SÄRSKILD BILAGA TILL
CARLSCRONA WECKOBLAD
Årgång 8 N:o 1 Anno 1787 Pris: 7 Shilling
-----------------------------------------------------------------------------------------------Högt Ärade Läsare,
Vår härvarande Tidnings-Redaction hafver det synnerliga Nöjet att hvid den Vördade
Läse-Kretsens Fram-Fötter – hvilka till Följd af det sistlidna Jule-Badets Tvagnings-Procedur ännu
torde afvgifva en osedvanligt mild Odeur - kunna nedlägga Det Första Numret af vår Bilagas 8:e
Årgång, hvilken lyckelige Omständighet i Kraft af vår Avisas ännu ovedersägliga Fortlefvande, trots
dess Utsatthet för allehanda vidrige Svårigheter, samtidigt gifver Redactionen det osökta Tillfället att
påminna Alla Trogna Prenumeranter om vårt Nyhets-Blads långtgående Tjänst-Villighet att stå till
Den Gemena Allmänhetens nyttiga Förfogande, då ju vår Publication utan Förbehåll erbjuder Hvar
och En, som så åstundar, således äfven såväl Creti som Pleti, att uti Bilagan – dock under
Förutsättning af att Höga Vederbörande erlägger den erforderliga Annonce-Afvgiften samt att
Utrymmet så medgifver - annoncera om sådant som till Salu finnes, eller hvad man åstundar att köpa;
Om hvad som finnes till Ut-Hyrning eller önskas hyra; om Önskemål hos Personer, hvilka åstunda att
erhålla någon Form utaf Anställning; Liksom D:o hos Herrskap, hvilka söka Betjänter eller andra
Tjänste-Hjon etcetera.
Samtidigt begagnas ifrån Redactionens Sida – hvilket näppeligen torde hafva undgått
Den Minnesgode Läsaren - uti hvart Nummer Möjligheten att meddela sådant som kan anses vara af
allmänt Värde, såsom kloka Synpunkters Förmedlande, uppbyggeliga Berättelsers Publicerande,
liksom äfven poetiska Tänkespråks med flere andre af god Qualitet sig utmärkande litteraira Alsters
Återgifvande; Äfvenledes viktiga allmänna Spörsmåls Afhandlande, men framförallt Förmedlandet
utaf Nyheter af skiftande Innehåll och Beskaffenhet, antingen dessa härröra ifrån Utlandet, från någon
Del af Riket, från någon Plats i Provincen Blekinge eller – visserligen sist men därmed ingalunda
minst – ifrån själfvaste Sätet för Vår Tidnings-Bilagas regulièra Tillblifvelse, Ergo Örlogs-Staden
Carlscrona, hvarvid i synnerhet härstädes inrapporterade Tilldragelser af större eller mindre
Betydenhet gifvas särskilt Företräde, då det ju onekligen äfvenledes måste medges att åtskilligt lokalt
Sqwaller, hur trivialt eller grundlöst det än synes vara, ingalunda torde sakna sitt alldeles särskilda
Intresse för den alltför stora Gruppen af Våra Högt Ärade Läsare, hvilka hafva en påtaglig Faiblesse
för i Staden omtalade Scandaler, Frivoliteter och öfvrige piquante Slipprigheter, hwilkas amuserande
Wärde ej kan bestridas.

Med den allra utmärktaste Hög-Aktning
Herr Rodolphe Jeansson von Prahlenschreiber, Hufvud-Redacteur

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

OBS! Viktigt Meddelande från Tidnings-Redactionen OBS!
De Högtförnäme Herrskaper samt respective Stånds-Personer och Borgerskap,
hvilka ärnar prenumerera på Årets samtliga resterande Nummer utaf Carlscrona
Weckoblad respectifve Dess Bilagor, behagar ju förr dess bättre låta anteckna
Sina Namn å Det Kongliga Boktryckeriet!
******************
Ung-Karl söker hugad Betjänt
Om någon Betjänt med gott och cultiverat Uppförande, intagande Figure
och ynglingalikt Utseende redan kan, eller tror sig kunna lära att kamma Hår,
samt därtill är hågad till närmare Samvaro med en suktande Ung-Karl,

kan discrète Underrättelse därom lämnas där denna Publication tryckes.
---------------------------

Varning på Den 1:a April

Tro ej alla dem som skryta,
Att de följa Hjertats Lag
Icke dem som Löften bryta,
Flera Gånger hvarje Dag
Tro ej dem som Suckar sända, Och ert Hjerta dåra vill
Ty det torde kanske hända,
Att de narra Er April!
---------------------

