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 ------------------------------------------------------------------------------------------------    
Högt Ärade Läsare, 
       Då det numera torde vara allom bekant att det nya Året ingånget är synes det den 

härvarande Tidnings-Redactionen såsom lämpligt att – då den anser det tillhöra såväl 

till den allmänt goda Tonens och den cultiverade Smakens som till den förbindliga 

personliga Diplomatins och Förslagenhetens Kännetecken att till sin Nästa framföra 

flatterande Heders-Betygelser - ehuru dylika understundom missbrukas af Beräkning 

för att i egennyttigt Syfte medelst till intet förpliktande Floskler ställa Sig in hos en 

Med-Människa - sålunda begagnar Wår Redaction detta högst gynnsamma Tillfälle till 

att fägna den samlade Läse-Kretsen med en uppriktig Wähl-Gångs-Önskan om ett                                                                          

************************ **Gott Nytt År!************************** 

                                         Med utmärkt Hög-Aktning 

Herr Rodolphe Jeansson von Prahlenschreiber, Hufvud-Redacteur                                 

                              N o t e r a t: 
       Den15:e Januari om För-Middagen utgick i strålande Winter-Wäder och gott Före             
ett stort Släd-Partie ifrån General-Amiralens Boställe, omfattande ett 30-Tal Equipage. 
Färden ställdes till Runneby, där en passabel Middag intogs å det därstädes belägna 
WärdsHuset. Wid Återkomsten till Örlogs-Staden var sedan Picque-Nicque med Dans i 
det Wolffska Huset wid Madens Tvär-Gränd. 
        Den 24 Januari, wilket som bekant är Konungens Födelse-Dag, war stor Gala-Middag 
hos Herr General-Amiralen Trolle, wars stora Tjänste-Boställe var magnifiquet 
eclairerat. I Festligheten deltogo öfver 90 Personer af alla Stånden. De Kongliga Skålarna 
druckos under Canon-Skott, och innan Balen påbörjades afvbrändes ett ståtligt Feuer-
Wärkerie i differente Coleurer bildande Konungens Namn.   
       Under Martii Månad tog Hans Excellence Herr Grefven Ulric Scheffer efter lång och 
trogen Tjenst Afvsked från Uppdraget som Canceli-President, och till Dess Efter-Trädare 

hafver utsetts Hans Excellence Grefve Creutz.  

        Från Den Swenska Legationen i Paris inhämtats den oroande Nyheten om en Wäxel-

Scandal af de twenne i Carlscrona hemmahörande unga Lieutenanterna Stare och 
Jägerskiöld, vars högt renommerade Föräldrar wisserligen äro wählbekanta Innewånare 
och högt skattade Samfund-Medlemmar härstädes i Wår Örlogs-Stad. Under Deras 
Tjänst på en fransysk Escader i West-Indien hafva desswärre de båda  unga Männen 
pådragit Sig ansenliga Skulder efter att hafva förfalskat Wäxlar till höga Pennning-
Belopp. Den inträffade Scandalen lärer med all Sannolikhet föranleda Herr General-
Amiralen Trolle att i Flottans Rullor stryka de båda Lieutenanternas Namn.    

…………………………………………….. 

I det Buttska Sten-Huset med Belägenhet vid Stora Torgets norra Sida  
kunna hugade Ung-Karlar hyra Sig någon anständig Cammare å Nedra Botten  

samt tillhörande Wind och Wed-Bod. Hwid intresse härför göres Hän-Wändelse                         
till Herr Bagare-Mästaren uti nämnda Fastighet. 

…………………………………………….. 

          



           Gifves Allmänheten till känna: 
Ifrån en Christelig Menniska är till Directionen för Frimurare-Barn-Huset 

insändt 9 Riksdaler Specie eller 54 Daler S:mt., för hwilken hederlig Gåfwa Directionen 
aflägger Dess wördsammaste Tacksägelse, samt af upprichtige Hjertan önska, det Wår 

Herre måtte den gode okände Gifwaren med Råd och rik Wälsignelse wedergälla. 

---------------------- 

Nytt Ordens-Sällskap hafver i Carlscrona instiftats 
       Ännu ett Ordens-Sällskap hafver nyligen sett Dagens Ljus härstädes i Wår  
Örlogs-Stad, lystrande till det Fransyska Namnet ”Les Bergères”, det är: 

”Herdinnorna”. Ifrågawarande Samman-Slutning lärer till Dess Caractaire närmast 

kunna betecknas som en renodlad Nöjes-Inrättning, afvsedd att idka ett innocent 
Sällskaps-Lifv med Dans och Lekar samt andra oskyldiga Tids-Fördrifv under 

Inspiration af den pastorala Idyll, som synnerligen kännetecknat Rococo-Periodens 
Diktning med dess förskönande Framställing af Herde-Lifvets Lycksalighet. 

Sällskapets  årliga  Ordens-Dag är Den 7:e  September. Hwad afvser Intagande af 
nya Medlemmar i detta i Sällskap, hwars Sammankomster under Beteckningen 

”Hydda” hålles i Dess Lokal uppå Runneby Gatan, så torde detta blott bewiljas de 

allra främsta af Wåra Samfunds-Medlemmar. Ware sig Creti eller Pleti torde därföre 
gjöra Sig beswär att däri söka Inträde, då dylikt wid Mangel på Börd eller annan 

högre Position i Samhället får anses såsom warande fullständigt utsigtslöst. 

  * * * * * * * * * * * * *                                                         

Lofv-Tal till Finkel-Nechtarns Förswar  
                 Ach, detta ljufva Bränne-Wijn, den allt för ädla Gästen,  

Som sätter Mod i mången, såsom Ryttaren på Hästen,                                                 

I Drängen på Logen, I Bonden uti Skogen,                             

I Åker-Man wid Plogen, I Tiggaren på Krogen,                               

I Fiskaren på Isen, och många hundra gamla  

Fula Kärringar vid Spisen!   

  * * * * * * * * * * * * *                                                         
En Metall-Wikt om ett Skål-Pund är i förwar tagen;                                                           
Hwarom widare Underrättelse fås på bok-Tryckeriet. 

* * * * * * * * * * * * *                                                         

  †    †    †   †    †    †   
  Hans K. H. Prins Carl Gustaf hafver Afvlidit   
Efter blott några Weckors Sjukdom afvled Den 23:e Martii till             

Dess Föräldrars outsägliga Sorg och Saknad Prins Carls Gustaf, 
Konungens och Drottningens alldeles särskilda Ögonsten, blott knappt                       
7 Månader gammal. Prinsen ansågs såsom ett särdelses vackert Barn,            
och synnerligen Drottningen hafver iråkat en djupgående Sorge-Kris, 

wilken lärer blifva långwarig.                               

†    †    †   †    †    †   
 

Gifves tillkänna att om Almanackor för innewarande Åhr icke fås på sina wanliga 
Försäljningsställen, så finnas de ännu hos Herr Lectoren Segolström. 



