sådant smalt kram
fysDsätter de här församlade människorna, så-som et tillåtit och bestyddat Näringssång; hwem
fan då förlita sig uppå Upgiften af Folkets an»
tal, när man ser specisieation.af Handelewa-
torna? Jo, jag mil uplösa, hela Gåtan.

Ehuru Police-inrättningen nu mera gör en
tverkande nytta, har det likroäl icke blismit söt
densamma möjligt at funna aftwälta bet lim
fom i föbflofluuden flibbade sig på det ringare
gotfets Händer, detta mebförer en olycklig är«
farenhet, huru man mer än ofta förlorar tvål»
fången Egenbont afKläbeS och andre Portativn
Persedlar; samma förlust bliswef merendels o"
detta flället föryttrad under bestominbre frng-
tan, som Haubeln ster inom en ogenomträng-
lig Blirg «f Peuble.

Lawkor.
Uti te så fattade Samfor , til antalet oräk«

neliga, köpes såbane waror, hmilfn t mara
Kli.bb * och Hökare«Bobar försäljas, och bet

va-
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påstås at denne Handel stal mara den förmon
ligaste.

Matwarors föryttrande
Alla dagar och alla limmar emellan G'ibs,

tjenfler, höres et plägose.mt strilande as Por*
teurer som under Kringwanbrande foryttra al-
lehanda Matwaror, ibland hmilfa sig ä'men be-
finner en Fist fem kallas Strelitz, rot? 3 qwar-
terS längd, oftt kostar 40 Rnbler. Hela den»
ne Skrikhandeln lemnar jag t sir wärde, men
tror likwäl at ben arma KlttNn!-©»bbe"
altid far gata no och gata ner, bragen af en
gammal uthungrad H.tfl fom näppeligen kommet
fot för fot, ej finner mycket bröd wid sin ;2rart*
bärs-hanbek

Voiturer
Voitttrer finnas Utom osi bekante Eng.ét»

sta Wagnar, jemmäl fad. ne fom röta en natio»
nel mchräkning: fil exempel Eafansta Släden >
hroars medar ganska smala blitt innehålla 2 al»
nar i länaden, och en knapp aln emellan Me«
darna; fi08intet*Ket3ttfati med ett stor Kur och
©fanteliga Timmerstockar til Medar; Sommar»
Kibitfian me;v plumpe: Hiuf och öfwer 5 oroar*
ters länga Hjulstockar: deha Kibitkor äro af
olika storlek, men min upgifna är den minsta,
och braget» en faban af 2:ne Hastar. Agnars
förfärdigas hår Kibitkor oberäfnadt Politiske,
en fort som inrymma et Hushållas föräldrar.

C , bart»
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barn och tjenflefolk, sängkläder och hugeråd,
och fordra stundom 4 par Hastar. Om af alla
Voitnrer fom öro nationela, je,g sta! med nå-
got slags bifall nämna något, blifwer de: Dro-
skan , hwilken forteligen bestrifwen, liknar mår
Barnwagn.

Hast:rS antal för en Wagn, utmärfer ben
Åkandes Rang; och densimme meddelas äfwen
de Handlande, hwilfa til Cronan famfält stat»
ta misza proCent af det Capita! fom upgifroes
mara roullance: Alffå, justörre Capita! ju störs
re Rang; ju större Rang ju flere par Hästar;
ju flere par Hästar ju större Concnrs.

K lubbar.
Petersburg måste berömmas för sina Inrätt»

ningar, hwarigenom Associationer i alla Stånd
warda uplifwade; til minnande af sådant ätts
damål gifwas så kallade Klubbar: Mnsicalista
Klubben är Ven förnämste, emedan Folf af bås
sia Rang här mistas; Amerieanste eller för,
ente Klubben innehåller blandade Ledamöter;
och Borgare.Klubben enbast Borgare, ehuru
man finner en och annan Ledamot as andre
Stånd inblandad. Til en dylik Klubb fan en
Främling af sina Wänner bjudas Z:negångor;
och en Ledamot betalar misi årlig afgift, hwar»
emot han i et flutit ©älstap åtnjuter wäl la-
gab Mat af många ombyten, och godaDrickS-
roaror för billigaste pris. Tibssörbrisroei» fom-

ma,
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ma, genom Billarb, Kort, kontanter, Ietto*
ner och Krita, mången på fneken : Och jag har
ofta förundrat mig öfwer Eqnipager fom til
Musicalista Klubben fl. 11 förmiodagen anfont»
ma, men äro ännu qwarstäeude fl. ii om af-
tonen , under hwilka 12 limmar både Kust ochHästar utan både Mat och Dricka tagttaga den
uudergifmenhet för sin Herre, at den förre al*
drig faller af Kustfätet, och be senare albrig
förlora eonlenancen.

Den Musicalista Klubben har i många
fatt företräde för 5e andra; ty utom bet at hat
umgås bättre Folk, alhöres här en gång i
metan Concert, hwilken componerad af be för»
näinste Mästare i Europa ännu mera uphöjeS
genom en belicat Erecucion: Utom bes spelas
här albrig lågt fpel, hwarföre man meb stal
fan finna sig road af at fe fpelet, när bet gäl-
ler 50 Rubl. witzt och få tvidare. Man lilla*
tes äfwen fpela ont sä behagas; men bet är en
giswen Sak, at om man är närsynt få spelat
man äfwen meb otour.

Spectacler.
Spectacfer gifwas å 2:ne ställen; och man

arbetar på Italienska, Tysta och Rysta; bet
sista år förtjusande i Nationens tycke, men be
bägge senare äro dräglige för en Sm/nst Res
fonde: Baletferne äro ingalunda mästerstycken,
och becorationerne förhålla sig til de Smensta,

C 3 fom
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som rödlök til Meloner: Emedfertib är onefe»
l>at, at kapellet och ben Italienska Sången för?
tjenar bet högsta loforb.

Sommarnöjen.
Sommaren lemnar på et manligt sätt af-

fehanda garwor , hmilfa m?b sin behaglighet uf-
minnet af en förtngangen sträng winfer:

Herrstaper söka up sina dyrbara Landi-Egendo-
mar, ofta beiägne i det djupaste af Rysiland;
och när man ej så fjafroa kan, betonar man
sig af Petersburgs frikostigheter. Allmänna
Promenader gifwas åtskilliga , hwaribland Kaj-
serliga Sonimar-Palatsets Trägård och Pro»
menade först räknas; men åtskilliga af de Hö-
ga Privatas Palatser innesluta tillika Trägan
bar som i ålder, konst; storlek och fägring ej
fällan förtjena namn af extraordinaire: En del
af fådane Trägårdar äro i synnerhet Sönda<
aarne öpnabe för alt hederligt Folk af bägge
Könen. Mer och mindre »vackra och.wäl situ»
erade Wardshus besökas jemwäl om Somma-
ren, dock aldrig af Gens de c^ualire, men sjelr-
roa Populacen förfamlar sig egentligen å en flor
Park wid Cameney Oitrou.

Hör »visar fjg den mackra Naturen okonst-
lat, få mål t afseende uppå sjelfwa Parken,
som pä Människorna fom upfylla densamma;
Bränwtn __ Bränwin, Lök, £hva&, Pirau»
«e,r, Punche af Brämvin Sirup och Tranbä,rs«
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Saft, och dylikt mera, ben sämre hopens be*
licafetzer, utgöra deras »nästa raffratschitzement,
ben frihet fom ibland benna Clasi af folk här i
synnerhet ar rådande , en därintil befintelig wäl
»ipputsad AHI-Lnnb, som utgör beras Fnstab,
sätter benna Park i en nog nära jämnförelfe
meb Stockholm? Djnrgårb; bock med någon
stilnad af den modestie, hwarttfi Smensta Na*
tion emot ben Rysta har så mycket företcäbe.

National-Sången.
Uppå Båt öfwer Dierna- anlanbet

»nan til benna Sällhetens Stranb; men et
fnabt öga uptäcker aldrig så tidigt Platfen, at
icke lifafom en flor och tydeliq Landswäg wore
långt tilförne banad, af den genomträngande
V)cal»Mustqven:. Jag bör desto snarare försö-
ka at af densamme göra en Bestrifning, då
han är en Wara som emot de högste Erporta-
tionsspremier, likafullt sörblifu er inom bett Kåj-
ferliga Rysta Gränsen.

Utan Notor blifmer jag obegrtpelig, och
i Notor kan jag tippa et Imperial»Papper som
innehåller lika många Quabrat-Milar meb Ry-
sta Riket, likmäl icke utmärka Final-teknet; kort
sagt den Rysta Sängen är et flage perpetuum
mobile, och jag mil bjuda til at af bensamme
göra en liten Bestrifning: Sångares antal är
owilforligt, men ju flere ju bättre; när nu Mu-
fiquen begynner, sjunges altid ben första Tack-

E 4 len
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ten Solo; mit» andra Tackfen faller en röst in
fom repeterar ben förstas Täckt i mid Tredje
Tacklen faller åter en röst in som repeterar den
Andras Täckt, fortfarande en Rost för hmar-
je Täckt, då allaRötterna blott haftva repeterat
hen lörstaö Tackter : fä snart den förste hunnit
til något slags förborgat Fmallecken, begynner
han åier uppå det första , och alla de andra

la ouphörligen i förr bestrifwen ordning.
Hle tyckes altsa följa at Sångare böra wara
stipulerade, det jag äfmen tror; me»i jag har
noga bjudit til ?t utrön,! sad ut, då halfat of-
mer haffar försatt »nig uti en ständig willerm.il-
la. Eomp si .onen liknande et Presto är okonst-
lad , och innefattar en flags Heirmottie; 4:0 och
8:dedelar och mycket fäll in Trioler, samt mer-
endels * Täckt; alla, Melodier gå i Mollton,
men stöta in i dnr mid somlige tilfallen, och
om et Stycke ej är lika med et annat blifwet
dock stilnoden så ringa, at allsammans tageS
uiur en Bas och det hände wäl at i et sa
»välmående Eapell en och annan Ledamot up*
tröttnade fallande neder på marken, där han
sträkte ifrån sig arm.tr och ben; men da Ca-
siraten fast något otydligare, med tilflntna ös
gon Moderato och hickande, lifafult observera-
de sin stämma t flere timmar, förblifroer jag
tvi.ö mit första , at jag oagtadt mit stränga ut-
forstanoe, aldrig förmärkte någon Final. Det-
ta är den, almänna Rysta National-Sången,
htvilken för at bliswa ännu fullkomligare, flun«

dom
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dom accompagneras af en Ledamot som. genom
en hoprullad Tunga framskaffar Toner, hwilfa
til alla Delar funna jemföras meb et skarpt
hmisilanbe.

Processionen til Jordan pompensare
firad.

Så när hade jag förgätit mit löste om en
ytterligare bestrifning huru Trettoneedagen ige«
nom en lysmde Procession firas i Petersburg:
Förändringarna emot hm d jag såg i Fredrics»
hamn öro följande. Et Regemente Gardie til
Hast , Z!ne Infanterie - Gardies s Regementen ,
Marinieren, 2*.ne Bafailloner Lis-Grenadierer,
och 2'.ne Wakthållande Fältregementen, forme»
rade Parade framför Kaiserliga Slottet, Pa5

triarchen anförde nu Osficianterne hmifka alla
i mer och mindre Prasteefia Värdighet fikasom i Fredncshamn btiro Effyds -. Gudar ochHelaon; P ocehiouen utgjordes för öfrigt af
nästan bara pöbef, »nen har äfwen här i Hus*
mndstaden fördom bestådt af be förnämsta Herr-
st iper; fort före Processionens ankomst ifrånSlotlS-Kyrfan, besilerabe alla Regementen en
Parabe Saluterande för Slottet hwarest hela
den Käjserf Famillen inom flutna fönster mos
ro åskådare: Regementerne formerade sedan en
hals Ftirfanl omkring AmirafitetS-Broflmärnet,
och Döpelse-Acten fullbordades inom samma Fyr-
fant. uti et ifrån Newa Florett ledt Vatten:
Vråkneliga Skon losi'des ifrån de å Amirali-

C 5 tets.
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tetssWallen liggande demoner, och Generaffaff-
roa hördes ifrån Paraben; Processionen åter»
tågade genast til Slottet, hroarest, utom alla
heligas bestänkande, hela Käjferf. Famillei, un»
dergeck en lika lycksalighet, enligt hivad man
herättabe, emedan det ej blef tillåtit at gå in
i Slottet.

Paste Högtiden siras här lifafom jag förr
bestrifwit; men ben förutgåenbe långa Fasteti-
den pasierar naturligtvis mera otwnngen i en
H ifwudstad än i Landsorten: Åtminstone fan
jag försäkra» at Kött, hwaremar högsta förbud
utsattes , likafullt på et oförfmarligt fått, och i
synnerhet hos Qwinnofönet bageligen fortares.

En Isfart.
I den sista Fastesweckan berebes å Isen

på Neroa-3 loden et nöje för Pöbel, som ma«
rar i flere weckor: Man tiprefer af stockar en
fyrkantig högb til 60 , 70 a 80 Wnar, åfwan
lagges et planerat Golf förfedt meb Lebflänger
rundtomkring; af 2:ne öpningar är den ena
upgången på Trappsteg, och ben anbra wisat
fjelfroa nerfarten i Banan göres af Bräder,
unberstöbde af småningom i högden aftagande
Trädfötter; åfwan uppå Bräderne lägges minst
en alns tjock Is, hwilfen såsom i stycken up,
förd, fogas nätt tilsammans och flyrfee på beg»
ge sidor af Bräder i lika högb meb Isens tjock-
lef, sedan flås ouphörligen matten uppå, hwil-

fet
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fet Utfryser och gör Banan jemn, flat och klar
fom en Spegel, til en längb af ungefär 200

alnar bå fedan sielfwa Ifen »vidtager flat och
sopad til en odeterminerad längd.