Samman-Drag utaf Det Nya Årets hitintills passerade Händelser,
hvilka hafva inträffat såväl härstädes, därstädes som annorstädes
Den 1:e Januari uppvacktades reglementsenligt i Dagningen Herr Amiralen Carl
Tersmeden såsom nyutnämnd Efter-Trädare till den nyligen bortgångne Herr Vice-Amiralen
Lilljenanckar i Dess Öfverste-Syssla hvid Andra Volontaire-Regementetet. Hyllningen
utanför Dess Bostad i President-Huset hvid Ingången till Örlogs-Hamnen bestod såväl af
Musique, exeqverad af de bägge Regementenas Musique-Corpser, som militairt Galanterie.
Den 24:e Januari inföll Vår Allernådigste Konung Gustaf III:s 41:a Födelse-Dag,
hvilken i hela det Swenska Riket, men i synnerhet i den Kongliga Hufvud-Staden, med
sedvanlig Pompa och Ståt blefv högtidligen firad. En Hyllnings-Vers med Anledning af
Den Stora Händelsen är införd å Bilagans sista Sida.
Den 1:e Februari emottog formellt Den Nytillträdde Öfversten för Andra VolontaireRegementet Herr Amiralen Carl Tersmeden Regementets Lifv-Compagnie, hvarvid 37 af
totalt 63 Man voro presènte. Compagniets Lieutenant Söderdahl gafvs därfvid såsom pålitlig
och habile Officer af Dess nya Chef förnyat Förtroende att svara för Compagniets Ökonomie
och Disciplin.
Den 7:e April anlände Herr AmiralitetsMedicus Doctor Faxe från Stockholm med den
goda Nyheten att Hans Majestait beslutat gifva Cronan Order att i Carlscrona omgående
ombesörja Uppförandet utaf en Byggning efter D:r Faxes Instruction att inrätta till StenPappers-Bruk, då detta Sorts Papper såsom Herr Doctorns Invention efter dess Proberande
visat sig besitta extra-ordinaire Resistance emot Eld. Därföre har Herr Varfvs-Amiralen
Chapman för ifrågavarande Bygge låtit inköpa en utmed Strömmen i Lyckeby befintlig Tomt,
hvars fördelaktiga Läge möjliggör Vatten-Kraftens fulla Nyttjande.
Den 10:e April var efter Påsk-Helgens Slutande en Masquerade-Bal anordnad uti
Commedie-Huset, hvilken dock hade det sorgliga Förloppet att den vittre Herr Rådmannen
Ennes mitt under Masqueraden drabbades af ett så svårt Slag-Anfall, att själfvaste Döden
tillstötte efter några Dagar. Den Afvlidne begrofvs....
Den 16:e April i Runneby, där Probsten Herr Teol. Dr. Henschen höll en hedrande
Parentation med månget Lofv-Ord öfver Den Bortgångne. Därhvid nämndes såväl Dennes
goda Reputation såsom förståndig och redlig Jurist som Dess af alla kända glada Lynne och
muntra Sällskaplighet, hvilket under Jorde-Lifvet hade förskaffat Högst Densamme en talrik
och trogen Vän-Krets, synbarligen väl representerad vid den Aflidnes Kista.
------------------------

Undertecknad Mans-Person, som grundligen hafver lärt Hofv-Slagare-Konsten, samt
uppvisar uti densamma goda Bevis, kan äfven curera Hästar för hwad Sjukdom det än må
vara, och därjämte vallacka dem om så åstundas. Behöfver någon Hans Tjienster fås vidare
Underrättelse därom hos Herr HandelsMan Peter Nilssons Änka på Drottninggatan.
Herr Hofv-Slagare-Mästaren Gnägg-Man
------------------------

Uti ett tyst och stilla hus åstundas att hyra en liten Cammare med

Sängkläder till en Säng, Swar torde med första lemnas på Tryckeriet.
------------------------