Om Bakgrunden till Hus-Mamsellen Cajsa Wargs  
lika wählrenommerade som inspirerande Kok-Bok 

       
”Man tager om man så hafva kan.” Detta wählbekanta Citat igenkänna säkerligen 
alla sanna Mat-Älskare af Den Swenska Nationen såsom en tämligen frequent 
förekommande Passus i den berömda Kok-Konstens Bibel af Hus-Hålls-Mamsellen 
Cajsa Warg, som på otaliga Sätt omtalar huruledes man sitt Skrofv smörja kan. 
Wisserligen plägar man gemenligen mer än gärna lyda det gamla Tale-Sättet att ”Äta 
bör man, annars dör man.” Dock bör man härfvid icke förglömma, att ”Man skall äta 
för att lefva, icke lefva för att äta”. 
         
Men till Följd af de Läckerheter som i Mamsellens berömda Tryck-Sak förmedlas, kan den 
ofvanstående Dewisen understundom blifva nog så svår att alldeles upprätthålla. Och så 
hafver Tingens Ordning warit sedan Åhret 1755, då den första Upplagan af Wederbörandes 
förträffliga ”Hjelpreda i Hus-Hållningen för unga Fruentimmer” utkom. Hwid Läsning af 
snart sagt hwilket som helst utaf Recepten i Hennes ryktbara Publication kan man 
sannerligen blifva hungrig såsom en Warg!  
        
Företalet till ofvannämnda Publication förtjänar att härstädes citeras: 
”Hushålls-Vetenskaper äga uti Sig själva mycken Behagelighet. Ju högre Insikt och mera 
Möda därfvid användes, ju större Besparing och tillräckligare Utkomst märker man wid de 
Håfvors Nyttjande, som till Människans Bärgning förlänte äro. Härfvid lären I finna, mina 
Läsarinnor, att de Delar, som angå den inre Hushållningen, äro fallne på Wår Lott, och röra 
således närmare Skyldigheten af Wårt Kön, såsom ett Wärfv, det med rätta oss tillkommer 
att förvalta, och huru lycklig är icke den, som härutafv gör en angenäm Plicht.” 
        
Den numera så berömda Hus-Mamsellen Cajsa Warg föddes i Örebro Anno 1703, således för 
80 åhr sedan, såsom Dotter till den därstädes werksamme Herr Lands-Camreren Mårten 
Warg. Redan i unga Åhr flyttade hon hemifrån för att likt andra ogifta Mamseller förtjäna 
Dess Lefve-Bröd genom att taga Condition uti Köket hos anständiga Familjer i Stockholm.  
Den förnämste utafv dessa torde hafva warit hemma hos den glupske Herr Grefven Wolter 
Reinhold von Stackelberg, hwilken begåfvats med Äreminnet ”Det största Mat-Wraket i 
Dess Tid”, wählkänd såwähl som Gourmet som Gourmand till Följd af Dess wählgrundade 
Rykte som omåttlig Frossare, och därigenom en sannskyldig Gargantuas Jämn-Like!  
        
Måhända än wiktigare war Mamsell Wargs Tjänste-Tid hos den wählborne Herr Stads-
Secreteraren och Öfver-Post-Mästaren Leonard Klinckowströms Famillie. Ehuru Högst 
Densamme war bosatt hwid Hercules-Gatan i Hufvud-Staden, wistades dock Höga 
Wederbörande wahnligen under Somrarna på Dess Gods Löfvsta i Uppland. Därstädes war 
Sjelfv-Hus-Hållningen synnerligen omfattande med Åker-Bruk, Ägg-Samlande, Kräftors och 
Fiskars Fångande, Djurens Slaktande samt - wid större Calas – Inköp af Hummer, Lax, 
Ostron, samt Hjort-Kött.  
        
Emedan den talangfulla Mamsellen tilldelades Uppgiften att förwandla dessa Råvaror till 
smakliga Rätter, erhöll Hon dymedelst åtskilliga Möjligheter att ytterligare förkofvra Sig uti 
den förnämligare Kok-Konsten, hwilken härigenom blefv drifven till närmast Luculliska 
Höjder. Och emedan Gäst-Friheten i den Klinckowströmska Familjen war tämligen 
omfattande, så utspreds snarligen Ryktet om de kulinariska Excesser som därstädes 
begingos tack ware Mamsell Wargs eminenta Köks-Ledning.  
        
Först som åldrad och aktad Mat-Mamma inledde Hon Sitt Författarskap, enligt egen Utsago 
mest som ett Tids-Fördrifv. Men småningom tilltog dock Skrifv-Lusten, och Resultat blefv 
sluteligen Hennes berömda Publication, omfattande ej mindre än 738 appetite-retande Sidor, 



war och en wärd Sin Wikt i Guld till Följd utaf de läckra Recepten. Denna Skatt, som äfven 
war försedd med ett Bihang, benämnt ”Åtskilliga Saker, som äro nyttige i Hushåll”, nådde 
Bok-Lådorna Den 20 Nowember 1755, till fromma för alla Mat-Wrak - ett Datum som borde 
firas såsom en andra National-Dag, synnerligen af alla bukstinna Frossare! 
        
Boken blefv omedelbart en Succés, trots att Mamsellens Namn genom Dess Modestie ej 
nämndes; blott Intitialerna C och W woro däri tryckta. Inte förrän i den fjärde Upplagan, ett 
Decennium efter Publicerandet, framgick det tydligt wem den werkeliga Upphofvs-Mannen 
war: En ofrälse Qwinna af Folket!   
        
Beträffande Caractairen hos Mamsell Cajsas epokgörande Werk bör påpekas, att Allas wår 
förträffliga Mat-Moder rörde Sig lika hemtamt i Herre-Gårds-Köket som i Backstugans 
Kyffe, då Dess Rätter utgöra såwähl Kräsligheter för de Penningstinna, som Tarfvligheter för 
den Fattiges magra Cassa. Likawähl som Öfverhetens Wärdinnor i Hennes ”Hjelp-Reda” kan 
finna Recept på ”Kinesiska Swal-Bon”, kunna äfven de arma Torpar-Hustrurna få Wetskap 
om hurusom ”Sill i Kapp-Rock” blifver smakligt anrättad. Inhemsk Swamp, som förr sågs 
som ”Fattig-Mans-Fisar” eller simpel Ko-Föda, erhöll genom Hennes Försorg sin billiga 
Upprättelse. Mången af Mamsellens spännande och wählsmakande Ört-Kryddningar af 
Bränne-Winet hafver sannolikt tagits som Ursäkt för ett och annat öfverlastat Gästa-Bud.  
       
 Smör och Grädde ingår som wärkningsfulla Smak-Förhöjare i åtskilliga af Hennes 
Anrättningar, och genom Den Wargska Missionen kom Oliwer, Muskot och andra exotiska 
Producter att spridas från Slotten till Kojorna. Ej heller att förglömma är alla de goda Råden 
om hurusom man conserverar öfverblifven Föda, på bästa Facon stöper Ljus, eller med 
Naturens egna Stoffer färgar Garn, för att blott nämna några af Hennes många nyttiga Råd 
och Rön.  
       Trots flitig Uppwacktning af såwähl hungriga Cavallierer som wählgödda Mat-Wrak till 
Friare förblefv Mamsell Warg ogift och titulerades sålunda ”Jung-Fru”, ända fram till 
Hennes Saliga Hädanfärd i Åhret 1769. Att under Hennes Lefvnad Begagnandet af Snus inte 
synes hafva warit Henne främmande, utan twärtom måhända nyttjats som daglig 
Stimulantia under Dess gudabenådade Framfart i Köks-Regionerna, torde framgå af de 
twenne gedigna Silfver-Snusdosor, hwilka båda blefwo noterade i Mamsellens                         
Bo-Uppteckning efter hennes Frånfälle från den jordiska Jämmer-Dalen.  
        
