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T H E S E U .

i.
I den m on som civilisationen och folkens inbördes fcrrbin— 

delser utveck lat s ig ,  har också det Europeiska S ta tsystem et fött 
en  alt större inflytelse på de särskildta staternas ö d e n , såi att 
dessa o fta , äfven u n d er fred en , blifvit bestäm da efter utlärudska 
förhållanden.

I I .
En sådan inflytelse har äfven vårt fädernesland underr de 

sista århundradena städse fått erfara; m en de t id er , då saiker
nås afgörande berott på en  enväldig kon ung eller rikets råd , 
har denna in flytelse  varit m indre ögon sk en lig , än då hcögsta 
m agten låg hos S tä n d e rn a , d. v. s. under frihetstiden .

I I I .
Sverige och F rankrike h a d e , oftast i sam verk an , under 1 7:de  

århundradet vun nit en öfvervägande m ak t; båda nedsjönko ssam -  
tid igt från sin höga stä lln in g  i början af I 8 :d e  århundrradet. 
Sveriges fall blef det d ju p are, och för Europa b etyd elsefu lllare; 
och till dess olycka b id rog , att Frankrike ej ku nde hjelpa, tutan  
E ngland fick dictera S ver iges första freder efter Carl XIRs id ö d , 
och sederm era ej ku nde histå mot Czaren.

IV .
Till de y ttre  olyckorna kom ino inre partisöndringar, föjran - 

ledda af thronföljdens obestäm dhet. G enom  H ertigens af H olsstein  
resa till R ysslan d , erhöll Czaren sam m a förd el, som  Carl X III få 
år förut genom  A lexei P etrow itsch  varit nära att v in n a , den m em l. 
att i sitt beskydd hafva en  pretendent till fiend en s thron.

V.

Då F ran k rik e , som  m est bidragit till Fredrik I:s up p lnöjel- 
s e ,  efter freden i N ystad t tyck tes öfvergifva S v e r ig e , och K. F re
driks eget uppförande stö tt ifrån honom  regeringsform ens v ä n in er , 
fick H olsteinska partiet ö fverh an d en , och efter riksdagen 1 1 7 2 3  
tycktes det nära sitt m ål. Men den h äftigh et, hvarm ed detta ]parti 
både i Sverige och vid Ryska hofvet gick tillv ä g a , föranldedde 
dess fall.

V I .
Ty hvarken ville  Svenska folket em ottaga en  thronfööljare 

tillsatt af R y ssla n d , ej heller kunde Europa tillåta att Rysssland  
sk u lle  ånyo uppröra N orden. Arved H o rn , understödd af F rrank- 
rike och E n g la n d , störtade H olsteinska partiet inom  rådet och 
betryggade rikets fred gen om  anslutandet till H annoverska a llia tn sen .
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Originalhandlingar rörande Ofv. Lager
crantz, ur Nordinska Manuscriptsam- 
lingen på Upsala Bibliothek.

Ex On’ig.

Min högdt:de käreste Hr Broder

■N u pu  stunden kommer iag bit an med arrière- 
gard en , siuk ocb uthm attat, sedan iag i 2 1  dagar ståt 
under b a r  bim mel ocb aldrig varit utbur mine k läder; 
denna K orf-C am pagne är nu a ll, ocb regementerna defi
lera t i l l  sine vinterquarter; iag bar gjordt någre cam- 
pagn er, men aldrig en d y lik a , det skall och b li den 
sidsta ; la g  är nu aldeles icke i stånd at t i ll  H. K. M. 
afgifva en  fu llkom lig  ocb richtig raport om denna expe
ditionen samt om det nu varande tillståndet af armeen, 
men «let med Guds bielp ske med nästa post ocb i dag 
8  dagar då iag och derlioos vill i underdånigbeet an
föra några reflexions tant militaires que politiqu es; och 
då med det samma anhålla om permission till våbren; 
A lle  de som a f mit regemente äro friske ocb kunna 
göra tiä n st äro 1 9 0  st. boos dem är Ö fverste, Öfverst 
Lieut. o ch  M ajor, men resten som är i sverige och be
slår a f  ;>00 m an, dem eomenderar en C apitaine, en 
slätt O fficerare nog; mig tyckes det vore tid att täncka  
på recreuteringen till våbren, ocb at någre af regem en
tet t i i l  den  ändan skickas bem. Een galeer ligger  in
frusen em ellan Helsingfors ocb A hoo, en annan med
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begge de stora pråm ar ne ligga infrusne i P elim ge ssund  
straxt ved B orgo; P om ern , V erden , darumocln oehh en 
hukare kommo i förgårs in i Cusala sund 5  iniihl 1 här
ifrån oeli y sas nu in d er , folcket är derpå som i på 
pråmarne oeli dc 2  galleiorne döde och siuke; iag s sehr 
aldrig at alla  dessa fahrtyg som så ligga kunma näästk. 
ålir göra tien st, uthan icke sä vore sist pä liiöstena, al 
de åter kunde frysa in , ty alt det de skola îveparreras 
med måste hämtas från Carlscrona och S to ck h io lm ,, in - 
nau det hinner hit är sommaren förby.