Hur kan på bästa Facon tjänligt Dricks-Vatten till
Örlogs-Staden Carlscronas Behofv blifva transporterat?
Första Delen utaf en Discours i Tvenne Delar af Capitain-Mecanicus vid
Kongliga ÖrlogsFlottan, Stipendiaten uti Bergs-Collegio och Ledamoten af
Physiographiska Sällskapet i Lund Herr F. E. Norberg
De forna Romarna voro under den antika Tids-Åldern ett utomordentligt framstående Folk, vant
att i Alla Ting öfverträffa andra Nationer och Culturer, hvarvid det äfvenledes i Konsten att
transportera och på skilde Faconer nyttja Vatten visade sin Öfverlägsenhet. Man skulle knappast
kunna tro alla historiska Berättelser om deras Bragder härvidlag, därest ej qvarlämnade Ruiner uti
såväl Rom som flere Länder, hvilka voro dem underlagda, ännu stå qvar såsom öfvertygande Bevis
därpå. Deras gamla Vattenledningar, af dem själfve benämnde såsom Aqveducter, äro lika ärorika som
otvetydiga Vittnesbörd om Roms otaliga Under-Werk.
Bland de Vatten-Ledningar, hvilka i senare Tid hafva blifvit uppförda, förtjänar särskilt att
omnämnas den som Hans Majestät Konung Ludvig XIV af Frankrike under förra Århundradet lät
bygga hvid Maintenon, hvarvid Vatten leddes från Floden Bucq till det Kongliga Lust-Slottet
Versailles straxt utanför Paris. Denna Construction är 7.000 Famnar lång, 2560 Fot hög och består af
242 Hvalfv-Bågar. Därmed lärer den vara den största och kostbaraste som i vår Tid finnes i
fullkomligt Stånd.
Sådana grandiosa Pretentioner torde näppeligen vidlåda Örlogs-Staden Carlscronas Innevånare,
hvilka säkerligen mycket blygsammare Anspråk hysa beträffande utaf Människo-Händer construerade
Inventioner för Underlättande af Tillförsel af tjänligt Dricks-Vatten för Stadens Behofv. Ty redan hvid
Örlogs-Stadens Anläggande för ett drygt Sekel sedan uppenbarades den skriande Mangeln på Tjänligt
Dricks-Vatten härstädes, då ju Trossöns Källor befanns vara synnerligen knappa och därföre helt
otillräckliga för en Stad af Carlscronas Storlek. Dessutom hafver med Tiden detta Problème förvärrats
af Nedsmutsandet af Stadens befintlige Vatten-Källor genom den stora Tillökningen af Nöt-Creatur,
Hästar, Svin, Får, Getter, androm Fjäderfä och öfvrige Hus-Djur, hvilkas rika Spillning ofrånkomligen
alstra ett stort Antal på Innevånarnes Gårdar befintliga Gödsel-Högar, liksom äfven dagliga TräckLämningar å Gatorne till de Gåendes Omak, och hvars Odeurer under den varma Årstiden synnerligen
retar äfven den mindre kräsliges Näsa.
Till yttermera visso torde dessutom mången utaf Carlscronas mindre nogräknade Stadsbor hafva
för Vana att af missriktad Snålhet på sin Gårds-Tomt nedgräfva Sin egen Träck, därigenom
undslippande Utskylder för dess afhämtande. Däraf blifver det i Stadens Brunnar befintliga Vattnet än
mer orent, ja, rentav sjukt, ty Träcken torde med Tiden tränga ned i de djupare Jord-Lager, där VattenÅdrorna äro belägna. Ty det är blott de laglydiga och hedervärda Hus-Ägarna, hvilka budar NattaMannen att mot vederbörlig Betalning låta sina Drängar om Natten, då Stadsborna äro försänkta i
Sömn bakom de stängda Fenster-Luckorna, ur de i bästa Fall stensatta Groparna med sina Skopor
upptaga det stinkande Träcket samt bortföra det i medförda Tunnor, hvilka med Häst-dragen Vagn
köres ut ur Staden samt tömmes i Hafvet hvid Natta-Mannens Gård, belägen å Nord-Westra Sidan af
Stora Pantare-Holmen.
Problematiquen med den bristande Tillgången på Vatten-Källor å Trossö och angränsande Öar och
Holmar sysselsatte redan hvid Örogs-Stadens Tillkomst för drygt ett Sekel sedan salige Excellencen
Herr Grefven och Amiral-Generalen Hans Wachtmeister, liksom den framstående Fortificateuren och
Stads-Planeraren salige Excellencen Herr Grefven Eric Dahlberg. Trots omvittnat Snille och drifvna af
den Nit och Omhugnsamhet som äro stora Själars Lott, förmådde ej dessa Höga Herrar lösa den
kinkiga Frågan på annat Sätt än att låta Cronans Folk medelst Seglande eller Roende af särskilda
Skutor hitföra tjänligt Vatten från Åar och Strömmar, belägna å det omgifvande Fast-Landet,
förnämligast ifrån den genom Lyckeby passerande Strömmen.
Visserligen lärer redan hvid den Tiden en fransysk Ingenieur, hitkommen för Inseende hvid
Uppförandet af VarfsSträckningsMuren i Vårt Sekels Början, ha yppat ett Project att försöka leda
Vatten ifrån Lyckeby Ström till Foten af det höga Berget vid Tyske Bryggarens Tomt å Wämö för att
därstädes i en Brunn låta samla allt Vattnet, varifrån det medelst ett Pump-Verk skulle uppfordras i en
Reservoir, utsprängd hvid Bergets Spets. Därmed skulle en tillräcklig Höjd erhållas för att medelst en
Rör-Gång öfver Sjö-Viken kringdela Vattnet öfver hela Staden. Äfven Rikets forne geniale Inventor,
Salige Herr Commercie-Rådet och Commendeuren Christoffer Polhem, lärer efter Anmodan uttänkt
en Plan för Problemets Lösande, men senare insedda oförmodade Svårigheter hvid Executionen af
dessa Idéer, liksom ansenlig Penning-Brist hos Cronan till Följd utaf Salige Hans Majestait Konung
Carl XII:s vidlyftiga Krig liksom andra ogynnsamma Omständigheter, torde ha lett till att hela
Företaget alldeles afstannat och Saken ej förr än i senare Tid återigen blifvit påtänkt.