Slutligen bör omnämnas, att den här ofvan nämnde forne Arbets-Gifwaren Klinckowström 
hedrade den oförlikneliga Köks-Mamsellen med att låta Hennes Kvar-Lefvor blifwa 
placerade i Hans Släkts Grafv-Kor i Klara Kyrka, belägen vid Brunkeberg i Stockholm - 
”Quelle Hommage glorieuse!” 
        

Allra sist synes det lämpligt att återgifva en anonym poetisk Utgjutelse om Mamsell 
Wargs wälsignelsebringande Gärning för hela wår Matälskande Swenska Nation: 

        
Du högst upplysta Köks-Gudinna, som Dyrkan får vid Swenska Bord, 
Ditt Offer skall i Köken brinna, Din Tron skall bli med Såser smord. 

Man offra skall, om Dig behagar, Rague, Kalops och stekta Lamm, 
Och Suckar från förätna Magar, skall till Din Ära pressas fram! 

 

                                 S L U T  



QWARTALS-BILAGA TILL 
CARLSCRONA WECKOBLAD 

Årgång 4   N:o 2 Anno 1783   Pris: 7 Shilling 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ärade Högt Läsare, 
       Föreliggande Nummer af Wår Redactions Qwartals-Bilaga, wilken stadigt 

tillwinner sig en ökad Läse-Krets, wittnande om att dess Innehåll fallit i god Jord å den i 

öfvriga Afvseenden tämligen karga Trossön, där Hufvud-Parten af Dess Gynnare torde 

wara bosatta, kan sägas innehålla ömsom Win och Watten. Å ena Sidan hafva Wi nåtts 

af den sorgesamma Nyheten att Rikets Wördade Monark under en Troupp-Inspection i 

Finland nyligen olyckligtwis fallit af Dess Häst och därfvid blesserat Den Kongliga 

Armen, wilket föranlett Den Samlade Nationen att uppstämma i gemensam We-Klagan; 

å andra Sidan hafva Wi underrättats om den hugneliga Upplysningen, att Hans Höghet 

Cron-Prins Gustaf Adolph fullständigt tillfrisknat efter Dess Smittkopps-Vaccination. 

                                

                                                                  Med utmärkt Hög-Aktning 

Herr Rodolphe Jeansson von Prahlenschreiber, Hufvud-Redacteur 

 

Om Hans Majestaits nyligen till Finland företagna Resa m.m.  
       I Juni for Hans Majestait Konungen till Åbo för att inspektera Troupperna 
därstädes, samt widare till Fredrikshamn nära den Finsk-Ryska Gränsen för ett 
Sammanträffande med Dess Cousin Den Ryska Kejsarinnan Katarina II. Under 
Trenne Dagar behandlades företrädesvis ett Antal utrikes-politiska Spörsmål, 
hwars Innehåll torde warit af det secréta Slaget, då detta ej blifvit meddelat till 
Om-Wärlden. Olyckligtwis föll därefter Hans Majestait af Dess Häst wid den 
afslutande Troupp-Inspectionen och ådrog Sig därfvid desswärre ett Arm-Brott. 
Wid Majestaitets Höga Återkomst till Swerige anmodade Dess Lifv-Läkare Herr 
Doctoren Salomon Konungen att snarligen Sig företaga en curerande Resa till 
Södern för att dymedelst underlätta Den Dyra Armens fullständiga Restituerande. 

…………………………………………………………  
* * * * * * * * * * *  

N O T I F I C A T I O N E R   
      Under Månaden Majus hafver den för Örlogs-Staden lika nådiga som 

betydelsefulla Tidningen försports, att de årliga Fransyska Subsidierna till 

Sverige, hwilka sedan 1773 uppgått till 800 000  Livres, ej blott continueras, utan 

dessutom framgent komma att höjas till ej mindre än 1 ½ milj livres! Då Mer-

Parten af dessa som bekant tillfalla Carlsconas Örlogs-Varfv, torde de ansenliga 

Penning-Summor, wilka tarfvas för att möjliggjöra Construerandet af Hans 

Majestaits Krigs-Skepp under Wår duglige Chapman, för lång Fram-Tid  kunna 

anses såsom säkrade. Erinras bör måhända, att det Fransyska Understödet 

hafver den högst pragmatiska Afvsikten att behålla Swerige som en stark 

Allierad i Nord-Europa i Syfte att motwerka den starka Rysk-Danska Alliancen; 

därafv Frankrikes Gynnande af det Swenska SkeppsByggnadsProgrammet. 

                                                 (Continueras å följande Sida!)   

        



       Likaledes hafver under Början af Majus den Under-Rättelsen nått 

Redactionen, att Baron Strömfelt utnämnts till Commendant samt Öfverste af 

2:a Volontaire-Regementet, hwars Chefs-Syssla nyligen blifvit ledigförklarad  

efter Herr Amiralen Jägerskiöld.  

       4:e Majus ankom från Stockholm den berömde Herr Bild-Huggaren Johan 

Tobias Sergel, åtföljd af Dess Wän Hans Excellence Herr Grefven Carl August 

Ehrensvärd. Den begåfvade Sculpteuren, som uti Sten-Huggeri visat sitt 

öfverlägsna Geni, hafver nyligen wistats i Rom, och är nu på Åter-Resa dit, ehuru 

Dess Wäg togs öfver Carlscrona. Resans Syfte är bl. a. att anskaffa ett större  

Block af Carrera-Marmor för kommande superbt Artisteri med Mejsel och 

HuggJärn. Äfvenledes torde Herr Sergel med Dess Wurm för Den Antika 

Konsten hafva gifvit Herr Amiralitets-Bildhuggaren Törnström wiktiga 

Upplysningar till fromma för Dennes continuerande Arbete med Framställning 

af nya Galjongs-Figurer. Efter flera Wisiter hos Dess Vänner i Carlscrona 

afvreste slutligen Herr Sergel Den 21 Majus.         

       Den 28 Majus om Morgonen ankom i Wagn i Sällskap med en äldre Jungfru 

helt oförmodat till Herr Öfverste Stare en ung obekant men wählklädd Qwinns-

Person, equiperad med sällan skådad Skönhet. Ifrågawarande Dam wisade Sig 

wara unge Lieutenanten Stares osannolikt wackra Engelska Hustru, försedd 

med ett Brefv från Sonen till Dess Föräldrar. Efter den inledande Förwirringen 

framställde den sköna Gästen på Fransyska Språket sin Ängslan öfver Dess 

Makes Wäxel-Skulder, hwilka blefvo omnämnda i Wår föregående Bilaga.  

       - Knappt hade Förwirringen lagt sig och denna sannskyldiga Venus intagit 

Dess Logi hos Svär-Föräldrarna, förrän Ryktet med Blixtens Hastighet löpte runt 

Örlogs-Staden om den Skönas rara Apparation, wäckande en tillförne ej skådad 

Curiositet bland Allmänheten, dock synnerligen bland Flottans Officerare och 

öfvrige Mans-Cretsar. Sålunda upptändes föga förwånande i de Manfolks 

Hjertan, wilka under någon Förewändning fingo Tillfälle att beskåda denna 

främmande alltför intagande Venus, den allra häftigaste Eld.  