Hennes Majst. D rottningens död har här förcord- 
sakat en stoor alteration; man raisonerar deriöfverr alt 
som man har vett t i l l ,  de kongl. äro och m em niskkior, 
måste soin dc d ö ö , nog hade iag gärna sed t, at I H en
nes Majst. left t ill dess kriget med Ityssl. vo>re ppå et 
eller annat sätt slu tit; men så har iag  altid vairit af f den  
sentiment at iag liälst sedt det hon dödt förstt, orrdsa- 
ken kan iag nu icke uthföra; lät ingen läsa dietta bbref, 
derom behr iag min K. B:r och får du lillfä llle  så i an
mäld min underdånigste vördnat lioos Hans K l. MVlajt, 
miu nådigsta herre; K. min B:r ry f sönder href'vet ststraxl 
du det läst; 5  expresser liafva nu från Pettersboourg  
varit här hvarom Gref Loevenliaupt ofeelhart lär er raapor- 
terat samt öfversändt La Chetardies href. C rep ins är 
nu andra gången i Pctershourg och väntas h an  oom 5  
dagar hit ig en , iag har den ähran at vara imin k kära
ste Brors hörsam ste och tro<gne Br.

Lagercrantz»
Fred. H. d. 14  Dec. 1741 .

Nu på stunden ankom Seheffer hit.

För att upplysa det följande m eddelas här utddrag  
ur ett h ref från fransyska kabinettet t i ll  Am -



hassadören Lamnarj (Conc. i U trikes Ministéren  
i Paris).

IParis 2 0  Avr. 1742. —  Je vous confiera} une 
pièce qui doit elre tenue fort secrète. C’est un memoire 
donnté par le Col. Lagercrantz à M. de laC hetardie del’etat 
où ettait l'armée Svedoise lors dela revolution arrivée à 
Petteirsbourg et dans lequel elle est anjourdhui. A la vé
rité jje suis bien surpris qu’un Suédois ose faire une 
peintiure si affreuse del’excès de misère et de detresse, 
où sa» patrie est p longée, et encore plus de c e , que ce 
C olon ie l, que le C:te. de Leuvenhaupt envoyé pour son 
liommie de confiance, ait l'impudence de traiter son 
G ener’al de G ascon, de fo l , et de franc novice dans le 
metieir de la  gueirre. S i un pareil écrit, qu’il  a meme 
eu liim prudence de signer, était produit à Stockholm , 
il sufffirait pour lu i faire couper le col.

PNagra sma billeter ur arresten 1 7 4 2  skrifna af 
Lagcivcrantz dels med b lyerts, dels med bläck:

E x  Orig. Med Lagercrantz hand.
11. D etaillen  a f  situation soin iag gaf Chetardie gör 

m ig âîngest. —  Crépi han skämma aldeles min affair 
det kian A nders H öpken förekoma.

(Jhiestio om Leiouliuf: angifvit mig för soubcon af 
H olste;nska liuset.

2 !. precautioner hoos den lilla tiocka.
(Anm. a f  N ord in : ’’Härmed lärer Henric W red e  förstås").

5». precautioner mot Crepi, han lär b li arresterad 
och lnitförd samt sänd till Franckryke. —  Een matte 
skrifv.a Vreden till och bedia honom vara trogen oek  
min v.-än.

4t. Crepis: P aid: Cautio: Pikeihering: A kerh: Lagerh: 
C ronstt: Fr. T : Supplique. Protoc: änd: distingue tem pi 
för kcost ocb för sjuka Gyl. echap.



Poussera pâ förhör och slut med första.
Shrifva till Yreden.
5. Nu går alle de som äro adelsm än och lhafva

vackt lioos mig hört t ill Stralsund eller t ili Finlam d då
får jag de gemena de äro grufl., tänck på de slrrenga
ordres som äro gifua för fönstren och mera.