Påstedagen klockan 4 om eftermidd. be»
gynner detta nöjet för flere hundrade Versoner,
hwiika merendrls hafwa et fika antal Astådare:
Hwar och en Arare »nedförer sin Släde 5 qwar,
ter lång och knappa 5 givarter emellan Mebar»
ne, fom äro skarpt stödde ; och när Cafafet be-
gynner, går man först in uti en under ställnin*
gen »väl anlagd Kaback (.Krog) multiplicerande
et och annat Dricks-glas prälioy Votka (sim-
pelt Bränwin) hwarefter upgången ster fikasom i en ouphörlig kädja, då hwar och en bär
sin städa under armen: När man kommer up
betalas enticc och fedan flåppes löst, bå fläde
på siade aftib upfyller Banan fällan räknanbe
större distance emellan sig, än 4 alnar, hwar-
meb t flere timmar oförminstefigen fortfares.
Släbens upgifne storlek pasianbe mera för en
6-årig Gosie, torbe mebföra et flage öswerwä»
gande, hurumiba en fullwäxt människa bärup,
på kan fårbas, men et dylikt tmifwelsmål fö-
rekommer jag därmed, at jag berättar, det en
åkande fom är gift, medförer sin Hustru och
de ogifta sina Douichinkör (Kärleks-föremål)
få at merendels 2.ne Personer tillika fullborda
Vallfarten på en ©låda.
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Knut-Lxecution.
I betza dagar habe jag titfälle at blifma

unberrättab om en Döbs - Execution i Rysta
Språket fallab Knut: och som jag under min
titbragte Sejotir i Petersburg, tämmefigen til*
roänbt mig at meb fötb och styrka betragta min-
dre ömänskligheter , roar jag äfmen nu härdad
a/ meb en mindre rysning fe de atdrastörsta.
Ä EreciltionSplatfen , fom altib inrättas på Ga-
tan och utanför bet Huset, hwarest gärningen
bfiimit merfstälb uprefes en 2§ alns hög Påle
något lntanbe framåt, få at Definqmenten med
kroppen på benfamma hroilar , och på öfwerfta
änban af pålen är en nthnggninq hwartiti hal-sen patzaS: fjeffwa tyget, .hwarmeb Knut»
mästaren asflraffar, föreställer en Pista så gjorb,
at et kött staft småningom af/tager, då> flutefi-
gen stelfma snärten af Läder (Iouckt) ifrån en
tums bredd spetsar sig åt ändan, innehållande
hela Instrumentet circa 2 alnar. Delinqventen
bår et smalt brinnande Vaxljus i hanben om
han stal dödas, och är mig berättat at Knut-
mästaren besitter ben färbighet , at Han innom
4 slag har träffat hjertat, hroaraf synbaren ge*

nast bör. men får likafullt uppå sin falla fropp
straffets fulla kraft, nemfigen 300 slag; unber
hwilken tib en person som i samma förbrytares
gjärning haft en minbre bel,än at fagfigen fun-
na straffas, flår på anbra sidan om Påhlen med
bart hijfwttb, hollanbe i luggen på detingven«
ten. Äfmen såg jag andre misigjerningsmän

hroil*
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hwilfa bömbe tit fnut på minst och förlust af
Lif, lefwande uthärda 200 slag; och bet är
gifwit, at en Rys) fom unbetgår. betta straff,
mare sig til Lifwet eller linbrigare, sinnet
man gansta fällan beflaga sig eller skrika
mer än et enda utrop af Hospodin pa Klele
(Herre förbarma) och sådant ster mid del) an°
fomst tit stället, under et mångfaldigt forsan-
be. Vidare är en oncfelig sanning at en Ryst,
fedan han under straffet förloradt alt hwab fött
heter emellan skuldrorna, och likasom död bås
res til et Hospital, benfamme, om han får K
stop Bränroin, genast tilqroicknar och begynner
efter et var timmar stämma up sin National»
Sång. För öfrigit utmärker sig fnut-Exekutio-
nen til et minbre antal slag. ifrån 15 til 150,
men bå innehåller merenbels Dommen at ben
brottslige stall aftöras til Ziberien, hmarföre
Knutmästaren meb elbat järn upristar Näsbor-
rarna och bränmarker pannan.

Militarisk Execution.
Detta är nu enba fättet at roerfflälfa Ry»

sta Lagens flraffbaff på Populacen; Militairen
nyttjar la dogg ( på Ryggen ) til 500 flag,
hwilfet meb ben hastighet liquiberas, at Crebi»
torn efter en qwart timme fan lemna qvitto på
fulla Summan: Gatulopp fullborbas äuba til
20 hmarf emellan 1500 Man, och om belinquen-
ten, fem allenast får gå långsamt, bör unber

straffet,
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straffet, bäres han feban uppå Bår för at uw
bergå et fullt antal.

Afresan från Petersburg.
Antagen som Lieutenant wid et Ryskt In»

fanterie Regemente förlagt i Revel, bekom jag
nu ordres at infinna mig tit Tjenstgjöring; men
förr ätt jag ändar berättelsen om Petersburg,
är jag förbunden at ofmäta bet öfwermattan
»vackra som förljusabe mina ögon under tilba-
fåläggandet af de första 10 Verst: Landstvä-
gen 30 alnar bred, <tår i en rät linie., och a
ömse flbor lifasom räcker det ena lust-Palatset
hanben til bet andra; och hwad en gifmild na-
tur med Horizontela och widföftiga gröna Pir»
fer wefat framräcka, har sedermera genom kloft
förde mennistohänder blifwit upbragt til den
högb, at åstådaren full af förundran måste un«
ber en brännande Solhetta somna, och dröm-
ma ont China, eller huru han färdas uppå en
Dräcksteub emellan Amsterdam och Utreet. Jag
funbe fåfom roafen wib Oetta tilfället ej under»
låta at bltftva högdragen öfroer min mundna
emptoj unber en Spira fom föres meb förun*
braneroärb framgång i båbe Naturliga och o»
naturtiga företag; och som jag redan kände
MilitairenS rörlighet och des) decideraude tap-
perhet förmodade jag at »vart Regemente snart
funde blisma commenderat tit Manen för at ge-
nom en liten diversion förordsata et Modererat
Climat i Petersburg.!.

Li Nar»
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Narva.
Dagen efter min afrefa ifrån Petersburg

fyntes i rät linia på 5 Wersts .afstaud Narva
Slott; jag tilstår at Pulsen förändrade sit lopp
bå jag pasierade genom denne för alla Swen-
står märkwärdige Fästning, fom nu wid ha»
stigt påseende tycktes hafroa blifroit förökt med
åtskilliga mindre utanroärf: Den mihunfamhetsom upstod hos mig när jag saknade 3 Kronoroswan Fästnings portens hade fätteligen hos mig
funnat förorfa fa Feber, om icke jag i hastig»
het påmint mig huru hwarje sten i Fästnings»
murarna torde hafwa fostat en het Ryst Sol-
dat med öfwer och under Gewär , och Fäst*
ningen således bfifivit dyrköpt tit et pris, hwif»
fet »vid något framlida bortaccorderanbe toto*
falla til 1000 procent.

Ryska Byar.
Uti Ingermanlanb habe jag tilfälle at be-

träffa Rysta Byars belägenhet; be samme ä-
ro altid bngbe under obserwerande af breda och
räta gator, hwilkas antal merendels förblifwa
i singulariter: Husen äro små, illa bygbe af os
hugget TimMer, altib wänbanbe gawelen åt
gatan; bag hämtas genom et ettba fönster, hroil=
fet ofta blott innehåller I aln i fyrkant; uthu-sen besinna sig i proportion, och kan man i
den beten minst hafroa at förmoba hos et folk
fom nnber wanwårdanbe af Ladugårdar och å-

fer»
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ferbruf, bebo en jorb som snart sagt båbe nåt
rer och arbetar sig sjelf. Alla Rysta Byar ä-
to försebte meb L.tvkor innehallande Spere-
tier, Wlcftiatie-tvaror, Trycllärfter , Sföflor,
Iernfaker, Segeltyg m. m. och om Söndags
eftermiddagarna fer man atfid mycket, lwretse.

Det är sällsynt at någon Resande, i 5
minuter mäntar på Hästar; inrättningen med-
förer den ordning, at få snart man anländer
til Station, upwisande fodarufctma (
betets anordning uppå Hästar) äro i samma ö«
gnablick hästarna framme; och för at belekna
Posthästar, brukas både Vinter och Sommar en
ful.komlig flocka hängande i Loket: En Rnst
Postiilotr utmärker sig dehutom wid förandet,
emedan han ofta för för fort, men aldrig för
fakta; hwilket nu medförde ben för »nig beha»
geliga föfgben, at mg innött» 2:ne Dagar be*
fann mig uti Revel.

Rewel.
Denna Fästnings Conflructtott utroisar ty»

deligen betz ålber, bock hafroa Musowiterne
hor likasom annorstädes, med Lersmetniug 5
Murarna och förbättrade Iorowallar, wisat sin
färdighet i Fortisicationen. Uppå nära Staden
tiggande 2:ne små Dar, äro Batterier med
Broflmärn upkaflade, hroilfa beskyddade under
en Bastion af Fästningen, med honom gjöra
en förenad Ed, til at bewara, et i sig sjelf ge»

nom
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nom grund tammetigen formerat inlopp: Hela
Rebben eller ankarplatsen unber lanbet är med
större och mindre Strand Batterier försedd.

Fästningens och Stadens beskrifning.
Sjelfwa Staden består af idel stenhus,

har trånga gator, och är meb så orb, intet
»vacker» Hår äro twänne gamla, stora och wack-
ra Kyrkor, en Smenst och 2:ne Rysta Kyrkor.
En liten Cafholst Pater ankom mät för at
meb Regeringens litstånb inrätta en Kyrka för
sitta Trosbekännare ; men så roiba synberna
innom en nog liten Församling, på intet rois
fmarabe emot bet hopp , hwilket Pater i sö»
stone sig gjorbe, attså bekom Pater nog ringa
inkomster , och bå inga Proselyter kunbe gjöras,
hänbe bet oförmobeligen,atPater förswann, och
ben af Pater tnwiada lilla'Kyrkan, unbergeck
et stabigtwarande Mätjsalf.

Staden innefattar wäl tillifa ben så fal-
late Duhmen; men bå naturen meb Den sam-
»nes höga läge, och konsten meb en hög tn«t
metat atoeles skilja honom ifrån Staben, h..t
jag trobt mig böra nämna ben beten färstitdt.

Duhmen ligger på et ganska högt Flieberg
och likasom har sin egen Fortification; skulle
lifwä! i et angripanbe fall funna lida mycket
af en innom 300 steg figganbe obefäst högb.
Anlebningeu til Duhmens asstitjanbe från Sta-

D be»
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den, stat härröra af et forntida mitzförstånd
emellan Abelen och Borgerstapet, som ej säl-
lan stridit til den ytterlighet, at brinnande
luntor blifwit stiljomänncr; hwilket således för-
satte bägge uti en fika nöbwanbighet at på bä*
sta »vis sätta sig i sörswaresiånb. En ganska
ansenlig och macker Kyrka, et Riddarchtis,
et Gouvernementshus, en Skote för Adetig
ungdom äro de märkwärdigaste här förekom-
mande Byagnader; och bebos heta denna ptat»
fen af Adeten, fom med färstitdte Primilegiet
äger flt egit Borgerst>ip.

Märkwärdigheter om Staden
Reivef hade just inga oroanliaa Marfmär»

bighetet, emedan en siags gammal Swenst smaf,
tit större beten påminte mig mit Egit Foster-
tand; bock fans här hmab man förgäfmes ef,
tersöker i Sroea Rike, beståenbe i 2me besyn»
nerligheter.

l!o Såg jag roid en af Stabs Kyrkorna
en ofroan jord murad Graf med flora Ierngal*
tersdörrar; igenom desia dörrar synes tydeltgt
fölmulfnefsen af Ouc de Croix, tingande uppå
en flor stenstifroa. Denne Herre född Fransos,
ir>itr, som allmänt befanl är, Hnswud-Chef för
de 8"oco Men Muscowiter som roid Narva
bfefwo förfwänstade; Duc de Oioix, upammad
i en lånat försiktigare Werfd ån de moro, fom
nuder siaget förbränfte sig , fann för klokast at

med
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ined en darrande hanb framräcka sitt roårja til
Konungen; blef salebes Fången och transpor*
terab til Revel ber han efter i j ar affomna»
de som en tapper och trogen Generat ; Han lent'
nabe bå efter sig åtskilliga Fastebref meb be-
gynnelse Til Sedelhnfwaren. Jag »vet ej sä»
fert, men bet anar mig at Tysta Ligen är i
denna stunb bibehållen, hwarest en §. förbju-
der den dödas Jordfästning til bet) han betalt
sin skuld; Anhörige af den obegrafne Duc de
Croix hafwa »väl i senare tider »vel.t accordera
med Stoftets Creditorer, men be påstå fulla
Summan, Hwiiket swårligen låter sig gjöra.

2:0 Korteligen berattabt, såg jag skymten
af et flags Canarie-soglar, som i bragfria Kam
rar och Bomfria Valt; i Fästningemärken äro
unbangömbe. Jag stal i mit albraftsta nämna
huru man lälteligen fan inkomma uti sådant
Helpensioner.

Gillet Schwartzen Hinpter, år ej mindre
för ålderdomen än Medlemmars bedrifter be-
kant redan på.t2QQ:be talet och förbigår jag
en omstäudelig bestrifning, så roida jag saknat
alla de funbstaper som bertil äro nöbige, utan
mil allenast lemtia en liten uplyöning om bett
«a samfunb.

Til Schmartzen-Hauptet bröbet tagas nu
«lla Heberliga Personer emot en lindrig afgift >'D 2 För»
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Förntonerne öro" at stundom få bemista be bar*
fläbeS inrättade Baler, och man får åswett i*
bland afhöra Concerter, som tipsöras af Anta»
teurer; för bet öfviga är inrättningen såsom de
förr bestrifne Klubbar i Petersburg.

Forbom i sin begynnelse, moro Schmar*
Hen-Hanpter Rysta ogifta Borgersmänner,som
front o Feitie.n emot Fienden, utgjörande et Bröd-
ralag af flere Efqvadroner; och finner man den-
na Eorps behiertenhet förroarab tit en oböbe*
lig hngkomst, uti 2:ne Epilafler i munkestyl
uprefle roid Västra Landonäaen, hwarest 2:ne
Cheier under et isrån Fästningen gjordt ulfall,
för Fiendens Vapen hairoa stupat. Nu mera
utajör Brödrafuget allenast en Efqvabron , hroil-
fa alla måste mara ogifte; Uniformen är ljus*
blå meb Chamois upflag och underkläder; och
fem jag mor lycklig at få se denne Corps 1787
i Iunii Paradera för Fursten Potemkin, sa
temnar jag med all billighet et owanligt godt
toford, grundat uppa min lilla urstitling. Be*
ridninaen roar ej mindre lysande än egal , hwar»
af jen.te en god Mititairist färdighet, Fursten
blef så intagen, at hett genast antog Bröder»
stap, och lemnade Chefen Ryttmästare Full*
magi i Artneen, med föcmån för alla Sue*
fel)orer ').

ilandet
*) Desia Bröder haswa sit

egit Hus, bwareii sannnankomsierne dagel'gen
ste; uti stora Salen hafwa de fiere Swe»»st«
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Landet omkring Narwa.
Omkring 3u'wet är beta trackten (it flere

»nit fämmetigen stogfös innehållande en månad
af Risberg; men Jorden här likasom öfmer he»
ta Estland är fa fet och börbig, at ägarena,
hwitka merendels wansköta ben samma, tikafult
i onda och goba år per Mebium räkna Z:te
kornet; et få ringa belopp bör besiutom mycket
lilstrifroas ben oförfwarfiga Säbesfpillning,
som bets igenom minbre, goba anstalter, bels
igenom arbetares tresthet och aswoghet emot hus»
bonden, årligen åstabkentmes.