På grund af dessa ännu rådande Förhållanden nödsakas Stadens Innevånare fortfarande att mot
erforderlig Betalning dagligen uppsöka de Platser i Carlscrona, till hvilka tjänligt Vatten regulièrt
blifver hittransporterat. Länge hafver dessa nödiga Vatten-Transporter blifvit utförda af de särskilda
Flytetyg hvilka benämnes Vatten-Skeyter, hvilka ju dock som bekant numera blifvit ersatta af
förnämligare utaf Herr Varfs-Amiralen Chapman construerade Skutor, hvilka tvenne gångare dagligen
tillse att Vatten finnes till såväl Kongliga Amiralitetets som Stadens Behofv genom Försäljning däraf
till Allmänheten, erkannerligen hvid Borgmästare-Bron, Skepps-Bron och Nya Dockan. Likaledes
föres nödigt Vatten till såväl Kungsholms Fort som till Drottningskärs Castell.
Utöfver Cronans Lefveranser sker äfven viss privat Försäljning, förnämligast af Vatten ifrån dels
Lyckeby Källa, dels ifrån Sur-Brunnen i Runneby. Den stora Mängden utaf Fattige, Sjuke, orkeslösa
Gamlingar eller på annat Sätt Nödställde såsom Tiggare, Änkor, Krigs-Invalider med mera gement
Folk, hvilka saknar Penningar därtill, äro obönhörligen hänvisade till de allmänna Brunnarna i Staden,
hvars skämda Vatten snarare gifver dem Sjukdom och Ohälsa än varder till Gagn för deras
Wälbefinnande, då ju Vattnet ej duger till stort mer än till Tvätt och Ärtors Mosande medelst Kokning.

Synes det därföre Articel-Författaren vara ett för hela Samfundet högst angeläget
Spörsmål att ej blott formulera utan äfven söka besvara följande för Stadens Innevånares
Helsa och fortsatta väl och ve högst angelägna Fråge-Ställning: Huru skall Örlogs-Staden
Carlscrona på lättaste Sätt och med minsta Kostnad kunna förses med färskt Vatten? Svar
härpå kommer att gifvas i Andra Delen af denna Discours, hvilken med Redactionens
benägna Bistånd förhoppningsvis blifver publicerad i nästa Nummer af Tidnings-Bilagan.