       – Beträffande Dess Resa till Swerige torde Syftet wara att beweka Högre 

Besluts-Fattare i Riket till att upphjälpa Makens iråkade Belägenhet, då ju 

denne nyligen med Hän-Wisning till Dess Wäxel-Skulder strukits ur Flottans 

Rullor. Måhända blifver detta Anledning för Den sköna Damen att till Kongliga 

Hufud-Staden företaga en Resa för att därstädes söka utwerka Konglig Nåd i 

någon Form för Dess Make.   

       Slutligen bör omnämnas att Herr General-Amiralen Henric Af Trolle i Syfte 

att hafva Tillgång till ett ståndmässigt Lant-Ställe att nyttja såsom 

Sommar:Logi nyligen inköpt Lant-Egendom Westra  Boråkra, wilken såsom Del 

af  Crono-Hemmanet Boråkra är belägen i  Nättraby Socken.  

 

     <<<<<<< >>>>>>> 

Till Känna Gifves härmed för den  

 Bildnings-Törstande Läsarens Upplysning: 
 

Ett Parti vackra Böcker uti åtskilliga Wetenskaper äro nyligen från                        
Stockholm nedkomne i Commision att försäljas; De kunna beses hos                           

Studiosus Collin, boende hos Öfverste Chapman påVästra Udden.  

                   <<<<<<< >>>>>>> 
        



Poème till Minne af Werkö Slåtter-Öl 
      författat af salige Amiralen Werner von Rosenfeldt                                

Efter Mödor hwid Räfsa och Lie, Hwid Slåtter-Öl sitta vi frie. 
Då är det så nöjsamt att råkas, Och om Konung och Drottning få språkas. 
Hwid prächtiga Maten och Drycken, Med Wäl-Fägnad riklig och mycken        
Wi Bönder oss lustigt hugswalar, Och tacksamt om Wärd-Folket talar. 

    <<<<<<<  >>>>>>> 
TILL KÄNNA GIFWES: 

Under Juni Månad hafver 

HANS KONGLIGA HÖGHET CRONPRINS GUSTAF ADOLF                      

till Hela Nationens Lättnad änteligen fullständigt tillfrisknat efter  

Dess under föregående Månad genomgångna Vaccination.                     

Kyrkligt Te Deum hafver därföre högtidligt firats                                       

med Anledning af den lyckeliga Ut-Gången. 

     <<<<<<<  >>>>>>> 
Amiralitets-Rådet Nils Psilanderskiöld hafver afvlidit 

       Höga Wederbörande, hwilken föddes 1709, inledde redan i unga År Sin 

lysande Bana med Tjänstgöring i såwähl Den Engelska som i den Holländska 

Flottan. Sedermera deltog Han ej blott i Det Ryska Kriget 1741-43, utan äfven i  

Det Pommerska Kriget 1757-1761. För Sina Förtjänster utnämndes Nils 

Psilanderskiöld till Schoutbynacht 1758, Varfvs-Amiral 1763, samt Amiral och 

Amiralitets-Råd 1765. Då emellertid Amiralitets-Collegium på H. M. Konungens 

nådiga Befallning År 1776 förflyttades från Carlscrona till Stockholm, 

prefererade Psilanderskiöld att likaledes företaga Dess Flyttning till Hufvud-

Staden, där han det följande Året af Ålders-Skäl begärde Afvsked. Hans 

Eftermäle torde wara synnerligen gott, då Han åtnjöt ett exceptionellt högt 

Anseende såsom en ovanligt duglig Sjö-Officer, samt Frihets-Tidens måhända 

främste Varfvs-Amiral.  

………………………………………………………………………………. 

Ny Fransysk Ambassadeur installerad i Stockholm 
Ifrån Paris till Wår Kongliga Hufvud-Stad Stockholm ankom nyligen en ny 
Fransysk Ambassadeur wid Namn af Markis De Poms. Enligt hwad som 
uppsnappats af det senaste Hofv-Sqvallret hafver Dess Dotter redan hunnit 
utveckla en nära Wänskap med H. K. H. Hertig Carls Gemål, H. K. H. 
Hertiginnan af Södermanland Prinsessan Hedvig Elisabeth Charlotta. 
………………………………………………………………………………. 

 
Nästkommande Torsdag och Fredag i denna Månad blifver under                    
För- och Eftermiddagarne Auction å Hästö förrättad, hwarwid            
kommer att försäljas Silfwer, Koppar, Tenn, Mässing, Järn och                   
Bleck Saker, Säng och Lin-Kläder, samt allehanda Meubler och                  
diwerse  Husgeråds-Saker i stor Mängd till den högstbjudande.  

 



En s. k. Wauxhall till Stadens Prydnad och Allmänhetens 
Förlustelse blifver inrättad å Ängamadens södra Ända 

       Herr JustitieBorgMästaren Matthias Elers hafver af Stadens Magistrat erhållit 
nödigt Tillstånd till att låta anlägga en så kallad Wauxhall å den vid Ängamadens 
södra Ända sig befinnandes Tomt, wilken högst Densamme arrenderat sedan 1768. 
Till Läsarens Upplysning erinras om att ifrågawarande Tomt tidigare hafver af Herr 
Stads-Trädgårds-Mästaren Roothe nyttjats till Köks-Wäxters Odlande.  
       I Herr Elers Motivering till Dess förtjänstfulla Initiatifv till Wår Örlogs-Stads 
Förskönande kan följande citeras ur Dess Skrifvelse:  ”…erinrande att Stadens 
Inbyggare flera Resor fått fägna sig af Konglig Majestaits höga vistande härstädes, 
förutom det att Orten ständigt besökes både af inhemska och främmande, hvilka 
önska se Naturens Konststycke Dockan, samt Skeppsbyggeriet och Hushållningen 
dervid, som torde blifva Regel och Mönster för andra Makter, men en Vauxhall 
samt Spatsergångar både för Främmandes och Innewåhnarnes Nöje ännu saknas; 
Derföre önskar Undertecknad  inrätta ett Promenad-Ställe med betäckta Gångar 
och nödiga Husrum till förfriskning.” Bifölls alltså af Magistratren.   
        För den mindre bildade Läsaren meddelas att Ordet ”Wauxhall” är ett 
engelskt Ord, anspelande på den stora Lust-Park till allmän Förnöjelse, numera 
kallad ”Wauxhall Gardens”, wilken kring Åhr 1660 påbörjades i södra Delen af den 
Engelska Hufvustaden London. Denna Anläggning hafver sedan dess tjänat som 
Mönster för liknande Anläggningar i flera andra större Europeiska Städer.  

* * * * * * * * 
      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Offer-Gärd på Hans Kongl. Maj:ts Wår 
Allernådigste Konung GUSTAF den III:djes 

  Namns-Dag Den 6 Junius 

Guds Behag blefv wunnet, 
Sen Din Sol upprunnit,                                                                     
Högt i Ährans Famn. 
Helgden Tiden sirar,  

Tiden heligt firar, 
     Store GUSTAFs Namn. 

Nitiskt Tro i enskilt Bo,  
Gläds att Offer få frambära,                                                              

Konungen till Ära. 
 