Damer.
Jag måste förklara en offentelig tacksam*

het til alla Herrstaper, hwitkaS bekantstaper jag
habe ben äran at gjöra; jag ntåbbe här fom
ben lyckel^aste, och jag tror at ont Stora
Swarta Omen som håller Europa i ben högra
och Asien i bett Wenstra klon, om säger jag,
benne syn wore tandtförwist, och om Swerige
icke wore et enba Swerige, så tror jag at jag
»ville bo i betta Landet: Ty här är hivad i att-
bra tänder, om intet sällsynt, likmåt just få
talrikt sinnes, nästan allmänt roackra Fruntim-

D 3 mer:
KcaCtiter aftagne, hwaribland Konung Carl XII
ar bast aflag.m, och trifaöeé jenne De»? höara
sida Narroaö stan; men uppa Hög Äeifei .e-
fällning rörde det aldeles sin faö öfwer, men
hwilket ej bättre är fuflbar&at» än at man ty-
deligen ser alliammans.
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mer: Och fan afmålningen på deras Caractet
cch lefnabssift äfwen så mycket minbre fallas
falsk, som jag åberopar roitneit uti många fanbs-
män, hwilka unber" en fortare tids mistande i
Estland, funnit all sanning äga rum, som jag
nu anserer.

Haeligen »nedbringas ifrån späda»
ste åren en npfostran, som har afseende uppå
HjerteitS bildande til unbcgifwenhet för För«
albrornaj mib mognake ålder inplantas et full-
komligt begrep om Religionens nödvändighet
och nytta; därefter färes ben, alla för en stå,
bad Dame nödiga husbåts Vetenskaper: och
sist läres Franska Språket, Clawer och sang
i hwilka senare delar be ganska ofta tvinna en
Mästerlig färdighet: När Damerna i alman*
mänhet tillika insupa det begrep om Madestie,
fom tvida stildt ifrån det tilfälligt wis antagna,
är od) blir hennes första prydnad; så frågas
om icke ett Dame upnådt alt den snllkom'ighet,
fora Henne fan tilläggas? I förstone förundra-
de jag mig öfmer detza Damers foglighet och
ringa böjelse för at fordra en flawist roörd«
nab för best Kön ; jag har sagt åtskilliga Da*
mer, hwilka långt ifrån at med enroälde sim o.
Jordkloten til både höger och »vänster, i bet
stallet blott marif sine Männers Hustrur ; och
jag blygs at för Sroensta Damer nämna huru
jag sebt besia Fruer i öpne sälstaper, af en öfs
werflödig agtniug för sine Männer, kysia deras

håll'
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händer: sådant går åter för långt, men ben
tnebelwåqen fom jag här roörbar, är ben gla-
da lydnad, hwaraf mina Estfändsta ©äror wib
alfa titfällen gjöra sig agtade hos sina Abraha»
mar.

Jag fom bå ifrån Hottanb och Rytzland,
2:ne artige ställen nog; »u roar jag i Estland
och blef få i dtvata förfaller, at ont jag skulle
hafroa anlänt i ben utflutna Pölitista Klbitkan,
habe jag snart kunnat öfwertala mig «t jag
tvistades uti en annan Planet.

Cavaillerer.
Jag måste roara opartisk när jag talat

fan; »»g och omnämner ortens Cavaillerer, hroil-
fa i mit tycke fällan äga de egenskaper som
göra dem wärdige nysinämde Damer, och jag
inlåter mig ogjerna t bestrifning om en så be-
bröflig coutrast.

H5r gifmas lifwäl be Herrar, hwiffas af*
måilning ej kan få nog »vacker bag'; t och om-
kring Rewef fauner jag åtskilliga sådane Ad*
lingar, ock) jag nämner i synnerhet 5 a 6 be-
tydande Embelsmän, hwilfa under en »väl an-
»vänd ungdoms tid i Europas förste Uniwersi»
teter, snart med sin bortgång beröfroa Vert*
den den mognaste Frukt af snille och kunskaper.
En uproäxande ungdom äger alla utwägar för
«t bereda sig en lika så ärofull Lesn»böban;

D 4 mm
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men bå jag undantager några uti Abeliga Sko-
lan nu roarattbe ynglingar , tror jag at en tal*
rif åfcrstob meb nöj* fastar bort bofen, och
heldre i framtiden bjuba tit at gynna ben Ry'
sta Pofitiquens reban gjorda förföf, at full*
fasta alla Lärohus i Est-och Ltflanb,

Lifegne.
' En bagetig förfarenhet roifnr httrn en ung

Abelsman emottager et rift antal Hemmen,
meb bärunber lybanbe flere hunbrabe menniskor
fallabe Lifegne; bennes tipwäxanbe »ib är ofta
anwäub ti! en enba funstaps tvinnanbe, ben,
nemligen, at regera öfwer sina Etafwar; hat»reser til Pålen och fomnter hem efter 6 weckor
meb 6 graber på Ranglistan, och en fåban
märbighet, fifa få vförtjent befommen, som il»
ta tltöfroab, bfifroer endast et Dccument, som
stadfäster en myndighet öfroer ståtar för hroif»
fas »vård han fnappast tror sig böra aufwara i
Himmefen-: En i fen.tre tider författad Lag för*,
bjuder tvål en Herre al til lifroet städa sina
själar (Seelen), men huru ofta flår man jck?
ihjäl en Bonde emellan fyra ögon, och den sam-
me, det är hett simpelt, han bog af flag.

Jag anser onöbigt at framroisa Arfher-
retts Contract med sine Lisegne feban jag til»
»närfl Huts hjerta, upfostran,. och myndighet;
jag skrider helöre til underrättandet ont en pa
BWwärke kommen Arbetare ffylbighetet och
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sörmener. Arbetares antal är föränderligt i
afseende på Egenbomarne, men alla Egendo-
mar östverensstamma deruti, al taga man utur
huset; arbetet begynner roid Solens upgång,
och slutas wib be»? nedergång; många Dags»
wärkare hafroa en längre roäg hem, anat fnn«
na i råttan tid hinna tit Arbetet, hmarföre det
är manligt af komma til Godset Måndagen,
och gå hem Lördagen; den mat en sådan ar-
betare »nedbringar är sällan afpatzab för at
räcka til 4>'be Dagen; Brödet måste meb all
sparsamhet förtäras om bet stal räcka til Lör-
bagen, och soflet bestående i strömming, litet
smör eller falt finnes ej mer om Torsbagen;
supanmatett och bricka bestar Uti 2 faunor sur-
mjölk hwilken satebes fortares, at hwarje gång
mjölkflaskan beställas, tömeS »vallen i stället,
få at efter I:ne bpgn alt tecken mjölk är bor-
ta. Om benne uflingen nu anhåller om litstånb
at få gå hem efter mera mat, nej * - och om bet
äntetigen ster al han får gå, finner han stunbom
hemmet brödtöst, stundom får han litet sur
mjölk, salt och bröd: och betza olyckeliga men*
nistor, när be stolct gå til ro efter en utbär-
lat hårb arbets bag, församla be sig som Crea?
tur, liggande på smahalm i Foberhuset. Men
fan mät alt sådant ttpröra Herr Arsherns hjer»
ta til ömhet? Nej! Kubbias l,Rättare) får en
oinskränkt mggt öftper sine mebsfafroar at flå
pch bulta hwar och en som på minsta sätt flab-mx ».arbetet, och Kubbias upföt sig estet om*

D 5 stan»
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ständigheterna, flugt noa. Hwad bfifmer mål
fötgdeu a''et få omansteligit förfarande med
Bönder? Jo; när de mmo tit Werfden bteft
roo de Christnaoe til fiender emot Arfherren,
och en sådan hamd utöswis alla dagar, ehuru
Herrn aldrig märker sådant oftare ån en gång
om året? och jag nämner de tilfälfen fom jag
funnit mara talande bewis tit min flutsats.

Det ar en afgjorb fak at ztne Arbetskar,
tar med möda funna jeniföras med en ordente»
tig Smcnst arbetare; När desia föra sin Her-
res Qffei-. äro de nog sw^ge, nog elake för at
sturswa i "ån sig el afdetr stycke; Xnbbiaz ti-
ger, od) Hel ren begriper tet ej; när faningen
roårkställes stjäls to-, procent Råg, och bå
Bråbden wife,r sig tunn samt flera Fläckar up-
på åkren albeles bara, tiftatar Arfherren KmV
bias; Kubbias förebär i alt underdånighet at
masten har stulb, ja, säger Arfherren, es ift
ten Gott wahr; när storben är för hand, för*
rättas den samme med fmå skåror, att hivad
man tå kan spilla, bet faller; wibare när Sä»
den stal köras i Rian har man åter tiffälle at
staka bort det fom i några Veckor hunnit at
torka, och sist när man om nätterna tröstat
stjäl man åter 25 procent, och få fortfaress af*
la år meb be fläste Egendomar, hwifkas äga-,
te sältan updaga andra orsaker än bet manliga.
Schlechtes KocmIahr»

Jag
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Jag fänner någre Swenstar fom genom
tilfällige omständigheter blifroit bofaste i detta
tand; en af dem mil jag ej nämna, huru hatt
räknas ibland de förmögnaste; nog af han är
ben störste Sroeuste Landlhushållare och den
grymmaste Estfändste mennisto - Hushållare.
Däremot sant jagmit yppersta nöje hos en gam*
mal »vän, som här bebor en ganska ansenlig (£--
gendcm; under hafftannat års mistande i detta
hus , blef jag öfwerfygad om skillnaden cmef*
lan Estlänrst och Sroenst art, at lefwa meb
Bönder; jag måste femtia at min nytznämde
mån ej kunde utrota arffynden hos detta golf,
men bet röet jag tillika, at ont bet kunde tvära
Säd på åkerfälten, få hade hen ästven en bub*
bet störb emot anbra: och hwilfen förbar åt*
stituab bliswer icke detta öfwer heta Landet,
hwifkets jord är och blifwer ibland de bäste ar*
ter i wertben? Det är hög tid at jag wänder
mig ifrån detta ämne; en och annan Sextern
kunde wäl ännu härom strifwas, men et nytt
kom just un och bad mig ej förglömma det fam«
mas tour.

Herrskaper
Herrstaperne lejtva mer och mindre öman-

ligen öslyerflö^igt; et Hus tefwer a l» Hclio-
Jahalus, et annat 2 la Abafveros : 2 fockar,
4 Köfepigor, 8 Servitenrer, 16 Rätter mat,
32 sorter Sylt, 64 Deserter, 128 sorter Vin,
ech 356 Couverter, betyda lifroäl altid Fram-

mm
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mande; annars lefwer man å lnn aise, ofta
nögb med 8 Rätter mat o. f. ro. CavaillerS
converfationen ar fri och munter, bock fållan
innefattande något Hypotenufa; be goba Da»
Nterne ehuru fallne för orbning och snygghet,
få fifivål fällan ifrån Herrar Cavaillerer män*
ta sig ctnbre ar» ghefer, andre upmuntringar,
Än Tobakstvirsiar o/' S-rasburger-Snno : få-
dant b'drager ej litet til be Srvänstas före,
träbe fom un.er sina fetta visiter här å orten,
uppå sit lena och artiga rois gjordt Damernas
bekantskap. När man inträder i et hus afläg-
gande sin mördnads betngelse, åtnjuter man en
fötma, som i Swerige ofta ej minnes unber
både knäfall, roers och profa; man träder dri»
fletiaa fram for en Dame fattande hennes hand,
men hon leranar i bet ställer munnen , och tänk,
at man får genast 2:»e Kcfjar,. nog fan mät få
hända at Damen par modestie gför en 8--de dels
froängning med hnfwudet, hwarigenom kytznen
tager dem på örat; men om man rätt förståt
sin faf, och tillika innehafroer nödig confenance,
få gjör man en contra froäng, hwarigenomFront?
tinierlta komma aldeles emot hwaranbra.

Musik.
Musiken tyckes här, lifa fom hos alla Ti}*

står , äga högsta rangen ibland nöjen; bet åt
ej noa at man träffat ett Musicus. i htvaran*
nan Cawailler , ej tilfyllest at nästan alla Da*
mer lractera Clawer och fjunga tillika en Mal-

tre;
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tre; jag gjorde en roida sällsammare Musikalist
uptäckl, hwilken jag anser rar i Europa.

Olstillige Herrstaper hade unber sine Vin*
ter Sejourer i Staben , budit mig på Som*
marnöjen å sine Landt-Eaendomar; i tylif af-
siat uppehöll jag mig nu t trackten af Weifen-
flein: Del samma Herrskapet, hos hwilket jag nu
tvistades gjorde visit hos en tvist Baron och nära
Granne, hwarwid jaghade äran wara fötjagtig.
Värden emottog »nig på bet fått fora'.ipmuntrade
en Främling; efter en timme hördes ifrån et
annat rum, af Clawecinen, Violer ra. m. Ststit»
ltge stämnings-ljud, och efter «n timme lebfa»
gade Värden famtelige Gästecie in i ett stor
Sol broarest den precisaste Harraonie af He.i-
bens med aeorapagnement af Cla-
vecin, så intog mig, at jag wib ögats snabba
topp til Orehcstern, trobbe mig hastva blisroit
förtrollat»: Värdens 2:ne äldste Döttrar track-
terade Premier och Seeond stämman, en Son
Altstämman, och ben yngsta Dottern (Slaveri-
nen Bas-stämman utgjordes af rit i samma hus
waranbe förskrifroen Tyst Musieus; Hroarjem-
te jag får tillägga at alla bestå syston woro i*
från 19 til 13 års ålber. Hela benna efter-
mibbageu conttnuerabe en Musique, ej minbre
mål utförb, än innehållanbe nyaste Mästares
froårare arbeten. Jag funbe i bet närmaste ut»
första at besia Damers färdighet på Violin,
mer funbe tilstrifroas «n blind lybuab under

Herr
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H.rr Fabers Caprieer, än egen böjelse; eraed»
lertid rooro te rätt glada deröfwer, at de bltt*
»vit förstonte för Violoncell, och den därmed
förknippade befwäranbe och faligueranbe ©tall*
ningen.

Märkwärdigheter.
Hela Estland styres ännu efter några ra»

bråkabe §. §. i Sroensta Lagboken, hwarige-
nom en Mistgjärningsman undroiker Knutstraf.
fet; Men flå armar och ben af en undersåteoch sedan sälja honom för hälft »värde är året
en §. som Försynen »vare ärad aldrig sinnes i
Swenst Lagbok.

Oset och Dags, Worms och Nuckö, be*
bos af Innewånare fora tala en orbentelig
Swensta; och blef ben nuroaranbe Pastor i
Mucfö för några år felan förstrismen hos Dom»
kapitlet i Abo.

Baltsche Pfort, en Lanbsubbe ml Öster*
sjön, belägen 7 Tysta mit ifrån Reroel, år för»
febb meb någrafraå Fästnings-roärf och.Stranb*
batterier fora beroara en härroaranbe Anfarplats;
men egenleligen är betta stället et Stockhus för
fångar af olika flånb, iblanb hroilfas antal sig
äfwen befinner en i sroara Iernbojor Faflsntib 1

der ultefwab nian, fordom Adjutant hos ben i
Rytzlanb märfwärbige Piigatfchef.