6 . N olkens första raport ein min affaire fruichtar 

iag före , den torde hringa mig i hårdare arrest, hvar 
post som komer från Finland förskräcker m ig. — Gud 
gifve B:n Anders då ville  passa pä och avertera mig. 
—  Crepi kan ock m ycket skäma min affaire naiv han 
kom er, ty  iag har a f honom märkt alt han af

7 a. E fter jag  nu mehra aldeles är öfvertygrad at 
man icke älirnar släppa mig uhr arresten, innan man 

bringar m ig d ertill, at iag mäste siunga sä somi det 
partiet v i l l ,  ty belir iag al min K. B:r v ille  t i l l  et ssluut, 
med dem han veet vara mina rätte venner, öfveivlägga 
på hvad sätt och i hvad termer iag i m orgon kan hoos 
II:s M:t anhålla om at få mit afsked , e ller at niutta lag  
och processe till god a , at den vald  man m ig göir mä 
en gäng taga en ända. Skehr det iag skall ingen men- 
niskia mehr hvarken med et eller annat besvära, men 
kan iag absolut icke slippa nödgas iag laga mit jpartie 
så godt som förtviflan och mit tillstånd det dicteirar.

7  b. F ör Guds skull tag vagn och laga fö>r a ll
ting at ingen märker det min K. B:r talar metd den 
karlen som nu lär observerat från alla kanter ocdi kar 

6pioner i sit eget liuus som gifva acht pä alt.
(Anm. a f Nordin: ”lär vara P eck lin ”).

8 . Bar. Duben har vacht, tänck at han kojmmer 
och helsar mig contidement ifrän den Canaillen G<yllen- 
sp itz , iag är en olyckl. man. —  K. min B :r, st ii Ila sä 
mycket du kan en courant af miserable som drair mig 
i algrunden. Jag är illa  ulhkommen.



(E tt Lagercrantz href ur arresten är tryckt i Skand. 
lianti. V I: 5 5 ö . Tvenne papper mcil uppgift pâ de  
”signa” som  horde göras utanför Lagercrantz’ fönster, 
kunna här förbigås, det ena slutas ined följande ord) ; 
Mina h eg g e  svagrar, lUiullien och V ulten samt intime 

venner anförtros dessa signa
A lla  mina fienders malice och anläggningar i Finland 

samt hela min affaire är säkerl. kunnogt H:r Horlcman 
igenom  L iev en , de hafva correspondence stadigt; den 

som kunde få fatt en hans vän och af den få veta hvad 
L ieven sk rifv it och skrifver, härom hehr iag och mycket.

(P å följande bref har Nordin antecknat: ” Vid Dal- 
rekruternas myteri 0111 våren I74 '£  skref Lager
crantz detta ur arresten”).

E x  or ig . Lagercrantz’ hand.
Min K. B:r. Ingen roo har eller kan iag få för milt 

älende. F örestä ll dock mannen *) med lefvande färgor 
livad skada man gör mig genom detta , och alt iag kan
hända inom  några dagar kunde slippa min arrest, men 

detta fu llkom nar min o lyck a , hvilket iag icke förtient. 
Ar de k lo k t at så procédera, och kan större galenskap 
vara e ller  finnas an at villia  himla till sådant och falla 

It. St. i deras ömaste värf som de sig allena förbehål
l i t ,  hvar aro St. som detta göra skola och dem det 

allena tillk om m er, hvar är Ricksdagen pä hvilkcn så
dant a llen a  hör skee och göras, kan någonting mehr 
förtiena stegel och hiul än et dylika försöök , kan man 

ock förestä lla  sig at en dylika entreprise kan hafva 

fram gång, man måste vara aldeles galen at troo d it ,  
och m an skadar intet litet Herrens 2) egit intresse och

1) P ecb l in .  N ordins anm.
*) H e r t i g  C arl  P e t t e r  Clr ic. Nordin» anui.



G

dess vänuer med et sådant försöök , soin aidrig kam gä 
v ä l, hed dein ménagera m ig ,t t iJ1 dess iag sluppitt och  
tills  Rieksdag h lir , då är tid at tala liügdt oelh  det 
v ill och skall iag göra , försäkra dem derom , meni hed  
dem intet ruinera mig. Gumman 3) kan aldrig ssee a f  
G ossen4) och aldrig släppa honom frän sine ögom  och  
ingen främmande far allena tala med honom , Rirum: 
och Birckh: fä allena vara lioos honom ; men inttet är 
det sant at de pläga honom at changera re lig :, ßtrum : 
skaffade mig at tala med h onom , han v ill gärnia till 
o ss , men man mäste vänta att see huru n ég o c ia tio n  af- 
löper och om han intet af sig s ie lf  påstår at han skall 
h it; det troor iag för min deel och dä f;i vy inägot 
med honom , men hegäre vy honom  sielfve fä vy iin tet; 
K. B:r heställ detta v ä l, stilla  galenskapen och la irm et, 
iag behr derem , elliest är iag förlora t, hed honoun som  
en klook man achta sig och dämpa ungdomens heta. 
Hvad har iag med Gtspets s) at göra iag har a ldrig ' känt 
eller talt med honom och han öfverlöper mig Uielsar 
altid ifrän P : fi) och talar mig t ill uppenharl. M ain har 
hefalt at min dreng skall visiteras när lian går iin  tiU  
m ig; K. B:r hielp mig frän denna oroo och ängsllan.