S L U T  



QWARTALS-BILAGA TILL 
CARLSCRONA WECKOBLAD 

Årgång 4   N:o 3 Anno 1783   Pris: 7 Shilling 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------        
Högt Ärade Läsare,           
             Till härvarande Redaction har under det gångna Året å differente Vägar, varafv visse 

utmärkta af en brutal Directhet, androm däremot såsom Insinuationer, vittnande om en 

förfinad Discretions Närvaro, inkommit mer eller mindre befogad Critique beträffande den i 

wissas Ögon alltför Öfverlastade Språk-Stil, uppvisande en påtaglig Faiblesse för prunkande 

Expressioner och pråliga Formuleringar, som enligt diwerse Läsare tenderar att utbreda sig i 

detta vårt i öfvrigt tämligen välrenommerade Tidnings-Alster, varvid olyckligtvis den eventuella 

Förekomsten af dylike lingvistiska Excesser hos de aktade Läsare, hvilkas språkliga Förstånds-

Gåvor och nervklena Fysionomi torde utmärkas af en mer eller mindre frapperande 

Insufficience i nämnda Afseenden, desvärre gifvit Upphof till åtskillig Tanke-Möda genom 

slemma Vätskors Anhopande synnerligen uti den Kroppsdel, där vårt Förnuft, mer eller mindre 

anständiga Själs-Lifv, samt i skiftande Utsträckning förhandenvarande Inbillnings-Förmåga 

anses hafva sitt Säte; således uti den vittbekanta på bägge Skuldror vilande samt i 

gynnsammaste Fall på den därofvanför befintliga Halsen sig stödjande samt därstädes 

anbringade oftast vederstyggliga, stundtals passabla, samt beklagligtvis i alltför rara Fall skönt 

utformade Hufvud-Saken. Af Utrymmes-Skäl nödgas dock wår hederwärda Tidnings-Redaction 

att ej här, utan först i det följande Numret af Wår förträffliga Bilaga, bemöta dessa lika infama 

som hufvudlösa Anklagelser.   

     Med utmärkt Hög-Aktning 

          Herr Rodolphe Jeansson von Prahlenschreiber, Hufvud-Redacteur 

                                                    <<<<<<< >>>>>>> 
A n n o n c e r a s:                                                                                                

En skickelig Yngling som warit flera Åhr wid Handeln och kan uppwisa hedrande Bewis 
om Sitt Uppträdande åstundar hos någon av Herrar Handlande blifwa antagen som 

Contoirs-betjänt. Gunstigt Swar afvlemnas i Desss logi hos Tracteuren Kinell.  

 ____________________________________________________________ 

  Notification om Hans Majestait Konung Gustaf III:s Utrikes Resa 

       Den 23:e September anträdde ifrån Hufvud-Staden Stockholm 

Hans Majestait Konungen Dess Utrikes Resa, wars främsta Mål är   

Italien. Bakom Sig lämnar Konungen - förutom såsom wanligt ett 

afsevärt Antal sprängda Drag-Hästar - ett Rike, marterat af ansenlig 

Miss-Wäxt och omfattande Hungers-Nöd. Af högst förståeliga Skäl 

wänder därföre Konungen Dess Rygg mot Foster-Landet för att 

istället afvnjuta Söderns Behagligheter, warföre Wi af hela Wåra 

Hjertan önska Wår Högt Wördade Monark All Lycka på Dess Färd! 

 

Uti ett wähl beläget Hus å Landbro Gatan äro flere Camrar att hyra                                                
för Ung-Karlar. Närmare Underrättelse fås på Bock-Tryckeriet.                                                   

……………………..       



Öfvriga Notificationer                                                                  
Angående Twenne Ordens-Sällskaps Byte af Picque-Nicque-Lokal  

Uti det Wolffska Huset wid Madens Tvär-Gränd, hwars Ägarinna som bekant är ÄnkeFru 
Wollf, sedan Dess Make Herr Handels-Mannen Gerhard Peter Wolff numera är saligen 
bortgången, hafva de bägge därstädes inhyrda Logernas Dans-Picque-Nicquer hållits 
sedan åtskilliga År. Men under senare Tid hafwer uti Huset Tak-Droppet desswärre 
blifvit så beswärande, att såwähl Frimurare-Logen som Coldinu-Orden beslutat om att 
öfverflytta Werksamheten till Herr Handelsman Brunerus uppå Runneby-Gatan, då 
Dennes charmanta Hus är wäl equiperat för dylika Sammankomster. Från det Wolffska 
Huset hafver därföre såwähl dess å Wäggarne uppsatta Ljus-Armar som  dess  Bänkar 

medtagits samt i de nya Lokalerna wederbörligen blifvit installerade.                                           

                                                         ------------------      

Continuerat Societets-Sqwaller om den i föregående                      
Bilaga omnämda undersköna Engelskan 

       Under 2:a Halfvan af September Månad wistades i Stockholm den i föregående 
Bilaga omnämnda oändligt sköna Engelska Venus i Sällskap med Dess Svär-Föräldrar 
och Svär-Dotter. Som den minnesgode Läsaren måhända erinrar Sig åsyftas här den 
unge Lieutenanten Stares Engelska Hustru, som i Majus Månad oförmodat härstädes i 
Carlscrona uppsökte Öfversten och Öfverstinnan Stare samt Parets Dotter Ewa, warwid 
Damen oafvsiktligt upptände häftig Eld i många af Örlogs-Stadens Mans-Hjertan.   

       Sällskapets Vistelse i Hufvud-Staden lärer som Syfte haft att hos Hans Majestait 
utwerka någon form af Nåd som kunde upphjelpa Reglerandet af Den Skönas Make 
Lieutenant Stares omfattande Wäxel-Skulder. Det fägnar oss därför att nu kunna 
meddela Läsarne, att detta från Carlscrona uppresta Sällskap såwähl på Operan som å 
Drottningholm fick Tillfälle att träda inför De Kongliga, warwid Besökarnas Närwaro och 
Framställning af den brydsamma Situationen synes hafva haft fullständig Framgång, 
såwähl vid Hofvet som annorstädes, ty öfverallt där Den Osannolikt Vackra Engelskan 
wisade Sig gjorde Dess extra-ordinaira Apparation full Effekt; Hans Majestait lärer Sjelfv 
hafva blifvit drypande röd när Han besåg Den Sköna Damens exceptionella Företräden, 
och äfvenledess djupt rörd öfver Hennes betryckta Situation, föranledd af Makens 
Lättsinne.  

Då den Dyrkansvärdas Supplik således nådeligt upptagits af Konungen, kommer ett 
Nåde-Wedermäle därföre snarligen enligt wad som meddelats tilldelas den unge Stare i 

Form af en fördelachtig Tjänste-Befattning wid Crono-Brännerierna; det unga Parets 
Försörjning torde därmed wara säkrad. Mindre Lycka torde dock wederfaras de många 
fåfängt suktande Mans–Hjertan, som efter att hafva gjort Den Skönas Bekantskap lärer 

blifva marterade af Cupido Pilar för Återstoden af Lefvnaden.                                        

_________ 

UPPLYSNING OM INKOMNE WAROR                                                                                                         
Eho som wet Sig hafva några beställda Waror                                                           

med Skepparen Andreas Axelson från Göteborg behagar                                         
genast Sig infinna att samma afvhämta wid SkeppsBron. 



Några tänckwärda Reflektioner                                 
Måttlighetens Wäg är den i Werlden minst bewandrade. 