Hår*
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Härmed ända sig be särstildte berättelser

om Orten hwarest jag uppehållit mig ; jag styn*
bar åter tit bet stora Heta, i bet jag unber al»
»nätt asmalnina afhandlar husroudsakeligaste pttn-
eter rörande Rysta Hofwet, Militairen, Si*
mil =. Ståndet, Andeliga Ståndet, Nationens
Huftvud-Caracter, och den Pofifista Kibitkan.

Kejserliga Ryska Hofwet.
Jag befann mig, fy märr, uti en så rin-

ga wårdighet at jag aldrig kunde åtnjuta ben
fällhcten, ben Nåden, at för Hennes Maj:st.
Kejsarinnan öfwer alla tystar samt Droinin-
gen öfwer heta Taurien, btifroa Prefenterad:
altfå brister mig en saker kunskap i et ämne,som dyrt och högt, borde innehålla bett »vackra*
fte och fullständigaste afhandting.

Presentation tillätes mät alfa Utländske
Ädlingar, men sedan »nan har nådt den hedern
at få bära Uniform, förtoras den förra hedern,
bå man ej innehafroer Majors »värdighet! men
at på en stor plan mid Kejserliga Slottet, alla
dagar, och alla fiber på dagen, promenera, bet
är alla tillåtit. Här räknar man närmare 300
Vagnar upstäfbe en ordre de Vojager, de stör*
re Prasnickts eller Curdagarne: och bet är na«-
turtigit at en Regentinna som befaller ö mer sa
många Miljoner Menniffor, måste äfwen be*
falla öfwer et afpasiat antal Miltoner Tunnor
Iraverialer, allså är Hoftvet rikt, och förun*

drans,
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branswärbt; och fan egenteligen en och htvatsom innehafwer Abetig »värdighet , mäl fläbb,
infinna sig alla Curbagar, bock meb nys) gjöt-
ba förbehåll om Presentation.

Hennes Maj:t. är, utom »vanligen Wackt-
hafroanbe Kararaarherrar och Hafstat, tillifa
bemarab af en Lifwaft (Gens d'Armes) hwil*
fen fil sin fjenstgörwg, förefaller bet samma
som Kongt. Drabanterna bet här gjöra: De
»vackraste ock längsie Officerare utföfas attib til
benne Corps, hroarest alla äga Premier Lien»
tenants Wärbighet, och få lifafont Officerare
af ©arbiet, albrig gå på gatan i Uniform, u»
tan stänbigt åfa. Denne LifroaftS Uniform un»
der Geroär,' innefattar äfwen et Pangar af
Silfwer, hroilfetS Lobetal jag förgätit; men
bet är en afgjorb fat? at »vigtet» är betydeltg.

Hennes Maj:t. wisar sig gansta sällan,
och ofta allenast 2ine gånger om året, uti Sta«
den, då det äftven gjör et desto flarfare intryck
på Menstligheten; men deremot är icke fäll-
samt at se Stor-Furflen promenera til häst of-
»ver hela Staden, ofta meb en enba Caroailtet
i falstap, od) någon gång helt allena.

Om Sommaren mistas Hennes Maj:(t. al-
tid å Zarstoij Zelo, et Lust-Slott fom t fäg-
ring och dyrbarhet äger nä fr.» it alt hivad man
fan föreställa sig. För ösrigit berättar man
at Hennes Maj: t. leswer i all stillhet; och e-

huru
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huru en så tryckande Regerings börda medförer
et fyflofättande, som roid Hennes Majils ni»
tvärande ålder lifroäl aldrig försummas , iagt-
tagee liftval all ordning i Hennes Maj: tö em
stilte lefnadsfätt. Detta är nu att hwad jag
»vet om det Kejserliga Hofwet ; bet är icke min
tanka at härmed lysa i kunskaper; långt deri-
från, mången har haft filsalle af fe mycket ne»
ta, Utan at derfore gjöra sig mödan at tet an»
tetna, <__ Jag will »vara nyttig, fast jag emot
min »vilja är ofullständig.!

Militairen.
Amiraliretct och ForrifiattioN.

Den Kejserliga Rysta §n-tiflc.itionf*Stc»
len florerar ej, och är ej i L ; oen e
©tat, äfwen som Amiralitets Stetcn , kan to c*
f.» Utlänningar för hela ftt anseende, od) sin
tjenstbarhef. Dä man får taag fn ai wtt at
alla flags Cbesstaper i besfe KrigfVilft,» tö,
reträdas af Utlänningar, hwil.kaäaa lade stiete,
lighet och ofliinq; cd) bå man tillika betragtar
den otnserg, med hwilken Regeringen »från sin
under främmande Professorer mal inrättade C >«
delte Corps, utsläpper sa sticketiae Officers Am*
nen fom efter omständigheterna låter sig gjora,
få följer at sadane Ämnen ej kunna mara o«
stickelige til VnbaffernS Graden, od) hwilket
altfa tilsammaolagt, nödwändtgt gistoer sto;**
åt de bagge nystnämbe Corpser.
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Artlllctie.

Artilleriet är uti et fullkomfiaen godt til*
stånd, od) får äfwen Officerare ifrån Cabette»
Corpfen; men benne Stat olikar ej be nys?*
nämnba, emeban alla Högre od) be fläste min*
dre Chefstaper, äro femnabe til Utlänningar.
När jag härjerate får tillägga at näst n heta
Attiraillen innehåller Swensta od) Tnrfista
Piecer, hroilfa eller tilseenbe funna åltabkorama
de säkraste brecher, så vpfommer en fullkomlig
anledning at tro det Artilleriet bör skjuta sä*
ken ; men jag har hört berättas twärtom, hwil-
ket bå enbast bör tilstrifwas borrning på Man*
chelten.

Carvallerie.
Om alla Ryska Cawotlerier skulle med

Stor-Furstens och Casansta Curassier-Regemen»
terne äga en fika Beridning, od) en fika fär-
dighet i Memeuvres, så tror jag at bet andra
Ungerska kavalleriet funde framwisas. — Ha'
stiga Frontbrytningar, Marche unber mål be*
warabe bistancer och Direetioner, Rättning på
Thcten, fiabba anryckningar od) upflufningar
unber att ordnings bibehållande. Carrierer alt
under den roackcaste flutning, »voro egenskaper
hwaraf t synnerhet Stor - Furstens Regemente
ådagalade sällsamma pro. Jag har ej sedt
flere Rysta Cavallerier men af säfra funnoge
män har jag bltswit förfätrab at Cavallert-
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et är färttan, och Infanteriet ytan afArmeen:
hroilfet i affeende, på kavalleriets Beridning,
desto lättare åstadfommes, fora, ntont Kronos
stuterier, et öfwerflödigt antalStuterieråHerrsta,
pers egendomar äro inrättade; och gifm.3 rätt
många sådana, hwarest den sämsta forten hastar
kostar ioo Rnbet och sedan i et stigande pris
til 800 Rubel st. Rysta Cavallerie», tit rör»
tighet, lefnadssäft och ständiga öfning, är för
ifrigit enahanda meb Infanteriet.

Infanterier.
Infanteriet tit sin rörlighet och lefnabs»

sätt, flyrfa od) pålitelighet emot sienben, E»
rerciee od) Taetiqtte, befinner sig hufwubsafeli-
gen unber söljanbe puncter.

Til Rörlighet och Lefnadssätt.
1:0 Alla Rysta Regementen, stola efterförfattningen tvära i ben orbning, at be sam'

me inom en tib af 24 tiraar äro i marche;
Hmarföre Regementet å sit CemtouerittgS ställe
äger en så fållad Regemente (Tyghus)
hwarest Tros) och Amunition sinnes i ben ord*
ning, at i bet ögnablecket bå H står förespän-
nas, är alt marchefärbigt. Trofjhästante äro
Ofwerstens Pastevolance, men bå en öftverfle
förstår sin tjenfl, ingår han contract meb tve*
derböranbe at antingen i flere år få unber Fre»
den ligga stilla eller ock at i god tid bliswa un*

Q 2 det*
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beträffad om uppbrott, då emeblerttb Kronan
Uitberhåller Hästarna ehuru be ej finnas. Fölg*
den af besia Häst-vacanter är båbe gob od) e-
lat; gob i anseenbe uppå inkomster, men elak
i anseenbe på et osörmobat titfäile, hroarmid
man hasteligen ej fan anskaffa et nÖbigt antal.
En mist Chef od) Furste hade ttlfälle al ärtfara
detta 1783 i Innii, bå han fick et oförlltobat
besof af 2:ne Personer, Hivilfas Sroite b» höfbe
alla Trotzhästatna, mib afresan från Staben.
At inkomsterna äro betybeliga, därom troiflar
man icke; En eroig Troh åtföljer altib ben Ry«
sta Armeett,- fålebes har ben fatnme nödig et af»
pahat anfpann; od) allena utur denne Sanal ,
hämtar en Ryst Östverfle, i rån 4 til 6000
Rubter årligen, hroaraf han aflemnar obefybe»
tige proc. til RegemelttS-Qroarfe/mästaren : man
kan atlfå »neb stål fäga at en Öswerfle fått föt
myckel, be anbre unber honom lydande Ossi,
cerare för litet, od) Underofficerare Corpora»
ler Spel och Soldater intet.

Armeens rörlighet fan äga, »»tom det nö.
tiga tit Gränfornas utmibgaube eller försroa*
rande, äfwen andra betybeliga ordsaker; In*
tvärtes oroligheter som i denne store Rikskrop»
pen alla bågar äro farbige at tänbas; Solda»
tens opålitelighet, at genom en längre tids tim»
gänge med en allmoge , lättetigen funna ösmer*
talas tit upror ; Atmogens utblottande, fem
nlttb är fölgden af Regemeiittto stånd i Car*

tone«
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tonertngs-qroarteret. Såbane äro husrottbsafe,
tige stäf tit Regententers täta flyttning. hroar»
ifrån Garbiet, Artilleriet od) Garnij"ns etter
Invafibe Battaillonerne, allena äro unbantagtte.

Af bet nt» anförda sinnes huru liten stil,
nab bet är emellan Solbåtens lefnab i fred,
tig och ofreblig tib ; Et Regemente intager Can»
tonerings-plats å fadane stallen, hwarest me*
renbets år Fästning eller Stad; et Regemente
fom un ligger t A changef, får ordres it Mar»
chera til £hrrfon . och nästsötjaude år til Rti«
o. f. »v. Hela Staben förlågges i Fästningen,
Staden, eller Förstaben, od) alla Capitainer
liaga meb Coravagnierne i be närmast beläane
Byar, bå minst et Compaqnie mel» full stvrfa
alla Fredagar anfommer fil Staden eller Fast*
ningen, för at Lördaqe.t aflöfa be SBckthaf*
roande fora bå gen dt utmarchera til sine qw>r<
ter , fortfarande i denne orbning alla be få fal»
late Winferntånaber, och under hwilken tid
Compagnterue, utan afseende ttpoå köld, fns
eller ragn , åtminstone en gång om bagen, sto,
ta å Cantonerinqs flället exercera. Men båt
Sommaren hunnit upwärmt Iorben, eller i
mebio Maj, går Regementet i Läger, förbfif»
wande til mebio Augusti, så framt icke sårstil»
te orbres eller tillåtelser i ben beten änbra för*
fattningarna. Et Regemente i Läger har in«
siruction at allid mara i ben berebstap, at ifall,som bet ofta hänbt, oförmobelige ordres <t( upp»

E 3 brtM
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brott skulle femma, be bå under fielfwa Erer«
cicen må funna löpa til Tälten, nebertaga bem
od) marchera.

Unber alt slags förråttanbe af tjenst, iagt»
tages en Efprif; få lefwande, at jag fnappasi
tiltror mig funna deras göra bestrifning: I öf*
roerstens näetviro uptäcker man ingen åtstitnad
i. undergifroenhet hos alla narwarande Lydande»
O werste Lietilenanten fan Utan titstånd ej träda
längre fram än Soldaten, och fortfares lika al*
lagrader igenom, så at den högre altid är må*
let för alla de ringares oaskortabe roé-rönab: och
om någon gång, en öfroerste gifroer anledning
til en slags Frihet, rusa alla fram likasom de
storma en Fästning , men meb en enba mink
bringar Ofroersten santtelige Herrarna til flt
förra intet. Det är en Ofroerstes hufroudsak
at fprida oenighet t Officers Corpfen, hroari»
genom 2:ne,P,rtier upkoraraa, bet ena //rfta»
tar sig för Ofroersten och bet andra för Ofroer*
fle Lietitenanlen ;• fem bet nu altib är en fölgd
at O wersten har Pluraliteten, och en fråga bå
tappar sig emellan betze bägge Herrar, winnet
Ofroersten et önskat tilfälle at uppå et längre
afstånd flytta bet förhåtlanbe f"M är e»
mellan honom od) Ofwerste Lieulenanten. Det
gifroeö ock Rysta Ofwerstar föm ifrån Office*
rare forbrct ben Seumision, at be fora ej hafwa
sit ställe i Ledet', när O'wersten beser Wackt»
parabens Erercice, stoia ofta unber en förbi*

gående
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gående timme stå med hattarne i handen: Ett
fådan Oiwerite insorider äfwen åfsttllige narr*
agtighetee i Soldaten ; icke nog at benne un-
der Gcwäret fiflar ögon hnfroub fropp och
lentrai- såsom Lärfroingar, han måste äfwen u*
tom Geroäret agera en Petitmaitre, hmarroid
des tränga fläder ej litet förorsafa flyfhet och
rafa fnän, wib CapriolerneS förråltanbe. Så»
dane, meb flere bylife småsafer gjöras i Rojj*
land til Storwärf, och är egenteligen inrättat
för sjelfwa Nationen, enteban Främlingar i al*
la fiber tagit och tager all nödig frihet. En
Ofwerste får T ,ffe!penningar od) är förbunden
at hålla ständigt Bord för sine Officerare; den»
ne förmon fan as alla icke åtnjutas under min*
termånaderna, men desto mer mangrant i et
Läger, hroi!k-t är en betydelig omständighet för
en faltig Officer.

Soldaten som al K onan bekommer öfwer-
fiödigt Bröd, får äfwen något Gryn och Salt;
men få rotda 6 Rnbel om året blott lemnat
honom 300 snöar Proftoy V-stK,, od) han
nödwändigt måste haswa 65 supar til, för at
åtnöja sig me"' en sup om bagen, sa insinuerat
han sig med lock eller hot hos Bonden, hwil-
ken med darrande hand ofta måste lentna alt
hw b i huset sinnes. Inga oordenteligheter äro
nog store, af icke Soldalen, ofta under Offi-
cerens hemliga beskydd, bageligen tvärf stället
be samma emot Allmogen: om Bonden ätet

E 4 och
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od) Soldaten fommer in, måfle Bonden utan
et ögnabticks belänkance femtia- från sig maten
och smälta: ofta begår Soldaten fint» och o*
mårkefiga skälmstycken, hwarigenom et Fäkrea>
tur störtar; sa snart Bonden märker detta, gripet
han tit en kantar ntwät, han slagf,r Creatu»
tet, od) huden hinner ej så snart bfilroa aste.»
gen, at icke Soldaterna hafroa delat fottet.Med et ord, en Policrrad Fiende fom logerar
sig t et tand, fan omöjeligen förena sig i alfa
de qjärning ir f>nt här utöfroas ; od) när ffago*
lnåf bitet) tit Ofroersten, kan han desto min,
dre åstabkomnta 'rafig åtgjard, när hela Ar*
ltteen tyckes tit Solden mara få inrättad, at
Innetvånare måste ärsätta hroab Cronan affor»
tat. Iig gör tifwäf härroid en anmärkning ,
ej mindre billig å min sida än förtjent af min
bå warande Chef Ofroersten rvtitlclief, hwilken
med hela Regemente',, i eonduiten mar mönster
för alt hroab Ryst O,werste heter.