Ex Orig. Med Lagercrantz’ hand.
Quest, till Cre. (C hevalier Crepi). 

i:o  Hvad man i Fred:H. raisonerat öfver m itt hråt 
och arrest. Och om han veet hvad i min saak i  iet och  
annat kan vara passerat sedan iag afreste.

2:o Om han veet livad Gr. L. kan liafva em oit mig 
particulairem ent, och hvem som eliest är miu förföölliare 
och ovän, mä vara Bud: eller Lieven.

3) K ejsa r in n an  E lisabeth .  N o rd in s  anm. 
l l e r t ig  C a r l  P e t t e r  IJlric. N ord in*  anm.

à) G yl lenspets .  N ordins anm.
*) Pechlin. Nordin» anm.



3>:o D et synes af Gr. L: bref som skulle alle Chcf- 

ferme a f armeen vara emot mig och villia gifva min af- 

säm dning en dem enti, det hade iag icke förmoda m ig , 

eme?dan de voro de same som obligerade mig at taga 

pä mig den resan, de lofvade att soutinera m ig , men 

syntes d et tvärt om som ville  de alla hålla med Gr. 

Loævenli:
4i:o Om  lian liar kundskap af det som i det sidsta 

kriigsrådet b lifv it resolverat med m ehra, som 1‘ör mig 

t ill uplysn ing tiena kau , oeli om P ah l: commission.

5 i:o liv a d  lian troor om min saak , 0111 iag bar nägot 

oiullt at vänta frän Chetardie ocli från Franska bofvet 

elle;r från N o lk en , item om H:r Lanmari icke är för- 

törmat ocli gör m ig förtret emedan Lanmari och Che- 

tartdie icke äro venner ocb draga ej beller i et streck. 

C. bedes at tiga med alt det ban veet, ocb at ban som  

en vän på alla stellen assisterar m ig, al han skrifver 

t ill C hetardie om min olycka och beder honom liie lp a , 

at han insinuerar min saak på det bästa boos Lanmari 

ochi at han äfven hielper m ig , emedan iag det af Fr. 

förllien t, frågas om han veet om Chelardies href t ill  

Lammari är af Generalen fortsändt, iag fick det icke  

meul m ig , frågas om Cre: bref till Lanm ari, det iag  

tog; med m ig från FredriksH ., är kommit oupbrutet i  

Lammaris händer det låg här ibland mina paper, iag  

är säker at Gr. L. upbrutit Chetard: bref till Lanm ari, 

hviilket iag  hade med m ig , det vore m ycket, mehra 

lär min Ii. B:r s je lf  hila pä men för all ting alt ingen  

mäirker det Iî. B:r talar med Crepi.

Ex O rig. Lagercrantz’ band.
Pro Mem.

SMine K. B:r h af tolam od med 111ig al iag är nägot 

intjpiiet öfver v: d : Pahl: a fsk ickning, ty Buden: hans



sohns «ch Gr. Lie*, malice hvilar ick e , sedan de beigynt 
at villia störta mig. Gr. L. falskheet ocli svagheet har 
iag  äfven ehrfahrit, der t i li  äro de a lle Lyfländaree en 
ond race som hälla tillhopa. —  lag  belir at man så
ledes igenom hud achtar på P. ankomst lioos såclker- 
bagaren A hlberg, at den K. B:r slraxt mä blifva lkun- 
nig och at man om görlig it är kunde fä någon af lhans 
venner till honom straxt, som allenast frågade hoinom  
efter n ytt, samt sim pliciter hvad har LagerC. gjfordt 
och hegåt at han under så hård arrest är hitförd och  
sitter, har han då något i comm ission om m ig , lläter  
han sig för den vennen nog märka 0111 det är Jgodt 
eller ondt. E lliest har Gr. Mörner KrigsR : hans svå
ger heslält för honom quarteret, när in till slottet och  
Rådet, han lärer icke giordt det ulkan b ref ifrån IPah: 
kanhända at han i samma bref torde förmählt m ägot 
om sin comm ission och om den rörer mig 5 nägoin a f  
Mörners venner torde kunna få det a f honom  w eta 1 

iag troor at ingen skulle bättre kunna uthrätta dett än 
Gen. Gr. S p en s, som är P hal : slächtinge och v ä n ,, om  
elliest någon kunde förmå Spens d ertill, han boor ock  
när tillhands, och den förste han a f sina venner ttalar  
med blir det Spens j Om Fransosen kom m it hit siödra  
vägen torde han vara i tillstånd at någorlunda vetai om  
denna beskickning rörer mig. —  lag  behr att P iik e l-  
hering icke må förgätas, det är högst angelägit.