Om Ryktet hafver man sagt: Det är ett Bi, som antingen                       

nedgjuter Honung, eller sticker med sin Gadd. 

En  HofvMan vid det Kongliga Slottet i Wår hufvud-Stad                        

blefv en Gång af en utländsk Gäst tillfrågad hwad han                           

ansåg om Hofv-Damernas flitiga Bruk af Puder och Smink.                                       

Hans Swar blefv då: - Jag förstår mig icke på Måleri!  

Amerikanska Frihets-Kriget Slut - Warachtig Fred mellan England                                                               
och Amerikas Förenta Stater hafver undertecknats i Paris                                                                                                   
De Tretton Kolonierna på Nord-Amerikas Öst-Kust, kallade Amerikas Förenta Stater, 

hafver genom det nyligen ingångna fredsavtalet formellt uppnått fullständig 
Självständighet från det Brittiska Imperiet. Koloniernas mångåriga Motstånd mot det 
brittiska Styret hafver inneburit en utdragen väpnad Konflikt sedan Året 1775, hwilken 

kommit att kallas Det Amerikanska Frihets-Kriget.                                                                      

Motsättningarne gå tillbaka till Åhret 1761, då Frankrikes militaira Hot mot de Engelska 
Colonierna i Amerika upphörde. Storb-Bitannien ansåg därvid att Colonierna skulle 
betala en ansenlig del af de Kostnader, som Moder-Landet haft för att försvara dem, 
och införde därföre ett antal hos Amerikanerna impopulära Skatter. Då Colonierna 
saknade representation i det styrande Brittiska Parlamentet, så ansåg många 
Amerikaner att de påtvingade Lagarna voro att betrakta såsom illegitima. 

Efter Protester i Boston skickade Britterna militaira Styrkor, varpå Amerikanerna 
mobiliserade sin Milis, och Strider bröt ut 1775. Patrioterna kontrollerade under hela 
Kriget i allmänhet 80–90 procent af Territoriet; Britterna lyckades bara hålla några få 
Kust-Städer.  

Året efter Krigs-Utbrottet, således 1776, röstade Representanter för de Tretton 
Colonierna enhälligt för att anta en Självständighets-Förklaring, och upprättade 
därfvid formellt Amerikas Förenta Stater.  1778 bildade Federationen en Allians med 
det Franska Konunga-Riket, hwilken effektivt kom att utjämna de militaira Styrke-
Förhållandena. 

Till de viktigaste Drabbningarna hörde de bägge Fält-Slag, då twenne Brittiska Arméer 
blefvo tillfångatagna. Det första skedde vid Saratoga redan 1777. Men det andra, vid 
Yorktown 1781, blefv dock det mest afvgörande. Den Fransk-Amerikanska styrkan, ledd 
av Washingtown och Lafayette samt understödd af en fransysk Flotta, vann därfvid 
stort över den Brittiska Armén, ledd af General Cornwallis.   
 
I den nyligen ingångna Freden med England, wilken högtidligen undertecknades i 
Paris Den 3:e September, bekräftas de Amerikanska Coloniernas Själfvständighet. 
Under Kriget hafver de haft ett starkt ehuru synnerligen kostsamt Stöd af Den Franska 
Nationen, Englands gamla Ärke-Fiende. Frans-Männen hafva därfvid spelat en 
betydande Roll genom att tillhandahålla Penningar och militair Utrustning åt de 
Amerikanska Patrioterna, samt genom att organisera Koalitionen mot Storbritannien. 



 
 Amerikanerna ser emellertid icke det franska Stats-Skicket med Dess absoluta  
Monarki som någon Förebild, utan äro istället kraftigt influerade af de fransyska 
Upplysnings-Filosofernas Frihets-Idéer, hwilket genomsyrar Deras nyskapade Stats-
Bildning. Härfvid är att märka att twenne Amerikanska Representanter i Paris – 
Jefferson och Journalisten och Författaren m.m. Benjamin Franklin - gjorde med sitt 
chose-fria och o-manierade Uppträdande stort Intryck på de fransyska Wärdarna;                
ty det utbredda fransyska Maneret med dess långt drifvna Förkonstling är ju alltför 
wählkänd i den öfvriga Om-Werlden.  
 
 Afvslutningswis kan dels nämnas, att Förenta Staterna wid Till-Blifvelsen gränsade till 
det Brittiska Canada i norr, det spanska Florida i söder och floden Mississippi i väster; 
dels att efter Kriget Slut det ofvannämnda Amerikanska Sändebudet i Paris Benjamin 
Franklin tillsammans med det svenska Sändebudet Gustaf Philip Creutz Den 3:e April 
1783 undertecknade en Swensk-Amerikansk Wänskaps- och Handels-Tractat.  

* * * * * * * * * * *  
Upplysning sökes om bortstulet Kött m. m.  

Natten mellan den 6:e och 7:e Dennes är uti ett Hus wid Skepps-Bron 
ett In-Brott skett genom ett Fönster i öfvra Wåningen och därfvid 
blifvit bortstulet ett Parti rökat Kiött och Korfv, 2 stora Brön med 

mera som ej kan så noga kan specificeras. Den som härom  kan                 
gifva Underrättelse på Bok-Tryckeriet undfår 1 R:d Specie                

och dess Namn blifva förtiget om så åstundas.                                                                                                             
…….………………. 

 

I UNDERDÅNIG VÖRDNAD ÖNSKAR                                             
WÅR REDACTIONEN ÅTERGIFVA                                                         

ETT HYLLNINGS-QWÄDE TILL                                              
STOR-AMIRALEN 

      HANS KONGLIGA HÖGHET                                                  

P R I N S  C A R  L 
Lyckan vill den Hjelten följa, Som för Swenska Flottan an                     
Ingen uppå Hafvets Bölja, Mot Prins Carl sig mäta kan!                            
Tappre Sjömän, Neptuns Söner, I, som följt vår Hjeltes Råd,                
Lagren, som Er Hjessa kröner, Är den Store GUSTAFS Nåd. 

S L U T  
 



QWARTALS-BILAGA TILL 
CARLSCRONA WECKOBLAD 

Årgång 4   N:o 4 Anno 1783   Pris: 7 Shilling 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------     
      Högt Ärade Läsare, 
              Den minnesgode torde erinra Sig att Under-Tecknad i Wår föregående Bilaga 

rapporterade om att diwerse Klagomål inkommit till Redactionen, innehållande mer eller 

mindre wälgrundade Anklagelser om öfverdrifven Svulstighet wad afvser Under-Tecknads 

skriftliga Expressioner. Därföre beklagar Wår Tidnings-Redactionens samtliga Medlemmar 

att det bland Wåra Läsare finnes wissa, wilka anser Sig wara beswärade af Undertecknads 

stilistiska Konst-Färdighet, ehuru Förklaringen till detta förhandenwarande Miss-Nöje torde 

kunna sökas i dylika Läsares insufficienta Hufvud-Innehåll. Att sålunda vara equiperad med 

ett hvad afvser själfva Läse-Förståelsen tämligen begränsat och af ansenlig Tanke-Möda 

marterat Hufvud är förvisso att vara prisgifven åt ett högst otacksamt Ödes Stygn och Pilar, 

hvarföre hädanefter af Barmhärtighet gentemot de af dylike Defekter drabbade Läsarne Wår 

samlade Tidnings-Redactionen komme att med det största Allvar och den grundligaste Nit 

dryfta de inkomne Klagomålens eventuella Berättigande, och därfvid - såframt desamme 

komma att bedömas såsom varande skälige - hvid den continuerade Utgifvningen af vårt 