Styrkan och pålitelighet emot Fienden.
2:0En Bonde, intiehålfanbe en stvag fort*

phntning af oorbetttefiga och unber båbe An*
detigt och Wårlbsttgt of pratzabe Föräldrar,
altib emot sin roilje och naturliga böjelse, men
aldrig tillåten at magra , blir iitstrifwen til
Soldat : Han har roid Plogens sugande tyngd
under långa Fastetider od) dessutom roanliaen
froag föda, redan förroärfwat sig en »natt båbe
k«0PP och fjäl; han ankommer til Regementet,

fölls
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förlorar ben enba af sina förmoner, ben fil*
la frihet meb hwilken han foflat flt otilräcke»
liga bröd, od) sinnet därjemte sin förra roäg
til Lifsbärgningen mara ännu trängre: han har
ryst för de oräkneliga käppslängar som bliiroit
utdelade, od) han får fjelf för hända en intvig,
set af 300 pa dogg. Jag frågar nu hela
Werlben, hroab nytta fan ma» »vänta sig af
denne Solbåt? jo! Käppen brifroer honom til
Eretcicens fattanbe od) roärfställande; fäppen
brifroer honom til propretee ; fäppen briftver
honom til at gå raf meb hungrig mage; fäp*
pen gjör honom fil Regements hanbtroärfare af
hwad sort som hälft; käppen briftver honom til
at blifroa en Regetttents Musicant, som uppå
sit Instrument ofta liknar en virtuos, och fäp,
pen brifroer honom til at aldrig beklaga sig öf»
roer fäppen. En få befåppad Soldat, mer ån
en Rapphönshund suckande öfroer sit öde at left
roa, begynner om morgonen at läsa l-lnzpndin
pamelo (Herre förbarma) repeterar det sam-
ma heta dagen od) lägger sig ont aftonen un*
ber samma suckanbe. Det är en afgjerb san»
ning, od) bet är enligt min rounbne lilla ärfa*
renhet, at så snart Krigstrumman går, tackar
han Gud, unber hopp at i striden få utfläcka
et frätande tif. Häraf kommer, at Soldaten
nu ontöjeligen ryggar, såsom han med bettre be'
grep om mänsklighet ofta gjorde i sin Frihets»
tib unber Peter I. Och hwart rott han nu ryg*
gg när disciplinen är på en sådan fot, at bet

E 5 ena
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ena Regementet torde roänba en Fienblfig spets
emot det andra som ryggar? eller fan man på»
flå at Soldaten gjör nytta om ha" flår tit fl*
fla man? I'g medaifwer at en Ryst Soldat
stjttter 4 Salvor, bå ben Svenske skjuter en:
men fan en Trupp skjuta säkert, som lägget
an roib och laddar Patron pa Patron om
än stöttet aldrig afbrinner, som roid första fil»
fälle fastar bort ammntioit at untwika Pa dogg
mib inträffmde visiferina. od) än eligen fom i
sjelfwa aff.iren h.>r käppen öfroer sig? Ont det
or Truppens manligt handkrefter och reci*
flence fo»n afgör en fälld Bannets åfyfttde
marfan , hroar fl mer »nan sådant t en Rost
Front? En Ryh fäger fjelf af Baionetfen alfid
beciderar bes) segrar, men jag faezer at Spef,
fen är bet mast imponerande Wapen, hroarfore
en Ryt) i bet längsta retirerar, och fluteligen
faller. Om likroäl et Infanferie stal meb för-
mött , »vederbörlig styrka och confenance , fult*
gjöra sin ptigt, bllfwer det roib Fästningars
Stormande, särdeles Turkiska, där han meb
naturlig bojets tor pitt-ioring, finner be rikaste
famltngar af Bränroti,, starka Drycker od)Pen»
ntugar.

Nu stulle man funna infalla ; af alt hwad
Ni fagt finner man at i ben Rysta Milt»
tairen är en öfmer mattan god Disciplin, och
den Trupp är fl..rfafl fom ä bäst disciplinerad.
Jag swarar; Mebelwägen är i ben belen ben

bäste:
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bäste: afdriglåta felbliftva ostraffabe,albrig gifroa
anledning til fel, men attib ufwisa föreningsband
emellan be» Högste och den allralagste det är i mm
tanke medelwägen. Detzntom fillvärkar i Fred»
lig tib, ben Rysta Disciplinen Krigshjettar som
i Ofredfig tid stupa för sjelfwa disciplinen. Jag
är minne af en händelse i et Ryskt Infattterie»
Regemente, som lämnar bet afdtaty'eligafle
bewis af en högst obifciplinerad disciplin: Re«
gementet låg i Läger. Ofroersten R.' od) O mer*
ste-Lieutenant v. M. woro ej Trcjei-.te? , " aftså
eraoffog Premier Mtjoren H. skåpet» Den-
ne , kan hända intagen af en oroantig tycka, ut*
betade flera Rysta Caracterer tit de Offi*
cerare fom under Exccicen förfnmntade flg i
nödig upraärkfarahet; Capitain L. roar i fynner-
het mål för den masta wreden; han patzade et
titfälle bå Regementet hroilabe, gick til Majoren
och sabe flg mara Offcer, men ej någon je
Bjenamath; Majoren ännu mer förbittrad ös*
mer förklaringen, befalte Capitaitten tiga, od)
intaga flit Plats tit exercice ; men nej: och (£*
rerctcen ttphörde. följande dagen fora Ofmer»
sie-Lieutenanten i Lägret, Majoren anflagade
Capitainen, Ce.pitainen förklarade si?, och Ma*
joren måste gjöra Capitainen sin urfft i närmar»
af be fläste Officerare. Det händer äfwen at
en Öfmerfle som med utmärkt framhärdande,
nog mycket btesierat Officerares heder, hit
wib et lägligt titfälle warit utsatt för en min-
dre Milttatrist härad. Sådant alt, med fierei et
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i et Ryskt Regemente förekommande händelser,
lemnar om Disciplinen ef så träffat begrep,
at man meb Algcbra, meb sielf.va Spolen, Ii»
fa fullt stannar på halsroa magen.

Man har allmänt fnnnat utröna, at be
bäste Soldater finnas under en utlänst (Tom*
patnie Chef, od) man har funnit at de Sol,
bater som hasroa Egne Chefer asundas affid
de förras tycka ; ståten äro snart håmt lbe; en
Utlänning förenar stränghet och menstlighet.
en Ryfl förenar grymhet od) omänsttighet. Och
jnfl i benne senare omständigheten tiater, en
förborgad hufwud'orsaf til heta denna ArmeenS
owedersägetiga swaaa t at nemligen , en Front
af 3000 min, upstäld emot en wanligen öfroad
od) hållen Fiendtlig Front af 150" man, un*
dergår til roärkelig nytta och faferhet en för,
mandling, minst räfnad, til i"o Procent. Sant
är wäl at Rysta Armeen, emot ftoft anförde
och stridbare Troupper, åfstillige gånger behål»
lif Seger! »nen härfil gifmes blott 2 :ne orsafer,
af hroilfa ingendera funna bestrida min nytz
giorbe jemföretfe: bet är et uiibermärf, at i
Rnsttanb funna titstapa Generats* ämnen, afffå
sökas Utlänningar, od) roarba öf,verflöbiat betat*
te; od) hiffils har ättfcliaen Rystfa! b besuttit
ben förmånen, at med känbar förlust af Folk*
nummer, funna altib upsätta nytt fotf i de
flupanbes Luckor, hwilks äro enda orsaferne »il
Segrar.

Nät
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Når jag undantager Armöens Rörlighet,
som ehuru öfwerbrifwen i Rysttanb, llfasult
fan kallas båbe nöbwändig od) nyttig, wil jag
bestyrka mit nu fullbordade påstående om Ar*
nteens siyrfa och palitelighet emot fienden, med
näftföljanbe innehåll.

Exercice och Tactique.
3:0 Det är redan nätnnbt huru et Stege*

»nente Exercerar alla bågar, utom H fg-och de
dagar då Waften bestrides. At bestämma et
allmänt Exercifie Reglemente, därom har man
ännu ej fontmit öfroerens; lifivål förena sig al*
ta Infanterie-Regeraenten uti bet närmaste, i alt
hwabHanbgrep od) Evolutioner angår. Det gif»
mes til hanbgrepenS wärkflällanbe, ingen ont-
siänbighet sa liten at icke en Ryst Trupp jerate
det hnfwnbsakeliga, sabant iaglfaqer; det bör
derftre raedgifwas, at de fläste Regemeuter i
et dyltkt fall, ej mycket effergitwa Preusista
Infanteriet , en från äldre tider tilbaka i Rys)«
lanb antagen Läromästare.

Jag har, roib Kyska Exercicen funnit, at
distancen emellan hroirje Kart i leder af en tip*
flälb Front, är sa öfwerftobtg, at ehuru Arm*
bogarne under HuidgrevenS litförande »vridas,
kan lifwäl karten ej känna sidomannen; denne
genroag, form»oe!lgen upfunnen til at betaga
Soldaten att fördom om knnffning under litet*
ticen, bidrager »väl til et dylikt ändamåls roin«

nande,
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nande, men har en raasiacrerande fölgb, sa
fnart Feonfen fättes i rörelse, eraeban fika cora*
mobiteter af tvanan , äfwen bå underhållas hosTruppen. Rättningen unber stånd är ösmer-
ntåffan båbe hastig och regefbunben; roänbnin»
gar äro korta od) egala, men uptvisa äfwen en
national ofullkomlighet, roib z.bje Tempo eller
Biträdet i Höger oraroänder Er, emedan mån-
ga Regementen hwilka jag besedt, samfalt for*
bra tecken med den under Exercicen, bafom
Chefen »varande Trumman; od) om sådant för*
fökes at underlåta, gjör Truppen en dttgtig
mirfwel »ned Fötterna-. Flygelmannen är ock
en rättetfe, for Rysta Soldaten sa nöbtvänbig,
at Han utom ben samme albrig fan fatta nå*
gon gifmen Egalitee i Hanbgrep od) roänningar.

Om någonsin en Militarist åståbare fan
flatna, ster sådant roi§erfigen, när han bewisat
Handgrepen och sår bernppå se Mardze och
Front föränbringar: man har af bet förra lof-
tvat sig gansta mycket, och man ryser för betsenare. Marchen är just ben grunb §. hwar*
til et faststäldf Reglemente måst saknas;Taeter*
na stöta wara z:ne, men som hroart och et Re*
gementt har sin egen Tact, får man nästan på*
stå at här giswes 33 Tacter; be z:ne har jag
tifroal funnit mara närraafl följanbe hastighet:
Parad Marchen 30 Steg i minuten; ben an*
bre, eller »vanlige Te.cten 64 steg i minuten;
od) ben Tredje, eller allmänna Tacten i Ma*

nen-
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neurores od) fälld Bajonette, 150 fl-*. Under
all marche, men särdeles Parade Marche, Mat*
läges den grymmaste flamptiing, F .temas up*

fastande i winfet emot dem som stanna på mat*
fen, od) attid ju fortare ju bättre fl-g ; od) sa snart
benne Machinen stal röra sia måste en i all
tnöjelighet accurat Musigue roäf höras, så sr ärat
Tacten efter 6 steg ej stV-U gå forlorad. En an'
kommande Front liknar mera en stridande Skil-
padda ån en M.litairist Troupp ; Känning,
Rättning, Rotmästre, alt sö-loras i första
steget; od) ont dttze P etitzare skola bryta iii5

nien, nyttjas roäf de aldrasimplaste methoder,
men åstadkommer likafullt de alraordenteligaste
Confusioner : Parade Collonne ster framåt frän
Höget eller Wänster, och fluten rörlig Colonne
sBataillon Carree) formeras af Bäeige Batail-
lonerrna, få at i:sta Grenadier Compagnict
Utgjör Tecen, 06 andra Grenadier Cemr>' ,.i-

et Piqnetten) Quetien. Stundom förändrat, mal
Fronten, men roärkställes nästan attid med drag-
ning Plntontvis. fedan Cdtonne upp., förrnämn-
de »vis btifwit formerar. 3ag k n ' tt *Ua
detza Rörelfer ej ann. t »lita, än at Rpfjanta
i Kriaetider endast strid.1 emot C vell-rie,
och i Fredtig tio endast satinera t C.lom.e.
Chargeu tyckes öfweratt wara inrälttad efter
en Artikel Matt brukar tit afma:!t . flaada
sättet at Chargera i emanerande od) relireian»
de, meb uttryckande Plutoner, od) första ledets

knä»
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knäsättande; Charge på stället roärkstältes med
Diwisioner och Plutoner, men lederois ej an»
norfnnda än meb estersta Leder: Häcken-Eld
brukas äfwen roid sina tiffäften, men Rotewis
är ännu obekant Charge. Den gechwinda Ch.tr*
gen wärkstätles med all möjefig hastighet, och
»vill jag i tet närmaste försäkra at man skjulet
9 stolt i minuten , hwarjemte att möjefig pre*

cisiott uti alt, men albrig i Riktningen, ob»
ferweras.

Raisonement.
Såbant år nu bet almänna begrep, om

Rysta Miltlairens Rörlighet och Lefnadsfätt,
flyrfa od) palifelighet emot Fienden, samt Exer»
tic« od) Tactique, hwilket jag, under mit korta
od) inskränkta tvistande a stället kunnat inhäm,
ta. Berättelsen därom är i widlöftighet inga*
lunda swarande emot ämnets flora roigt; men
bå jag unber uteslutande af bet mindre oroan*
tiga, ej funnat framroisa et allmänt Tjenste och
Exercice Reglemente, har jag llfwäl ora det
hnfwubsafetiga ägt titfälle at afborba en gette»
tel uplyfning. Jag wil tvibare fårteligen ti!»
lägga något fora uppå bet föregångna sig n ;ra
fogar, hwilket om Rysta Armeens of och til»
taganbe styrfa, i alla tider bewisar osåferhetee,
grundade uppå en fet Potitique.

I (St. Petersburg hade jag år 1787 »
Itstii månad tilfalle «t göra betanlstap med en

»Vi»)
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rolsi Major, tit börden Tyst, nemfigen kom-
men ifrån Crim. H.n habe som Fänbrick be*
tvistat förea Tnrkista Kriaet, samt Bcbers
r"ivcrgång til Rysiirna; od) hebe nu t 6 åt
haft en stänbig Post i C im. F:ft af vän*
skåp för »nig, bemötte han min nyfikenhet med
alla be n lysningar , fem han trodde mara re»
marquabla, od) emot hwilket jag loftoabe tyst*
het: od) jag far tillägg-, at funna He re roar
«n til Aren kommen förnuftig, stadgad od) tro-
»värdig man.