Ex Orig. Lagercrantz’ hand.
Min K. H:r Broder tag en vagn och kom i morrgon  

något hitida hit at iag får med min Ii. B:r conferrera; 
Brefvet L eionhuf: till H:s May:t in extenso var iicke  
m ed, allenast det extract iag först fick , min K. B.T 
laga at iag får det i morgon hitida at iag det må läsa  
innan iag skall com parera, derom behr iag myrcket



godmatt min K. B:r, iag tycker intet storl om defensor, 

men lät d ig  intet märka.

E x Orig- Lagercrantz’ liand.

Siom beskrifningen a f situation ocli min resa , med 

hvadl der passerat, torde blifva nog v id lö ftig t, och dessa 

2  tiing äro till min oskulds bevysande oum gängeliga, ty 

förfirågar ia g , om icke begge dessa dclar künde apart 

som allegater fö llia  med fÖrsvarsskrifften j det künde 

ellieîst hända at et så vidlöfftigt läsande torde distrahera 

sinmena och hetaga attention al* sjelfva försvaret hvarpå 

alt hänger, tiden är mig och précieux och en enda dag 

kan ändra min närvarande drägliga situation.

Ur trenne billetter a f I. I. V id t, ulan adress eller  

datum , meddele vi följande utdrag:

J lag var i  går hos Öfv. LagerCrantz och läste med

nöy^e ett stycke a f hans concept, han visade mig till

Barbon Ilöp k en  att få see början deraf . . . Jag  erhin-

draide vid II:r Ofverstens concept på det stället der han

säyier: ’ S å led es var iag icke absolute men conditiona-

liteir förbuden alt resa till Muscou”, att han i stä llet

skuille  sättia : ”Således var iaa: icke absolute förhuden  
. . .  5 

mein tvärt om conditionaliter befald  att resa till Mu-

scoiu”, ty  in tet förbud måste på denna sidan ärkännas, 

hvatrken v illkorlig t eller ov illkorlig it . . . Gud ske lo f  

att iag i hans concept fant ännu täm m elig E ld  i b e-  

hålul : men vy må vähl spara densamma eliter all m öye- 

lig lh et för afmattande: ty  iag hoppas han får ännu t i l l

fä 111 e att gifva på med ett starkare Lag. —



E x Orig. Lagercrantz’ hand.
Förklaring öfver någre omständigheter anförde ii Gr. 

L : h ref och anklagan, och hvilka icke torde varai inin 
K. B:r kunnoge. l:o  Intet annat aftaal har niedl mit 
minne m ig och honom emellan varit om det aldrarringa- 
s te , mehr än d et, at iag skulle skaffa delai gä försicchtel. 
t ill väga , men inga medel at vinna delai har lian mig 
hvarken i instruction eller  muntel. g ifv it w ed  ham den, 
hans confusion tillät honom det ey h e ller , han sade 
intet en uthan 1 0  gånger, iag låter ankomma på Ehrt 
egit jugement och conduite och är säker om Ehr per
son och at ni gör Ehrt hästa (i marg: "med lärar em- 
brasserade han mig i sin Camare had och b efa lte  mig 
resa '). Huru med instruct: hänt har iag fö r ta ltl , at 
den tillika  med brefven till Lasei och Chetardic b lle fvo  
a f Lieven conciperade och i Conseilen med a ll c<»nfu- 
sion och i stort buller i hast upläste i min näiTvaro 
det veet ia g , men deras innehall glöm de iag straxdt, ty  
iag  lick occupation nog at göra mig reesfärdig o cd i at 
ställa mit lilla  equipage i säkerhet och ordning i  den 
consternation under min horovaro, medan iag tog; mig 
det fö re , bad iag  H:r Generalen at det måtte renskrrifvas 
ocb min depcche klargöras t ill dess iag k om , men ttiden  
ocb skiussen drogs uth ända till k lok: 1*2 om n a ltten , 
dä gick iag helt färdig in i Gr. L. Cam are, derestt in 
gen mehr än han och B ud: som ligga t illh o p a , voro 
tillstäd es, dä giordes oss emellan fö lliande a ftaa l, m cm l. 
at i fall iag funne fienden i anmarche till Fred II. sk iu lle  
iag  afgifva brefvet t ill Lasci och vända straxt tillh ak iars;  
men det hade dä b lifv it frågan om Lasci släpt m ig t i l l 
hakars; men derest iag skulle finna fienden quarståeende 
och beredd at marchera skulle iag fortsällia  resaia till 
Muscou och söka d e la i, här på v ill iag döö (i im arg:  
iag  bedyrar inför Gud at han aldrig absolute förb iu d it  
mig resan till M osco. men väl conditionate, hade det