Tryck-Alster outtröttligen bemöda Sig om att genom en själfvpåtagen intern Granskning, 

yttrande sig i, ej såsom hittintills utaf måhända stundtals öfverdrifven Formulerings-Lusta 

hvad afser såväl Menings-Byggnaden som Ord-Walet, utan istället medelst själfvpåtagna 

Bemödanden söka gå de ofvannämnda Läsarena tillhanda och således fortsättningsvis 

eftersträfva att något nedtona det yviga Viftandet med Fjäder-Pennan för att dymedelst tukta 

det redactionella Skrift-Språkets måhända stundtals alltför vildvuxna Text-Compositioner, 

dymedelst i någon Mån efterkomma de framförda Syn-Punkterna, hvilket förhoppningsvis uti 

Slut-Ändan – Nota bene: härfvid afvses den uti Corpus öfvre belägna, således ej den undre! - 

torde leda till afsevärd Minskning af dylike beklaganswärda Läsares  ofvan påtalade Besvär i 

Form af Hufvud-Wärk uti det med Förståelse för intriquata Satsers Composition otillräckligt 

equiperade Hufvud-Innehållet, gemenligen kallat Hjern-Contoiret.                                                  

             Med utmärkt Högaktning                                                                   

Herr Rodolphe Jeansson von Prahlenschreiber,  

 Hufvud-Redacteur 

                                                         * * * * * * * * * * *  
OBS!    Hästar, Kråkor och Skator förordas af       OBS!                     

Collegium Medicum till Mennisko-Föda 
Till Följd af rådande Hungers-Nöd har Collegium Medicum ansett Sig 
inför Wintern böra tillråda Swenska Medborgare att för Svältens 
Lindrande förtära åtskilliga Djur-Sorter, som annars ej användas till 
Mennisko-Föda, men som man godt kan äta utan menlig Inverkan, 
nämligen Hästar, Kråkor och Skator. Bon Appètite tillönskas.    
                                                         

                                                         * * * * * * * * * * *  
 



 Gjorda Iakttagelser om Mademoiselle                                
N.N.:s Caractaire och Lefvnads-Sätt 

       Hon klockan Tije waknar opp, och ropar: ”Hör Du Lisa-Ewa! 
       Slå i åt mig en Caffe-Kopp, war snar, och gå ej där och svävfa!” 
       Att kläda Sig som Modet nätt, och Hyens Täckhet konstlat öka, 
       Att putsa Sig på bästa Sätt, och Sig med Grannlåter utspöka,  
       Att äta, ta emot Wisite af några unga Cawaillerer;  
       Att discourera hit och dit, om Lappri, Strunt och små Affairer; 
       Att dricka Caffe, spela Kort, att alltid tala Equiwoquer; 
       Att ge Sig Air att lefwa stort, att wara söt, se ut som Socker, 
       Att ständigt söka Sällskaps Ro, att alla Nöjen frequentera;  
       Att lefwa i den galna Tro, att Hon är alla Sprättars Kära, 
       Är Mamsell N. N.:s Caractaire och Lefvnads-Sätt till denna Dagen; 
       Jag spar´ att säga Henne mer - Kan hända Hon får ont i Magen… 
 (Nota Bene: Genom det gemena Sqwallret i Wår Örlogs-Stad torde den upppmärk- 
samme Läsaren utan Svårighet igenkänna den Qwinns-Person som ofvan åsyftas;  
Om ej, så kan nödig Upplysning discréte erhållas å Wår Tidnings-Redaction.)  

                              <<<<<< >>>>>>> 

!!! Kortfattad Articel om den sensationella                       
s.k. Ballong-Uppstigningen i Frankrike !!!   

Ifrån Konunga-Riket Franrike meddelas den uppseendeväckande Nyheten att  
tvenne Personer under ett wetenskapligt Experiment därstädes Den 21 November 
lyckades genomföra en Himla-Färd med en större säckliknande Luft-Farkost, af 
Fransmännen kallad “Ballon“, eller “Gondolfier“, efter  twenne Bröder med detta 
Efter-Namn, hwilka begingo Wåg-Stycket att för en Stund lämna Terra Firma.               
Det skedde genom att Bröderna först placerade sig i en större Korg, hwiken 
fastgjorts under den enorma Säcken. Denna fylldes därefter via den nedertill 
befintliga Öppningen med upphettad Luft, hvilket förmådde att lyfta hela 
Equipaget åtskillliga Famnar upp i Luften, hwarefter detsamma efter en Stund 
landade ett Stycke därfifrån med båda Bröderna wählbehålllna. Detta lyckade 
Företag, hwilket snarligen torde följas utaf flera liknande, anses wara af så 
banbrytande Caractaire att det allmänt anses hafva inlett en helt ny Epoque för 
den samlade Mänskligheten. – Tillägas bör att de båda Bröderna dessförinnan, 
nämligen 19 September, förvissat sig om Ballongens Lyft-Kraft genom att i                       
en Korgförsedd Dito uppsända trenne Djur, nämligen en Tupp, en Anka och                  
ett Får, wilka likaledes lyckeligen öfverlefvde den ofrivilliga Luft-Färden.                                

* * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                
Om Winterns hotande Hungers-Nöd till Följd af Årets Miss-Wäxt      

Sommarens och Höstens för såwähl Naturens som Odlingens Wäxtlighet ytterst 
ogynnsamma Wäder-Lek, misstänks allmänt i Hufvudsak hafva orsakats af det stora 
Wulkan-Utbrottet på Island i Början af Juni Månad, kallat Laki-Utbrottet efter den å Öns 
Syd-Westra Del därstädes befintliga Wulkan-Sprickan Laki, hwilken rapporterats alltjämt 
wara actifv med continuerat Utspyende af giftiga Gaser och annat Ned-Fall, om än i 
afvtagande Om-Fattning.                                
       Den därfvid uppkomna Nedfallet från Wulkanen med Svafvel-haltig Dimma tycks 
hafva resulterat i en omfattande Ned-Kylning af hela Det Norra Halfv-Klotet, wars 
samtliga Länder därigenom synes hafva drabbats af åtföljande catastrofal Miss-Wäxt.          