Wid Belägringar, Bataiffer, och ©f,p

mytzlar, stupa altid mycket folk a Ryste, sidan,
och alla förmåner blifwa ewanligen tytt betat»
te: Under tenders forcerande löpte en gång
Rystarne til Storms med :ocoomnti behell..u«
be en dubbelt stor reserve (Torps; De storman*
be woro okunnoge ont några tovade Iantfflcha*
rer hwilfs nattetiden embnsquerat sig innom et
Fästningens inre Bröstwärn; Elden affynade
ifrån Fästningen, tit at styrka be Storraanbe i
fil lopp; besie rusade fram fmer Bröstwär*
net, od) bfefroo uppå en betäckter roäg af Tur*
farna så hastigt besabtabe, at få med Iif un*
bankoramo', od) funbe i hastigheten hroarken för»
sroara sig, eller retirera för at tvinna en nöbig
ställning. Den" dagen blef aftså Benber i Tnr-
karnes händer, och »lär ben sarame genom stor»
manbe å flere sibor åntefigen blef öfroerrounnen,
försäkrade Majoren, at af hela ben ifrån be»

3 ayu«
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gynnelfen belägrande styefait, ej många brus*
bara (Soldater woro öfriga.

Wib et annat tilfäfle, och under några
menlers stånd i Läger, hwarest omnämnde

Major sig äfwen be ann, hade man framfor,
och på i Wcrst ( ,T

6 dels Swenst mils) af*
stånd, uppå en hög Saud°as npfläft en li*
ten Fältn all; En Gene.als-Person fönnärkte et
fciseligt d.,wb ipstiga på samma stålle, men
hörde broar fe ti stött eller skrik; et litet Dela»
chemeiit Cawallerie utryckte; men blefroo ioha
flighet få mötte med Kulor af de då uppå %fen
ståndigt npnrarcherande Turkiska Canoner, at
de få öfrige återkommo, med tydettg berättelfe
cm anledningen til det sedda Dammandet: Re*
gementerne ryckte på kinien, delade sig uti 3:ne
Cclonner, bwaraf t Cofonne marcherade emot
Nysinämde As cd) de 2»n«andra gjorde en om»
»väg för at i Flelnqnerna anfalla. Tnrkarne
märkte detta , och fem belägenheten af et nå*
got stogbnndil Växt. hindrade de ime sistnämn-de Colonner at få styndesamt fem fordrades,
Medtaga Artilleriet; delade sig Turkar-
Ne, i det alt Artilleriet förblef på Afen. Rys*
farne hade en swar mard)e, od) ' Turkarne öf«
tverföllo dem utan ordning, då'be anbre omö*
jetigen kunde bricka Artilleriet', ej heller range*
ta sig, emedlertid sti.Uc 3lfen forceras af först*
nämnde Cotonne , men hitilkcn så förminskades
af en otiphorlia, siarf CanomEtd, at den sam»

me
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i"' f-fef fwag; aftsl !eke>mmo de 2: ,- e a"dre

>i,er ordres at »vänd., om, och af stynt!*
sammast formera Linie å den framfor lagret

>,be Planen Hetta strdde , högben force*
radeS, och Tntkarne, som icke babe pt.its söt
af rantera sig kommo i willerw lla, sty>ee,
och lemnade hela Artilleriet s ml roid paf) 200
Fångar Iaa kunde ej fa meta antalet af döda
på den Tnrkista sidan, emedan Tnrkarne b!ott
lemnade 25 pa f.mdåfen , och hade under åtta*
ecu cm.u de 2: ie » Flanqnerne Ä,ard)erande
C'lo»'>er, boltfläpat sina döda; men det berett*
tade Majoren , at Ryharne förlorade i8co
döde och frngne, samt närmare 402 sårade.
Strax afsändeS en Courier til St. Petersburg
»ned Raport ont en lysande Seger öswer Tur*
farna, hroarroib utom att Aetilleiie, Tnrfarne
hade förlorat 2220 man på platsen utom be
bortsläpade, od) 1522 fångne; men hwaremot
Rntzarne hade wib past 152 lote, od) 12»
fårade och fångne.

Widare berättade Majoren, at CrintS å*
gande festade Ryfjarna lika mycket folk och
Penningar som et mindre häftigt Kri,f; knapt
fommo 12 Reaementen dit i början af år 1784,
tit icke alla ti'»n!knade, od) fläste delen dödde:
of desict 12 Regementer hade 2:11c ordres at
öfwerrumpla be orolige T chircechke Tartarer,
od) det ena Regementet tilbörde en mycket rik
Furste som under Waklhållningcn i Petersburg

F I hade
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hade låtit flåda Regementet i sina Munderin-
gar och Engelska Suckläber flöflor, men ge-
nom jalonsie beröfroer, Coraraenberabes han til
Crim. Desie bägge Regemeuter ryckte allfa in
i Tarfariet och flogo Läger på en god plats:
flundon» »visade flg en och annan flock Tarfarer,
men sprungo »vid minsta eld, in i Bergen,
od) återfommo ej på några dagar; stundom re;
cognoscerades ifrån Regementertta, men man
bles aldrig w:rse någon sienbe ; en Natt, bå bekamperande woro för säkra, öfwerföllos be af
en Trurp Tartarer, od) be htmno ej på Lini*
e.i »örr än hniwudstyrfan föll i flanquerne od)
tie.dfabtade sa ro.U det ©ngelsta Suckftäders Re-
gementet, som större delen af bet andra, och
undkommo allenast 772 Man 1 Capitaine och
2:1c Lienlenanier. Denne hänbelfe blef i Pel*
tersburg fårstitbt omtatf, men CriraS tnedfö*
ranbe allmänna förlust, är od) blifroer alfib en
hemlighet. Eraeblertib är det en antagen huf-
rond Regel, at hwarken är Rysta Arraeen få
talrtk som ben satnrae upgifroes, ej heller så far*
lig fora han ser ut at »vara.

Civil-Staten.
Civil Staten i Ryhland, innefattande Hö»

gre od) lägre Ämbetsmän i Gouwerneraen-
terne, bära samtelige en flags Uniform, som ut«
misär til hwilket Gouvernement man hörer:
Krigskollegium innehåller Militairer, hroilfa
stundom ha;roa Caracter, såsom, General-Con*

trol-
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trotleur, Håf Råb, Secretair o. s. ro. Et
Bergs-Colleginm torbe äfmen finnas, men hroif-
fet jentte mycket annat af allmänna Stater i
Rytzlanb, jag omöjeligen fan hafiva ägt titfäl-
le at lära fänna. Hroab jag med all säkerhet
fänner, bet är, at omwigarne i alla Civile.
Embeten äro fa roidföffige, od) Ämbetsmanner*
na sa manae, at en General Confeesio» gjör
upstof i många infommanbe sakers afgerande.
H»oar och en Embefsman, ifrån den höaste tit
til den lägste, måste, på sitt Erabets-rum roa,
ra flädb i Uniform od) Wärja.

Jag bär en ren aktning för hela ben Ri)*
sta Civilstaten , men jag fan omöjeligen ht »t*
bra min stader därifrån, at meb sanningens
outplånetiga färg, fasta en oförmårft bag upi
på be månge af mine Lanbsmänner, hroilka
med sina »vattnet insigter od) falla Tentperanien-
ter få ofta rena bet roisboms b:od, fom rinner i
Herrar RytzarS ådror; sådant Prefervativ är
besto nödigare, emeban flera Civila Embeteit
utom bet farania läfteligen stulle funna fastna
för oboteliga Sjufdomar; od) om Läkemedlen
ej alfid förestrifroas af tvärkeliga Swenstar,
eller Sroensta Finnar, få ster det likroäl af
Rysta Finnar, hwilka, altfeban ben tiben, då
deras förfäder woro unber Swenst Spira, än-
nu bibehålla en oföränbrab.arundelig lust för
insigter od) Wettenstaper. Aöo Acabemie har
alla ar haft titfälle at förnöja sådane Largiri <e

F 3 , Yng.
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P".li'"iar, och de äro hemkomne i sitt Ort,
med all stickelighet tit Samhällets ljenst.

Af framställa de Rysta Civila Inråttntn«
garnes lutande best ffnhet, det hwarken kan eller
milt iag gjort; men jag nämner fil (Srempsf
det Wiborgsta Gonvernementet, s'in wid sin
inrättning i början a» år 1784 bekom en rost
Neiements Officer til P.äseS i e„ af Landr-
Rttterne, som ester långt betänkande kunde fä*
ga huru mycket 2 gå »ger 3 är, men aldrig
uolösa huru mycket 3 aånaer 2 är:
na »voro merendels kände för duaeliga Offce*
rare, men -örstodo sig uppå Civilstaten i all-
menlxt, likt myrfet !>m dercts Herr Preses
bet gjorde i synnerhet i h't,,td hände »väl då?
So, H»rr Aik.ir !l'd Sroe, st'under namn af

-i, reducerad ;Höfdinge öfwer In*
germenl , liderlig cd) qwick. styrde hela.
Rosten under all i ncognito, od) Preses fcknade
ed flora bokstäver sit namn under fåfrane

Acter, fem Herr r Assrsserex under. en bli '5
förtröstan tkpeå Herr Ankar, medelst ef enhU;
ligt ja hade s,mmanfaftat. Alla Geiiverne»
tiementer i mer od) mindre mohn widkänne.s
Wltfenske.ps krämp, , och ©vvciistertie >emte
få Tv'kar hafroa hittif? bibehållit et förundrans*,
mördt L.cka-e förtroende, Ifrån Niilite.iren går
man in i (Solstaten, och twärtem *, det fen,re
är li/we! si mnck.t mindre at förmoda, då Cic
$'i|i.teii i ofta gr. der unbf&t roid pal) 200 pro».
ttW (iéice. Uti än M.lftairei,. j£«t]
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Det andeliga Ståndet.

Denna Artikel blifwer wistt den kortaste af
«Na dem jag bittitt strifwit, emedait saken sjelf
är talande: Nir allenast P.uri,rd)erna tros
»vara kännare af ®nba«t3ärans Gennd-<Z.'nnin«
gar, blifwer om det öfrigt Prästerskapet ej
Mycket at fäia: Jag '.vit allenast citera en o!)
annan åtskillnad emelt.iii del)e od) tväre A.ibc*
lige»

Om be§e kunna läst roat innemtil, hafroa
be grost medför? ,• och en stor yfroig roärt;
ImtehaftveS gällande egenskaper för at line: Qi«
sr>nrlitiunir>uz stiga tit et Ämbete , hro.irest man
istersti maklighet skördar goda Iakomster» I.ig
medgiswer gjerit i, at de Andelige kunde tvära el-
ler blitwa något mer grundade i sine »vetenska-
per; men lwirtil gagnar en Lärdom fora i sin
Uföfning hindras af- Politiquen ? Ceremo!>ell
»vid en Pastorats Prästs inösande, är mig
aldde? obekant; men tctroet ja», at en Krigs*
P äst intrtder i ftjflan. utan farbeles roidtöf*
tigheter i Ty om Knndstaperne, hmilk t nyt) up*
räknades fåfom" nödwändiga M.rita , skulle met
♦filer mindre brista låter man siae tontradicfio',
tnbus Herr Magistern wandra ben stora A*
cademilklt »vägen, som leder tit et par hundra»
de k, dogz-y och en pr/lif Lärdoms abre§e, kart
efter omst.uidigheterna ökas eller miljstas til bes
smidighet, akt efter mer od) mindre förstånds
ggfwor hos den Studerande. At Kcigc=P.årtep

F 4 >*
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på et få Militdristt fått waeba nnder.v'sade,
er de'5 en 'dgd as den wedertaane stränga di,
sciplinen, dels ock ef förhe.fladt witnebörd om
roordnad.n för Gudaläran od) des) Tolfare :
sjelfwa S'. Nickas warder o ta trampad un*
der sönerna a' Peaflcn, i fall under et sitigt
c>"eop.inde om bntånd, bönhördsen dröjer > ra.n
låter/feban förfärdiga en ny Sf. NiclaS a* en
a inan Mitall , under förhoppiing at han fåle»
des förädlad, bibringar en flörre nytta. En
Präst far aldria wigas mer än en gång , men
han får dricka krofloi V" K.Z (simpelt Bränwtn)
få ofta han swiglar på målföret.

I St. Petertbttrg är et Kloster fattat A*
lexander dlewflc/, hwarest Munkar under lån-
ga ©»arta Kåpor, hysa all den fattigdora, och
all den uselhet, fora et Munkestånb fraiwer.
Något sådant Kloster torbe äfwen gifwas i 5J.it»
s>oro, men för öfrigit tror jag be ej finnas i
RManb.
Den Ryska nationens hufwud Caractere,

Månge Auctorer hafroa reban på 150
arf tält i bena antite; man håller äfwen före
at en tvitz Fransk Auctor bliswil heberligen
belont for fin Bestrifning öfwer Ryssland, och
at en sådan Lycka hände honom förr än Vofen
la'es undre Peiheit. Orfaken härttf torde ic»
fe mara fwår at npleta; utan at fatta nttg på
minsta »vis i jemförelfe meb benna eller någon

annan
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annan Scribent, håller jag mig roib ben en-
fafbiqa faumnaen, förmodande at en kort od)
Disinifiv bestrifning, torde åt Läsaren femna
ef flörrre eller mindre filsälte, at innoltt flg
gjöra alla de nödiaa tilfitfer som ämnets roigt
frättver , hwilket jag, för roidföstighetens stull
förbigår at nämna.