skeiUt absolute så hade iu instruct: bref och alt bordt 

ändiras, sii framt han icke velat exponera min person  

at blifva arreterad som lilou eller sp ion , iag bade 

måsst vara galen at resa uhr fläcken med en sådan de- 

peolhe) annat aftaal var icke oss em ellan , marque de cela  

är, at iag efter lians egen bekännelse, ifrån Viborg  

raptorterade honom , med blyertspenna på paper, at fien- 

deni stod , och det igenom de 2 :ne m ig gifne m ots, knap 

ochi flip. När iag gick bort uhr Kamarcn begärte iag  

d ep ieclien , den tog Hud: på bordet ocli gaf mig den 

me(d de orden bär är Ehr depeche iag frågade är alt 

d er1, ban sade ia , iag stack det i min p lån book , utban 

at see e lfter , saknade instruct i P etersbou rg , När iag 

aflatdc min muntel. raport inför Generalen i dess Camare, 

str.'axt iag kom och steeg uhr slädan, då berättade iag 

at instruct, var g löm b d , han svarade iag veet det; iag 

berrättade om afla let, neml. at resa till Mouscou i fall 

fiem den sto d , men vända om i fa ll iag mötte honom , 

dä sades m ig icke et enda ord al iag deruthinnan felat; 

B uid: von der Phalen och flere voro dä inne. Men iag  

poinerar at så varit, så b lir ändå frågan om iag kun- 

nalt évitera resan till Mosco. —  När jag  kom till P et- 

terrb. måste iag d röia , t ill dess iag och Crepi fått rakat 

osss, kläda på oss och äta lite t , medan det påstod , an- 

miähler oss straxt vi kommo den officeraren som oss 

fö ird e , derpå depecheras straxt en courier till Czarin- 

nain at avertera henne om vår ankom st, detta sade oss 

L tasci straxt vi kommo in och dä vi excuserade drögs- 

im ålilet at vy icke straxt infunno oss; denna courier an- 

koom till Musco dagen förr än vy kom m o, och Czarin- 

naan säger till Chetard: je vous annonce 1 arrivée du 

C iol. LagerC. et de C repi; när Lasci läst för mig och  

Cùrepi liögdt hela Gr. Loevenh. href till honom , b le f  

ia ig  surprenerat at deruthi höra de orden at han sändt 

nwig ined propos, till Chetardie hvad var då at göra?



Lan svaraile m ig pri brefvet och min munlel. föresltäll- 
u in g , mig tillhörer ey annat än at com end: arimeen 
och nthföra operat: hvad delai och armistice angår tder- 
till är iag icke autoris: det angår ministeren hart* är 
ingen deraf mehr än G allovin , v ill ni gifva m ig  Eider 
muntel. t ill m ig giorde föreställn ing skriftel. vill iag  
deröfver conférera med G allov: och Gen: en c h e f Leeva- 
chof och höra hvad de sä ia , detta kunde iag ick e  neik a , 
gaf honom d et, han confereraile de kommo a lle  o> in 
till mig och svarade: det de icke vore i stand at lup- 
skinta opera: Men som iag vore skickadcr med p ro p io s: 
till Chetardie, kunde iag d il fortsältia resan och  iige- 
nom honom göra föreställn ing, skiuss och alt skuille 
stå till min tien st, allenast iag skyndade mig snart li i l l-  
hakars, och pä min giorde starka föreställn ing «om 
brännandet, lofvade han och K eit föruth i V iborg at 
dermed uphöra till dess iag återkom del de ock  h ö lllo , 
de bodo mig begge skynda och voro öfver JNolkiens 
utkeblifvande ganska orolige. Jag talte med Gen. Vraan- 
gel med Gr. Vasahorg och B:n H öpken alle sade nnig  
at fienden stod färdig al attaquera oss, lörtälde unig 
en hoop particulariteter, och B:n Ilöpken sade mig at 
han med en a f expresserna iag mins ey om det w ar  
med Gr. G yllenh: Mcngden eller Crepi skickat H:r Geen. 
en skriftl. detail om hela deras arm ée, force och ain- 
stalter at oss angripa frågandes m ig om iag den seedl 
och läst, iag sade som det i sanning var ney , hvair- 
öfver han sig förundrade, läggandes dertill att d iet 
kostat honom hra p:gr men han väntade sig derföire  
als ingen recompense. Medan vy skaffade oss r y sü a  
p:gr och en stoor släd e, gick tiden något u lh , och em eid- 
lerlid  afsände Lasci den andra courircn med min t iill  
Lasci gifue skrifftl. declaration, som kom till Moseeo 
någre timmar för o ssj kunde iag ved så fatle oinstäm- 
digheter vända oiu? hälst iag der till med egne ögom