I England myntades Uttrycket ”Sand - Sommaren” som Beteckning för det extra-
ordinaira, dimliknande och gasfyllda Luft-Hafvet, hvars förfärande Giftighet torde hafva 
orsakat ej blott allmänt swåra Andnings-Besvär bland Britterna, utan fastmer åtskilliga 
Tusen-Tal rena Döds-Fall. I Konunga-Riket Frankrike är Svälten och den allmänna 
Nöden utbredd, synnerligen bland Bönderna, wilka af Desperation wisat Tendenser till 
omfattande Uppror och Hunger-Cravaller. Emellertid torde af allt att döma den 
Isländska Befolkningen wara den allra wärst drabbade, ty därstädes torde halfva 
Boskaps-Stammen wara utplånad liksom Mer-Parten af Får-Beståndet.        
       Dock hafver som bekant äfven de öfvriga Nordiska Länderna fått sin Släng af 
Slefven. Sålunda hotas stora Delar af de mindre wälbärgade Befolknings-Grupperna i 
wårt land af tilltagande Svält under de förestående Winter-Månaderna. För att i 
möjligaste Mån förhindra en Nationell Catastrof och möta Olle i Grind hafver Rikets 
Ledning samt lokala Myndigheter af Christelig Om-Tanke om sin Nästa redan widtagit 
nödiga Anstalter för att så långt möjligt söka att lindra den uppkomna Nöden. Sålunda 
hafver i Ut-Landet stora Mängder Spannmål uppköpts och därefter införts till Sweriges 
Sjö-Städer.  
       I Carlscrona hafva de Förmögna af Ömhet för de mindre Bemedlade gjort Samman-
Skott af Penningar, wilka nyttjats till Upp-Köp af hundratals Tunnor Bröd-Säd, wilken 
sedan sålts utan minsta Avance. Efter General-Amiralens Föranstaltande bakas i de båda 
Crona-Bagerierna på ömse Sidor om Stubb-Holms-Bron Dag som Natt stora Qwantiteter 
Bröd, främst s. k. Anckar-Stockar, hwilka med Crono-Skjutsar föres till de mest afvlägsna 
Socknarne, innefattande såwähl Kronobergs som Jönköpings Län. Dessutom få de allra 
wärst nödställda ur Crono-Magazinen köpa Spannmål till Under-Pris; i wissa fall hafver 
äfven Lån beviljades i de Fall Betalnings-Förmågan wisat sig manquera. Den sålunda      
allerstädes uppwisade Christerliga Wäl-Wiljan gentemot Nästan borgar för att Alla och 
Envar gjör vad Man förmår för att Landets Befolkning ej ska förgås utan istället lyckas 
bewara Lifv-Hanken trots Winter-Tidens ännu förestående swåra Pröfvningar.  

----------------- 

Tanckar af en marterad Stads-Bo som nödgats  
Lefwa i Uselhetens Hemwist Carls Crona 

Du Wän, som jag så lycklig skattar, bor ensligt, med förnöjda Dar,  
Åt Stadens Tokar gärna skrattar, där jag en tarfvlig Utkomst har. 
Jag twingas bo i stora Werlden, höra Buller, Larm och Gråt, 
Och se, hur mången dyrkar Flärden, fastän de äga knappt en Plåt. 
Den ene will med List mig fälla, den andre pröfvar Smickers Tal, 
Den tredje will likt Hyndan skälla - när skall jag slippa sådant Qwal?          
Men hör, min Wän, som Lyckan funnit, och såsom Lant-Bo har Din Ro: 
Din Wisdom har jag äntligt wunnit - ty äfwen jag will där nu bo! 
                                            ----------------------------- 

Herr Bok-Bindare Raus å Runneby Gatan behagar annoncera: 

Ny Publication i den ädla Dans-Kånsten af                                              

Herr Dans-Mästare S. H. Walcke är inkommen  
       I förra Året utgafvs i Wår Kongliga Hufvudstad den sannolikt allra första 

tryckta Dans-Boken på Swenska, hwars Titel är ”Minnes-Bok uti Dans-Kånsten”, 

och wars Författare är den ryktbare Herr Dans-Mästaren Sven Henric Walcke. 

Att högst Densamme sedan dess hafver ådalagt synnerlig Flit torde bewisas af 

Dess nyligen utkomna andra Publication i samma Ämne, kallad ”Grunderna uti 

Dans-Kånsten Til Begynnares Tjenst”.  

       Båda dessa förtjänstfulla Böckers inledande Capitel afvhandlar dels Syftet 

bakom Publicerandet, dels moraliska Frågor om Dygd och Ärbarhet. För de bägge 



Könen finnas följaktligen för Säkerhets Skull de särskilda Capitlen ”Moraliska 

Frågor och Swar för Fruntimren” respektifve ”Moraliska Frågor och Swar för de 

unga Cavaillererna”, hwarwid det nogsamt bör noteras att de förespråkade 

Dygderna merendels äro gemensamma oafvsett Köns-Tillhörighet. Synnerligen 

betonas Guds-Fruchtan, Anständighet, Ödmjukhet samt Med-Lidande gentemot 

ens Nästa. Det tillråds äfven att såwähl inleda som afvsluta hwarje Dans-

Öfvning med andächtig Christelig Bön (Sic!).   

       De unga Qwinnorna förmanas att medelst Rådighet och Försichtighet achta 

Sig för de Snaror och Förförelser, wilka mindre nogräknade Ynglingar 

understundom gjöra Sig skyldiga till. Samtidigt warnas eftertryckligt de unga 

Männen från att äfventyra en artig Flickas hederliga Namn och Ryckte. 

       Hwad afser Böckernas Dans-Instructioner uppmanar Dans-Mästaren till 

flitigt Öfvande af de skilda Dans-Stegen för att dymedelst förnöja Åskådarne 

samt hugna Föräldrar och Anförwanter. Mestadels utgöras Repertoiren af 

åtskilliga ned-skrifvna Contra-Danser, ehuru Melodier därtill beklagligtwis lysa 

med sin Frånwaro. Walcke afvråder å det bestämdaste från att hoppa eller 

skutta i Dansen; Istället bör man dansa med Behag och Måttfullhet. Balettens 

fem Positioner genomgås, liksom ett Antal Öfvningar, såsom Nigningar på hel 

respectifve halfv Tå, Arm-Rörelser med mera; Äfvenledes instrueras om hurusom 

Värja, Hatt, Kappa och Solfjäder skall hanteras.  

       Ej nog därmed; Äfven Capitel om Historia, Geografi och Fransyska Språket 

hafva fått Utrymme, liksom goda Råd om lämplig Litteratur, företrädeswis 

religiös sådan, för Inhämtande af ytterligare Bildning. Sammantaget 

understryker dessa Omständigheter än mer Förtjänsterna hos dessa båda 

utmärckta Arbeten, wilka får anses såsom närmast oumbärliga för de 

Herrskaper, som åstunda att uppwisa ett belevat och cultiverat Uppträdande i 

Sällskaps-Lifvet närhelst det wankas Dans; Införskaffande af dessa Werk kan 

således synnerligen warmt recommenderas! För närwarande finnas blott ett Få-

Tal Exemplar af dessa Skrifter hos Under-Tecknad, men kunna om Mangel däraf 

skulle uppstå på särskild Begäran reqwireras ifrån Stockholm.  

                                                            Med ödmjukaste Hälsning  

                                                                     Herr Bok-Bindare Raus   

   

 

Som Afvslutning citerar Wår Redaction nedan en tänckwärd Dikt:  

 
<<<<<<>>>>>>><<<<<<>>>>>>><<<<<<>>>>>>><<<<<< >>>>>>> 

Fria Tanckar om Sam-Tidens förwända Smak 
Man bjuder till uppå allt Sätt, att skicka Sig i Tiden rätt, 

Man lefwer som en ärlig Man, och talar, när man bör och kan; 
Man bryr Sig ej om ytlig Flärd, men lefwer helst i liten Werld; 

Men – hwad uträttar man därmed? Allt skall nu wara helt på sned, 
När Werlden är förwänd, stor Sak, wem kan då ändra andras Smak? 

<<<<<<>>>>>>><<<<<<>>>>>>><<<<<<>>>>>>><<<<<< >>>>>>> 
 

S L U T  
 