Hda Nationen f>rbetaS uti troänne Gas*
fer; Hrrstaper och S<afroar : Herre bet är en
rifer Person, ti! Exempel en KneS, som äger
några hundrade Bönder; od) flaf det är den
fattiga od) den Arbetande. En KneS befommer
redan i födflostuuden bet förstånd den Sedo-
lära od) be Kunbstaper, fora roib besi mogna-
re år terana honom företrädes rätt til allas
aetning : stunbom reser Han ut i roerlden, bett
för at roara såsom nyttig, lysande i det Fram*
mande Land, hroareft Han då uppehåller flg ;
bets at meb förrvärfroab färbighet t et utlänbstt
språf funna i hemorten införa utländska feber)
od) dels för at med en befallande fraaf funna
förtära ben Arfslott, fora fparfamheten strapat
titfaraman. fan man bå annat förntoba, än at
benne Knes i samhället är och bttfroer en
gagnefig mebborgare, fom meb sin föregång bra*
ger heta ben npfyfle roerfbeus ögon uppå sig,
berebande flttfeligen et oräkneligit antal ej min-
bre roättänfanbe än ostattbare menniskor. hroil-
fa meb feber od) ilefnadsfatt fmåningom bere-
la ben glädjen, at flntdigen man i Nystland

F 5 ' alle.
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allestädes» finner Herrskapet-, onekligen Herrfka-
per, sa ofta blodet ej är tjockare än tvätten.
Detta i sig self hedranSwärda Stånd, bör så-
ledes stifjaS istån andra Ctasten, då jag full*
bordar 'mit utkast til Nationens Hufwud-Cara*
ctere : Ml!)tänkfamhef emot Främlingar ; katt-
si ,bet emot både Främlingar och Landsmän;
H i- od och storhet innom sig; uti alt ting et
o jgi. t öfmerflöd, od) en fattad ösroertygelse at,
bet Rysta är det bästa , äro i synnerhet stil«
joraärken emellan bättre od) fäntre Folk,

Det är roat onekdigif, at Rysta nationen
besitter i allmänhet ef lefmande snille fil atha*
fligt fatta och begripa; men det är tillika gif<
tvlf, «t la tttstådja sin eftertanke at hroda "P*
på en Last rigtig grnndivat, och jag frugtar, at
en sådan ofttflfotnltgt}eW lott ej f.il n le,n.iar
»vittnesbörder ont sta/ utide roigtigaste, de all*
M.innaste föreiage-nden: sisem i et »örbigåcnde
roil j »g <il Exen'Pd nämna i man bygger Sfä*
ber; Konst och WitierhefsAcaden''''-; maner*

öfr.r Fäst!!l'!ger; m.ni uprättar Regementet:
»nan tipm!lnt»-e,r Fed'rcker och HanöatlstbeV;
Staberna lata främmande Skepp aih'<mta Lan
dets pedncter; ötonst och THttterbet aren Po*
littst ; et; gäflniuga? lem,i'S tilb fa roib
freden , s>r at en annan gång åstadkomma en
Ny Fött 'redelfe; Regementen ceevera genom
en aldeles otlli^ä,1ig lujt ; man ser sällan an-
bra F.briks ■. Waror än be mlänbstt,; och

man
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man sinner iitarn dit'dig efdeiidtwårkare så framt
ben samme icke är Sroenst eller lyst. Det
stulle roiflt blilwa ändelöst at tipräkna alla
de tillällen bå ofullkomligheten röjer flg; så
många Millioner Menniskor innom RystlandS
Gränser, nästan lika sa många länkar uti en o*
fnllkomlighetsckedjei. Men ont, under att delta,
en förborgad Nations minst likafullt erhålles ,
bäront är jag nog fwag at inlåta mig; eraeb-
lertid förekommer mig underligt, at på eu få
betyde lig del af Europa, finna et få niärfeti*
git antal halffärdige förnuftige »varelser.

Den ringare hopen, fora oagtadt öfwerflöbi-
ga Kyrkor od) Prelater, fckasttit tefwer i et
st ut sagt naludiat begrep ont Religion od)
Sedolära; den fara me tillåteS ej at äga et båt*
tre ljus; man får b»lli>ttwis nämna, at d<sia men-
niskor, ej sa aldeles i födflcfluitben, som icke sna-
rare i be upw're.nde åren insupa en böjelse til
tvanarfer , som ouphörligen skilja dem i rån
begrepet ont en Menstdi' »vedfe.rt, och sadane
stola de tvära. Depå hafwa under et okonst«
lat, umgänge meb sina fik r, ännu aldrig funnit
sig föranlålite at under side-slöjan dölja et mörkt
hjerfa. det bfi/wer derfore hosdenne andra (Tios*sen Rrfjar, som jag uptäcfer et lynne, hivilket i
tet närmaste asstiljer' Kem ifrån alla Europés
felksfaaer. Men emedan deras Egenskaper äftven
»vila fl'.' på den aoda sidan, ehuru så !!'»vät g»f-
Wgs; Will oelj hör jag iugaliinba uiestuta ta>

lande
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lande tvederraälen, fora efter begångna ömän-
skligheter, återställa bem i mänstligheten.

Wib alla tilfällen äro be räbba om lifwet,
men unber en Döds-Exeention hämta de en
desperat anbetig flyrfa , fiknanbe flg roib M >r«
tyrer; de äro ösroermåttan nitiste uti sin förbor-
gade Guoalä-a; särdeles hietpsamme emot bå-
be 'räa>tina'r och Landsmän; be äro meren»
bets bö de »or renlighet; berns föba är enfal'
big, men be äro omtänfte, at ben samme tcke
tryter; ingen tigger, fy utom hantroärferier,
äro alla sy«stosatte meb uppehällets förroätsroan-»
be genom n."o siags banbel; et Kappdanb
Iorb e>.i,w r Troänne menniskor en åilig bärg*
ning, och bet sinnes ingen Ryst Fästning, hwa-
rest ej nniut 122 pers>ii'r nära sig genom grön-
fafers pl nter >nde rå gåsi'ningens Iorb, hwil-
fen afkastntng utber Sommaren dagdigen då-
res omkring i Staden och utropas tit försalg-
ning. .Man kan således npräfna et od) annat
roederraäfe af »vanliga menniskor; men i fall jag
åtog mig at utforska alla de onda böjelsers ut»
brott, hwilka under et smittosamt öfwande blif=
roa nästan obofdiga; srne.tar jag, at med en
förswartig fundst. p i Räknekonstens Z.-ne simpla-
re delar, tikwäl aldrig få en riktig summa.

Ingen anledning är få liten, ingen afsigt
fa förborgad, intet wärkMIande så rysligt, at
icke mord begås; ingen roinfl sa obetydefig, in»

gen



Allmän Afmalning. 93

gen flägtstap så nära, ingen roän så upriffig,
at icke flöfd begås; Ingen tid så bytbar, in*
gen bag så helig, inaett ordning få faflfläfb at
icke tosagtighef utöfivas, nästan utan att up*

tttärksamhef. D.f)e äro hufwud-tafterne, hroil-
fa utan särdeles frugtan för fnutstraffet, utan
åtskillnad roarba utöfroabe, emeban förbrytaren
alfid äger en öfroertygande grund på Rfigto*
nen, at några korstecken och kropsbugningar
för Sf. Nicklas, medföra en gällande förfo»
ning hos Försynen. Jag bör icke uppehålla Lä*saren med anförandet af alla de grena", som
til en årlig Ofrnckts bärande, yfroa flg uppå
tiysinämde 4 Slammar; och jag önskar uprif*
tigt at jag med sanningens bestånd kunde ut-
stryka alla be oangenäme saker, som förekomma
i betza mina Samlingar; det stal emeblerfib
»vara »nia pålagt, at icke bryta emot den all-
männa Regeln, at såsom Sertbent icke nog
hastigt öftverfara bet ondas, det ohyggeligas af*målande.

Den Politiska Ribitkan.
Är en Wagn uppå 4 Hjul på et egit fatt

inrättab, od) öfwer att ttfflnten meb en en*
ba ingång, famt et litet mel glas försett håli Taket: kan för öfrtgtt i bet närmaste förlif»
nas wib en Swenst L f filta , allenast at den
förre är få rymltc!, at man utan möda både lig,
ger och sitter i ben strame, och til alla belat
få inrättab, al Deped)erne icke hafroa nöbigt fö»

fa
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fa Luffen förr än roib framfimisten til destine-
rad ort. Et pir Cmirier-hästar fortstaff.' e.e-
nom natt cd) dag denne Kibitka, och '>ldretzc«
Contoiren äro åtskilliga, men be fläste a Xi-
berien.

För on utan någon slags retzonrce deran*
gerad od) färdig Person borde en
bylif utwäg tif fisrods bärgning »ve.ra crägelii ,
få framt någon »vitz tid wore befl.iiub, innom
h»vilken friheten kunde ctterf^S; om »n n til e»
xempet efter .20 år bl.f.ve satt på en fri >ot,
fnnde man ide då tif en ny mem.ista träda in
i werfden, fä enad af af den ostutb och sant*
roetS renhet, som man äg"e i ftdfwa södflostnn,
ben? men bå tiden är ofixerad , haller j g före
bet tvära bäst, hos si-, kanna säkerhet i ben of*
roertygdseit om sin condnite, af i detta fall en«
tast dupera (Erebitoreri od) med en oföränderlig'
tand för tunga, undwika Politiska F ibrödet;
ty , är bet ståt at med en minuts önverilning,
bereda Jftg et 'straff son» ofta »varar en h.df
mans Äloer?

Nu sitter jcgi ef Salstap och Satinerar;
jag sag'er f»f exempel: R''hla»d regeras sillan
af Kejsare,'men ofta geno n Kejsarinnor ; Pet*
tersbnrgs kärrbundnt Grundtv l är mindre
hälsosinn, och förorsakar ont wåniden oroanliga
halgsebrar, som ej en gång stona Majestätet, e*
medan ben sist aflebne Kejsaren berättas hafroa

döot



Allmän A f ni aln in g. 95

döbt af en dylik fjtifdem; 3'i'sile.nd äger at tac-
fa fursten Poternkin for hel. b. ai.feende
fom Armecn nn ftgerj Han, jemte ef oeh an-
nat biträde, har fordom med froett od) möda
arbetat uppå Rikets fötfraarStftffirf, fm för det
tiärwarande frotfar olle» F.eif-er. Ehuru an*
ständige od) fulle af oskuld» desia Utlatelfer 4*
ro, hafiva de likwäl en mer oförmodad solid,
än man kan föreställa sig ;' en Hederlig M n
söker min bekanfstap, — Hwarest bor ni ho*
neffe tvä»? har ni ej tnit at gå in i någon
flags tjeiifl i Rytzland? Jo men jag tackar,
atlen.fl * = - V avo, jag roet nu hivad ni wil
säga, ni menar at ni äger inga gynnare; jag
fommer fil eder i morgon, för at gjöra eder
presenterad hoS en öfwermåtfan fler wän af
Swenstar, od) ni stal sinna en fä-
fer roäg til eder lycka; odien bastå roån , rot
råkas i morgon fom sagt är. Han kommer,
jag följer honom, och »vi gå in i et hus hroa*
rest jag blifwer ganska hastigt omaifwen af W.ckt
od) notens volens faller uti en Kibitka, fat se-
dan resa i några weckor, då ändtefigen Voi*
turer siadnar, od) jag emottages hedertigen och
anständigt, bekommer egen stilbttvckt, fri nfat,
frie husrum , ja alt fritt, utom utsigten. Här
sitter man då och tänker på sina gamla stalf*
stycken, man får aldrig taft roid någon, man
fer ingen annan än stifdtwakten, od) äntetigen
bör man, utan at »veta om bet ster i Mercu*
tins, Natzar, eller på Jorden.

Jag
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Jag roil anföra en hånbetse, fom tvål icke
tildrog sig under ntin waretfe i Rypland, men
hroilfen jag af en troroärdig Landsman i Pe*
lersburg, hörde förtäljas: fanna förloppet är
desto fnarare at förraoba, emedan ingen Pnisfan*
re fan jämlikt meb Rvtzfaud beroära sig emot
Spionerie och be därigenom påföljande surpriser.

2:ne Franska Officerare ankommo i flutet
af 1772 fatet fil Sr. Petersburg för at roib
Kejserliga Flottan focka emploi ; be fufo på et
roärbshiis (Stadt P ris) och fpiftde middag
tvid et Boro, hwarest sig äfwen befunne nå-
gra Oiytjar: under maten kommo Herrar Frän*
föser uti eu häftig ordwäxfing, od) man begyn-
te at förebrå hrotrandra åtstilliaa förfraädeffer
angående refan tit Ftytzfand. Ametigen tttbru
fler den ene; Moderera eder, annars säger jag
er a' hroad orsak ni qrottterat Paris. Den an-
dre swarade; besvära er icke min mån, ty det
har länge waril mig bekant , af hwilken anled-
ning ni går in i Ryst tjenst. En af de nar-
»varande Rystar förstod Franska Språket, ehn»
tu han beröra afdefes icke giorde sig yppad;
Denne »viste at en H)g Herre roar besia Of*
flcerares bestybbare wib deras ansöfan ont tjeti*
fler; men! hwab hänbe? föfjanbe bagen, en
stor Prasinikts bag, ffäbbe flg Officerarne en
galla i Allas fläder, och foro fl. 8 om mor-
gonen tit sin Prolectenr; Zveitzaren habe sina
orbres, och emedan han fänbe igen Hararna

bad
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5ab han bera graciensast fliga in i et rum, som
roar betagit neder »vid garden, han wilfe etneb»
lertid spörja öra Herrit i huset wore ivafen:
$ranfo|ente gingo in, bleswo omringade af
Wakt, och utan wibare fläbnab, lah* accord
fatle t en Kibilfa i Iannarii månad , och ge-
nom bag od) natt stjutzabe genom fnysta Po*
len öfwer gränsen, h»varjen»le,'pa Regeringens
Debet, Herrarne tmdsingo 100 Rnbel i rese-
penningar/ men måste femtia all sin Egendom
fora genast förseglades til andra bagen , bå,
man efter anftälb unbersöfning uti be efterlem-
Nabe Papperen , torbe hafroa funnit skälig an-
ledning til misttalikar. Til Revel font Unber
min tib en man af roärbe, men ingen »vet
hroent han roar, od) Commenbanten som för
tilstutne me»e! af Kronan Måste förse be resan»
be frälntingar med 3assel, är uti beständig ofuw
noghet om Gästernas Caractere och Utseende»

Berättelsen om 2me TartaristePrinsar är
raig ej mindre mörf, än otrotig; eineblertid
får jag författa bensamme aldeles fåban font
jag är medbelab: man omtalar 2:tte ösroer3schir«
caljfe Tartariet regeranbe Prinsar, af hroilfa.
ben ene roar flabb uppå sine utrifes Resor; och
6en andre, eller bes) Broder förroattabe nit en,

satttt Regeringen. Nytznåmba Tc.rtarie habo
titförene ifrån Turken bilfwit asfönbrat, förme»
tm en hälfofam Sjelfflänbighet, titflälb och
beskyddad af Rystlanb; nu roat den tiden inne,

S> bl
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bå mm witle efter gammalt bruk göra be Sjelft
ständige, tit ordeutdige Ryste Vasaller; sät-
tet cd) filgången häraf, är mig okändt.mett
Regcnfen statt haiwa ankommit til Petersburg
för at hos Bestyddarinnan beklaga sig. Mait
försökte wäl i förstone at med den bästa grön
färg afmåta saken för Prinsen men Han for»
blef attid lika obegripelig od) kallsinnig om sitt
förklarade förestående Satlhet, och inom några
timmar förswan Prinsen ifrån både sit Sjelf*
ständiga Tartarie och Rrtzland. Den andre
Brödren kom hem efter ändade Resor, sakna*
be sin Bror, och sant någon slags ändring uti
Tartariets flyrset; Han reste fil Petersburg
anhållande ont underrättelse hwarest Brödren
tvistades, ed) nian lofroade at följande dagen
upfylla Prinsens önstan» Sådant hände äfwen,
ty Prinsen fördes tit Wiborg och befant flg n»
tan sansning fängslat) roid sin Broders sida.
Emedfertid är Landet i Rysta händer, ehnru
Inwånarer.a roid alla tiffätlen utmärka sig me-
ra söm Fiender ätt som medborgare i Ryssland.
Det är, meb et ord, obestrisweligit, huru snart
man i Ryhlanb kan blottställa sig för Prome*
"hade i Kibitfa, hroartsrån ingen enda Embets*
Man ät srikallad. Damerna åtnjuta likwäl et
allmänt förbehåll i ben »vågen, men flikt grun-
dar flg där uppå, at De aldrig inblanda sig
uti Politiska saker, ulan äro likafullt högeligen
titsredeflällde, allenast man oryggeligen bewa»
rar deras fria conversatton, od) lefroande nöjena

Jag



Alman Afmalning. 99

Jag hastar nn ifrån ben ohyggetiga Ki-
bitkan, uppehållanbe mig fora hastigast roid bet
orbet Poiitista.