säg omsStändigheterna och preparatorierna, fick ock veta 

att lielai Generalitetet skulle sam las i Peterb. at hålla  

C o n se il,, som och skedde just den dagen iag kom dit 

tillhaka och iag med dem alla måste äta middag. O r

den i b»refvet at iag vore skickat med propos: t ill Che- 

tard: luar man aldrig för mig gifv it annan explicat: än 

sensus lliteralis inedgaf, och sa uptog den ock Lasci. —  

Ilvad  unit votum angår så mins iag det e y , det var 

stält eöfter H:r Gen: egen gout, och den dessein han 

innan H irigs-C onseillen voterade, gaf ved handen neml. 

at villiaa ahandonera de sinka och kacken som han stod  

med de?t grofva artilleriet, magaziner galerer och skepp 5 

alt leim na alt detta i godt stand t ill fienden fant iag  

icke b il ll ig t , ulban at det borde ruineras och at fienden  

i dess anmarchc alle hinder måtte göras, på det sam 

lin gen  kuiule skee; al iag i mitt voto gifvit anledning  

t i ll  beeskickningen kan väl vara, men äfven och at en t 

besk ick in ing måtte skee till Sw . och till Ilans Kl. M. 

m ed rrichtiga föreställningar om tillstån det, till den  

förra ttycktes mig Lieven vara tien ligast som der b e 

kant oocli homme de cour, e ller ock II:r Gen. Lieut. 

B u d :, dem nämde iag ock och bad mig den beskick

ningen i aldeles undan, men b le f  öfvertalt a f mine Came- 

rater; men till beskickningen åt Sw: som den nödvän- 

digastee hade iag så mycket större h oog , som iag kände 

tillstå m d et, var missnögd så at iag långt för den con- 

junctuiren ährnade anhålla om mit afsked , fast iag och  

sk o la t gå hem till fots. Hvad nytta kunde iag af en  

lån g  Ifahrlig och mödsamma resa hafva hvad egen af- 

sich t, iag  som ibland den nation så var bekant, och  

så allinient hatat, det iag och ved min ditkom st med  

harm och smärta fick förnim m a, at iag slap S ink lairs  

ö d e , cderföre tackar iag Gud ; iag hade h eller 10  gån

ger v.ågat lyfvet för fienden än den förbannade resan ? 

m en imin redel. intention och vår svåre situation d r e f .



m ig blindlings d it , det är m alicicust at iag  till deu 
ändan gifvit anledning till beskickningen på det iag  
s ie lf  miilte få r e sa , Gud dömme det. — H vad naine; di- 
scourser ocli berättelser angår om H vssarnes force <och 
d ylik a , så har iag  aldrig derom raisonerat och  tta lt, 
än efter tillfrågan a f mine förmän och vederlikar, wned 
andre liar iag icke lait. I armeen var iag ick e  utlhan  
i Fredriks H: om hela armen var der är m ig obekaant, 
ty sedan iag kom hem sades mig icke et ord om hivad  
som var passerat och om tillstån d et, med gem ene nman 
och med <piinnor har iag icke talt uthan med oflicerrare 
ocli m än, som icke lära skrämmas d eraf, a l ia g  saagdt 
folcket sehr bra nog u th , väl klädde och d isciplineera- 
d e, många goda och främmande officerare, käcka <ocli 
ehrfahrna G eneraler, så är det ock i san n in g , skeulle  
iag som man tillförne och länge nog sagdt och mig in 
billa ve la t, at det vore lutter canaille, deras m od ksän- 
ner iag ick e , har derom aldrig raisonerat, en bra sso l
dat fägnar sig  derät at han med godt fo lck  har • at 
göra och fäller derföre icke modet. 4 5 0 0 0  nian lliar  
iag sagdt dem vara ocli det på M arderfelts Preus. < en
voyons försäkran, han syntes vara god Svänsk. 500  a 
6 0 .0 0 0  man gofvo alle de andre dem uth fö re , mnen 
iag trodde Marderfclt vara bäst underrättat. A t de pä  
8  dagar kunde vara ved Fredriks II. var m öielig it ooeli 
den efterrättelsen fick iag ved min återkom st i P eterssb  : 
a f vare fångne officerare, såg och dä hela G eneraliite- 
tet der sam lat deras vagnar med alle höga olllcera ires  
satte på slädar rustvagnar likaså med m eliraj alt hvvad 
t i ll  förklaring af alt annat höörer det veet K: lB :r  
och B:n A:



UJpIäst i K ung] ,  Commission och exlrad .  ti l l  H :r  O fvers ten  

V ä lb o i rn e  U :r  C ar l  Otti» L agerc ran tz .