Utan insigter och utan roeberbsrtig ärfarem
het, blifwer jag uppå et sorbubblat saft föran«
låten at utefluta mit omböme om ben Polifi»
que. hroarraeb Rytzletnd omgås med främmande
Hos. Framställande af et od) annat Exempel
stal blott angå ben Inhemska Politiqueu, hwil-
ken i Rytjlaiib blifwif få allmän, af de få kaf-
lade baste »vänner, emellan sig i flikt fall iakt-
laga be sinaste reglor.

Heta ben Rysta raagten fäster sit skarpa»
fle öga uppå be i flafweriet suckande Mennistor-
«ta, hwilka tnsweple i både Andeligt od) Werld-
fligt tnörker, aldrig warda nnderrältade ont

htvad de stola gjöra, od) aldrig förbudne hweib
be stöta icke göra : man har funnit för gobt
at Hos bem altid uptäcka förbrytelser, för at
attid äga titfälle och anledning til at straffa;
och månne ej denne medfart hufwudsaketigen
förorsakar desperation, grymhjerfenhet, roitd-
het, liderlighet, od) månne den samme icke hett
och hållit tilstapar Rystar? de äro genom bul-
tande kånflolöse til själ od) kropp, od) kunna,
sedan man undantagit deras »nenstlighet, när-

mast komma i jelnförelfe »ned Rapphönshun*
bar, hwilka under hård aga, snart sagt kun*
na lära at tala, »nen göra godt, ej af en gob

G 2 böjd*
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böjelse, utan blott för at unbroifa ben öfwer
hnfroubet uplyftabe käppen; od) roid tmbfåenbot
af fäpp-traftamentet »isas roål tänberne, men
et mångårigt pabogg har mebfört bett nebfla-
genhet och förfagbhet, at man albrig finner
exempel af något i förtroiflan ntbrytanbe mot-
stånb. At Bonben på ef »töbigt sätt besto båt»
fre måtte fånna sit inte i Samhället, bertil
upsinnas tnsenbe medel; en ägare af et Gods
Med flere hundrade Bönder, fan icfe alfib så
nära ulfräfroa statterne, at icke Bonden i go-
da år, såsom en fölgb af best öfroerdrifna fpar»
samhet, samlar några Rnbler. Tit förekomman-
de af sabana RubferS betybeligare tifroäxt, an*
ställer arfherren som oftast undersökning och vi*
fttation, samt låter käppen sä länge Ösroertafa
och bedja Benben, til best han lämnat fransig
sista Copefen.

Til kanalers förfärbiganbe i Petersburg
woro för Kronans Solb några i?c,:be Bönbee
upbåbabe, be åttuöto roib pasi 2 si. om bagen
jerate ingvartering, od) habe nu at forbra söt
2.ne Månaber; arbetet måfle förrättas ehuru
dagspenningen uttagen od) qvifterab hos Kro-
nan , af någon Weberböranbe innehölls ; folfet
sroalt, och nöden ingas dem et olyckdigt mod
at söfa räbbning. Dagarne efter Hennes Ma'
jefläts H)ga Kröning i Taurten od) best hem-

komst därifrån, famlade flg Bönberne utanförKejserliga Sdottel,' Grefwen af A** gick ut pH
en
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en altan och frågabe bem hwab be åstunbabe;
beste swarabe, at få tala roib roar Mober _
Grefroen gick åter in, od) fom titbafa raeb sroar,
at fåbant ingalunba roillfores, utan palabe
Bönberne at för honom yppa sit åligganbe;
men hår hörbes et allmänt nej, roi roele ej me-
ra tala roib någon Herre, utan roi söfe »våra
förtjente bagspenningar, od) hafroe ben förhop:
ning, at roar Mober ej tillåter of} hungrax fil
böbs. Strax utryckte Garbies.Wtften til bå-
be häst och fot, och när be Sollicifercmbe ej god-
tvilftgt qingo til Policens arrefl-rutn, brufades
roåld, hwarigenom en flor bel illa fårabes, e»ne*
ban be ej habe en enba fäpp mebbragt til för-
fwar; efter några bågar gick jag förbi Policen
få at jag tydetigen fåg huru alla Britsar roo«
ro upfylde med blesferabe uflingar, hroilfa e,n-

fade sina i Armar, Ben och 8åt, af Bajo*
netler unbfångne betybelige stabor. Man fläl»
be be»n för Domstolen, od), bet är naturligt
de singo fafom uprorsmänner fnut och 3'betten.

Rystlanbs Inroärtes »välmåga och tiliått.
gar, håller jag före, fan närmast jemföras meb
Militairens flyrfa och talrifhct; alt är oroitzt,
alt är otilräckeligt, od) alt är en Polifist hemtig-
het; »ttåitue icke nöben troungit ben Kejserliga
Rysta Spiran, til at rubba LiflanbS Sjdfstän*
bighet, för at til en början funna utfräfwa en
blygare afgift, och för at seban småningom gö*
ra sig bättre försåfrab om besittning af en Pro*

© 3 vmtz
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vintz , som siutefigdt måste meb egna hänber,
lift Ryptanbs öfrige Landstaper, förfwara sig
fjelf? ännu felar en enda omständighet, font lent-
nar Listand od) Rysta Finland en större för-
måns-rätt, än det öfriga af Rpsilanö; den få
fållade Soldate-utstrifningen har hitlils roarit
okänd, hwarfore? jo förmoddigen tit at wifa
tvärt Fintand, med (»vilken lindrig afgiff nian
under et mägtigf Ryskt beskydd, i all stillhet
fan äta sit manna! och på et få männisto-ömt
fått hoppas, at i följe af en länge öfwerlast plan
om Finlands Sjeffständighet, finna lindrigt
motstånd roid den famntaS utförande. Jag bör
ännu en gång nämna, det nöden har föranlåtit
RyfjlanO.at t förtid aftaga sin förtjusande Po*
litiska Masque. Ty hwem fauner icke Liflands
tryckande oftvenvålde? hwem tror, at Rytzlanb
of blotta medlidande »ned ©pannemål under-
stöd! de af »nitzwaxt plågade Swensta Finnar?
Kan det wara någon obekant, at Rytztattd en«
ligt sista Fredens innehåll, förbundit sig, at, jag
menar Tullfritt, tillåta os) et tvist qvantum
©pannemål fil årligt inskeppande, »nen ntånoe
tvi årligen däraf begagnat otz på et weberbör*
ligt fått? utom en befattning, hwilken jag i Revel
1737 om Sommaren , hade »ned 150 Laster
Rågs öfroerfåndande til Lotvifa Stad od) Lands*
höfoinge ämbetet Heinola, hivifken Spänne*
mål tit fullo förtullades roid titförfdu; hade
jag äfroen titfälle at under mit, tvistande i Fre*
drichshamn, btifwa öfroertygad, huruledes Tul-

len



Allmän Afmalning. 103

len för Mjöl eller Spanneraål, executirot as,
fordrades.

I?3Z Nrs fotaln raitzwöxf i Finland torbe
lvaraatlmant bekant; i början af 1784 beföf»
tes aftfå Rysta Staber, ,as ben Finska Al*
mogen, otvanfigen talrikt: tit Fredrirhshamn
fommo 20 mils långroäga Bönder od) handla-
de Mjöl, (it billigt pris; men den fånga tvä*
gen och dermed åtföljande fostnaden hade lika*
ftitt med sig den olägenheten , at brödet altib
»var dyrt köpt; får jag nu tillägga Tullen, och
be oräkneliga Mjöttunnor, hwilka såsom oförpas-
fade consifceradeS, blifwer tätt at finna, huru Fin-
land , i händelfe af en ifrån Tysta orterne för»
strifwen Spannemål, aldrig kunnat betala densamme dyrare. Jag hade ofta den innerliga
oro,ai bewittna de uppå befattning utsände Juli*
betjenterneS gripande tjenflfärdighet; men alle-
nast någon gång hade jag den glada filfreds-
flättetfen, at genom en fogetig bemedling, kun-
na tvära olycklige Landsmän til tjenst: Gud
od) hwarje rättsinnig innewanare i Fredrichs-hamn bIiftve de sakraste »vittnen, til de tårars
mängb, fom störtade titaf den olyckdige Allmo-
gens ögon, uppå Tutlbefjeitternes händer!

Detta året (1783) hade Ryssland inbär-
gat en få roåtsignad störd, at man knappast
roisne utiväg för den famme, hroarom det då
»varande låga priset t/äfl intygat, för. öfrigit

hade
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habe Regeringen roibtagit be steg, at enär el
béflinerat qvantnra, font utan minsta fafnab
for Landet funde roore utskeppat, stul-
le t och meb bet samma att Spannctnåls af*
yttring uphöra, od) emot hwilken befallning
en Ryst Köpman roid namn Naijhoft förfyn*
late sig, men funde raeb yttersta sorgsättighet,
och goda förord, fikroäf fwårligen undgå at
äfiventyra sin roåffärd. At det Spannentåts
trade, htviifet Swensta Finland nytznärade tid
undfick, stulte således efter Rystfands offente*
ligen förklarade Rättfärdiggörelfe, haftva stedt
af ömhet för be af Förfynen raeb raipwåxt straf-
fade Grannarne, bärottt roågar jag twifla; stal
bet åter btifroa en fanning , bå måste de af »nig
anförde Händelser, j"ntifdrogo sig under Spätt*
nonåfs sOryftringett, helt od) hållit försroinna,
od) jag hafroa orätt: jag önskar tipriftigt, at
bet senare måtte brabba mig , och mitte Lanbs-
män attib »vara fägnabe af et upriffigt godt
Granstap; men ty roärr! jag framkallar nästan
lika få många »vittnen på min sida. håmtade
ibland Finlands inbyggare, fora kornens antal
uti en Rågtunna. DesMora torde man jämte
»nig äga ben oryggeltgaste öfroertygdse, häm-
tad utur Forntidens sanna berättelser och sam-
tidens pro Memorier, at RyiZfand ännu aldrig
fastat et »vänligt öga uppå Swerige, mel min,
dre sådant icke stedt igenom en Politisk Tub.

At Rusta nndersgtare sjelfwe oro i et,
7 lik.
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fika öra åtanke, därom kunde wäl åtskilligt an»
föras; som prof gifwer jag allenast en liten
omständighet: är 1783 om S.mintaren beser-
tes Fredrlchshamn af Hennes Maj;t Kejserin-
uan; mångfaldige Böneskrifter tngajwos då
»inderteknade af fattige Borgare - Enfor; man
beklagade sig, at hafroa förlorat, den sista utvä-
gen til uppehället, fedan Brännewins uiinnte*
ringen lades under Kronan. Fredrichshamns-
boerne tålige under si» tyngd, beklaga sig roaf
aldrig öfwer förlusten af et Swenstt besthdc,,
bock kan utan likasom utur beras ansigten fäfa
safnaben bäras; jag wif inst icke påstå, men
gitzar i bet närmaste, at Regeringen ej bfifwit
i okunnoghet o»N sådant, od) nu war just, jag
roet ej af hwad orsak, den perioden, bå Rys}*
lanb trodde sig böra med frikostighet handtera
sine i wäster senast gjorde äröiringar; alffå
refolwerades uppå de t Fredricksharan til Hen-
nes Majestät ingifne Snpliker, det Sökänder*
ne hade efter stånd och wilkor at bekomma gra*
tiat ifrån 150 til 50 Rnbel årliaen: Detza
Nådegåfwor lentnades 3tjaliter i 1 f år, »nen
sedan ttphörde de famme aldeles, utan at de
nödlidande fingo någon slags ersättning. Det
lemnas nu mera til en mera Politisk klok,
at döranta härom efter egit behag; men jag
förbtifwer i den tankan, at besia penningar på
et högre sätt anroändes, raeb beflo ntinbre far-
hoga för be fibanbes ffagotjub, som en Ryst
Undersåte as hroab Stånd, och af hwad nöd

5 fora
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font hälft , lifroäl aldrig »vågar at beflag»
sig-

Jämlikt raeb Rytzfanb, gifroes i Werl*
ben ej något Land, hwarest »nan med mera
bekymmer od) ttaftwaf uträknar, huru Kronans,
penningar måtte ständigt tvära uti en fefroande
töretfe; jag förbigår af nämna Canaterttes i Pe-
tersburg dagefiga bygnader. emedan de faranie,
ehuru öfroerraåttan fostsainme, tifivåf äro af en
befydefig nödroändighet od) nytta; men jag läster
desto »ner rain upraärfsamhet uppå en mängd af
Hus, hroilfa bels til mer od) miitbr? nytta,
dels ledige och tottte, äro upreste lifasom för at
Vråla meb Herr Archifectens snille , och allmän»
na Catzans bebet. Man har sagt mig, af öfV
roerinseenbet, så tvål af Byggnaden fora jera-
tvål af Byggnads medlen, stal tvära förmon»
tigt at aga ; om bet är i sanning, lycka at åta
minstone et ändamål fan »vinnas.

Harmeb änba sig mine få Samlingar om
Rytjtanö. War tilfredsståld min Läsare; ty om
jag stufle med några arf tilöfa Arbetet, habe
jag wåt bå t»f hufroub= flntsaffens afgöranbe ,
kunnat åstadkomma en tydligare anledning än
hivab jag redan äger? sanningen har styrt mit»
fjäder, och agtning för den granfyckfe Läsaren,
har icke tillåtit mig at med »vederbörlig galla
Wpäda, mit Släck; likafullt hoppas jag en och. hwar*
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hwar raeb skälig ösroertygdse fan fälla et o*
jnfaftigt omdöme ont Ryssland, ' at Kibitfan,
Fästningar, Knut, pa Dogg od) Ziberien fint-
ta et nödigt Samband emellan samtelige 3»-
wanarne.

Mit Fosterland! Se Din Lycka; gläbs 6f-
»ver Din Sällhet, Tacka Himmelen, som gif.
tvit bin Konuna bättre ögon, mer flånbagtig»
het, än måttge Del), ehuru store företräbare
på Thronen! Tacka Honom, fom beroarar bin
ära , Din rätta Sjdsfländighet; och tacka ho-
»tom c fom genom et fraftigt motstånd hindrar
en Äregirig samt infråcktninas sjuk Granv at
ännu en gång låta uppå Kottgl. Ribbare Hol»
men blåsa Ryst Zana.
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