Öfver föliande m äh l, v ille  H:r 

Ö ftersten Carl O lto Lagercrantz 

sig förklara, i anledning a f H:r 

Generalen en chefs II:r Grefve 

Charle Em ilie L ew enhaupts, t ill 

Hans Kungl. May:t ankomna un- 

derdåniga href, daterat Fredriks- 

liamn d. 21  Martii 1742 . 

l:o  Ä ndam ålet till H:r Öfverstens afsändande till 

Muscehow form ales allenast skolat tiena till tidens v in- 

nand ie, och att efter medgifne href och instruction grunda 

sin ttalan med Generalen L ascy, och alt therigenom  för

må lhem:te General och FältMarschalk att stanna uti sin  

m arssche, och räderum 110g vinnas att sammanfoga Svän- 

ska : arm éen, samt hortsända de sinka, hvilka til Cossa- 

querrnas brännande voro exjmnerade; och som man ige

nom Cheval. C repis berättelser inhäm tat, thet Ryssarne 

lagitt Envoyén N olkens utheblifvande för fundament att 

upliääfva then tacite vapenhvilan, så sades alt han, ig e 

nom någon accident måst b lifvit uppehållen 5 hvarom  

man tillskrifv it M:r de la Chelardie. Och till Am bassa- 

deurren gjordes föreställning, thet Han på sin syda skulle  

sökai prolongera vapenhvilan, tills N oleken vore fram- 

kom im en, e ller  ifa ll honom något hänt, Hans Kungl. 

Mayr:t tå t ill H:r Grefven och Generalen afsänt thes 

instrruetion, eller någon annan uthnäm t, som vore a f  

Hants Kungl. May:t instruerad till någon tractats på- 

begjynnande och afslutande; 'Men H:r Ofversten skall 

vid  Ryska håfvet öfverträdt thet aflal som h le f slu tit, 

samtt fördiupat sig uti steeg och omständigheeter hvilka  

Arim éen ey tilkom m a, tå lickväl H:r Ofversten uti andras 

närw aro, a f  H:r Grefven och Generalen en C h ef, är 

worrden vvarnad, att ackta s ig , och ey inlåta sig  i na-



iC

g o t som icke uti tlies Instruction var u p p tag it, hvrilken 
Instruction ocli uti krigsrådet är worden upplösen. P å 
minnande II:r Grefven ock Generalen en C hef, sorm the 
Andra II:rr Generals personer och R egem ents Chefeer sig  
nogsam t, att thet ey stod uti T keras m ackt och lm yn- 
digheet, i anseende till theras Ed och p lic h t , attt sig 
med Ryska håfvet uti någon afhandling inlåta.

2:o II:r Ofversten är vid thes afsk ickning sagt-, att 
i fall Fältm arschalken Lascy ey v ille  em oottaga v^apn- 
h vilan , H:r Ofversten tå ey till Moscov sin resa slkulle  
fortsötia. Icke desto mindre har H:r O fversten tagit 
sig anledning a f the orden som stått uti Fältm arscclial- 
kens h ref, thet han hade propositioner att giöraa till 
A m hassadeuren, hvilka H:r O fversten , som sje lff vid  
alt var närvarande, håde när hrefvet b le f  uppsatt och  
justerat, viste allenast vara influtnc till att hringa Ljascy  
till någon eftertankaj II:r Grefven och G eneralem  en 
Chef förväntade ock så m ycket rneer H:r O fverstem  d i
recte från Petershurg t ilhaka, som han hade sig inoga  
hekant, thet alt tlictta skiedde i anseende t h e r t i l l . ,  att 
man trodde fienden vara uti fu ll anm arche, hvaraff H:r 
Ofversten ändock s je lf  osanningen ehrfarit, aldensttund  
han på sin Dy tresa s ie lf  tillstår sig  ey hafva sett t nå
got regem ente uti anmarche åth Fredrikskam n, ey  teller  
mera trouppcr, än then vanl. posteringen , som liänge  
sedan var h ek ant, II:r Ofversten har och igenom  href 
ifrån W ih o rg  gifvit ll:r  Grefven och Generalen en (C hef 
tilk iänna, thet han trodde alt thet förra R ykte om i F i
endens anmarche vore ogrundat. Men som H:r O ffver- 
sten uti sin votering s ie lf  g ifv it anledning till llitenna  
afsändningen, så skal thet synas mindre u n d er lig it ,, alt 
han then samma på sig tagit och framrest.

5:o U ti then vid Ryska hofvet ingifne sk riften , iskal 
H:r Ofversten icke allenast öfvergått, em oot thes bjätre 
vett och a fta l, alt thet som Man gifvit honom in ccom-