-§På Bubbetorps Gästgifwaregård blefv i förra Helgen stulet ett Spanskt Rör af flätat Läder,
försett med Elfenbens-Knapp, emaillerad Guld-Ring och Guld-Beslag. Den som kan lämna
Underrättelse om denna Käpps vidare Öden och nuvarande Belägenhet samt om Hvem som
företog Stölden, har att vänta vederbörlig Ersättning, och erbjuds därjämte Nöjet att få åse
hurusom den straffande Käppen bringas att dansa på den afvslöjade Tjufvens Rygg.
-§Gifves Allmänheten tillkänna att Strumpe-Väfvaren Andreas Lilja är boende på
Smedjegatan uti Skräddaren Lyckos Hus inne på Gården som lagar och tvättar
Silkes-Västar och Strumpor.
-§Finnes nu åter Till Salu: Sedan länge efterfrågad Lat-Hund
för Ung-Herrar hvilka åstunda att taga den hurtigaste Vägen
till Succé uti Sällskaps-Lifvet!
Ånyo är Till Salu den sedan länge af Ung-Herrar efterfrågade Publiqationen
”KunskapsTörstarens Sammel-Surium”, äfven känd under Titeln ”En Hvar Sin Egen
Petit-Maitre” eller ”Besser-Wisserns Favourite-Samman-Ställning af allehanda MischMasch-Vetande”, hvilken utgifvits i det särskilda Syftet att af Dess Användare brukas till
Knäppning uppå de Omgifvningens Näsor, hvilka tillhöra De Mindre Vetande och
hvilkas Ägare således därigenom blifva lika surprinerade som imponerade.
De Petit-Maitres, hvilka i Umgänges-Lifvet generas af hämmande UnderlägsenhetsKänslor, beroende på – förutom ett anskrämligt yttre - en otillräcklig Bildnings
Besittande, men likväl hysa en sedan länge undertryckt Önskan af att hvilja briljera uti
Sällskaps-Conversationen medelst yttre Lärdoms-Pracht, gifves omgående efter GenomLäsandet af ovannämnda Publiqation ett verksamt Medel till Kunskaps-Skryt med
åtföljande osviklig Framgång såväl i Sellskaps-Lifvet som i de mer eller mindre intima
Contacterna med det i bästa Fall motsatta Könet.
Genom att nyttja den Vänte-Tid, hvilken wanligen bortspilles under Hårets
Friserande, till Genom-Läsande utaf denna behändiga Publiqation, inhämtar äfven den
med svaga Förstånds-Gåfvor och obefintliga Kunskaper equiperade Läsaren en hoper
ovärderligt Besser-Wisser-Vetande, som med Framgång kan brukas till lika tomt som
imponerande Lärdoms-Prål hvid allehanda Situationer; Således ej blott till misshagliga
Concurrenters eller Rivalers Bräckande, utan äfven till Befrämjandet af såväl Dess
Brukares Carrière som Dess öfvriga Succé i Lifvets Skiften. Lat-Hundens Ägare kommer

därfvid osvikligen att vända sina Underlägsenhets-Känslor till deras öfverlägsna Motsats,
hvilket hafver en ytterst gynnsam Inverkan på Sjelfv-Bilden, låt vara med uppenbar
Risque för Uppkomst af till Storhets-Vansinne gränsande Hybris, hvarföre det
recommenderas att tillnyktrande Lukt-Salt finnes till hands under Läsningen.
Ifrågavarande värdefulla Skrift kan nu åter införskaffas af hugade Köpare på BokTryckeriet till det facila Priset af 1 R:d 12 Skilling.

Redactionen
___________________

OBS! En lösspringande KalkonHöna är i Förvar tagen OBS!
Närmare Upplysning om ifrågawarande Fjäder-Fä kan fås på Bok-Tryckeriet.
Om ej Dess Rättmätige Ägare med det snaraste låta höra af sig samt därfvid uppgifver
ett correcte Signalement af Densamma, eller ej någon anständig Hitte-Lön utgå,
kommer Hönans Öde att vid nästföljande Månads Ingång varda beseglat,
då Dess Ändalyckt oåterkalleligen blifver att sluta Sina Dagar såsom anrättat
Skrofv-Mål uppå Dess Upphittares Middags-Tallrik.
___________________

Nya Byggningars Uppförande påbörjas snarligen å Haga
Från Kongliga Hofvet hafver meddelats Nyheten att flera af de planerade Byggningarne
i Lust-Parken å Den Kongliga Egendomen Haga, belägen hvid Brunnsvikens nord-westra
Sida, snarligen torde komma att påbörjas. Dock är Parken i Engelsk Stil redan i Året 1781
påbörjad efter Hans Majestaits Trädgårds-Architect F. M. Pipers Ritningar samt under de
följande Åren gradvis utvidgad. Dessutom erinras om att sjelfva Grunden till Haga Slott, af
Den Fransk-Svenske Architecten och Theater-Decorateuren Herr L. J. Desprez projecterat
såsom ett storståtligt antikt Tempel, blefv i Konungens Höga Närvaro lagd Den 9:e Augusti i
det föregående Året.
Bland de tidigaste Byggningar, som under det innevarande Året komma att igångsättas,
märkas främst en Konglig Pavillion i antikiserande Italiensk Villa-Stil, ritad af Herr
Architecten och Professorn vid Konst-Academien Olof Tempelmann, samt ett rundformigt
Eko-Tempel, hvars Placering blifver uppå en mindre Kulle nära Ingången till Parken, liksom
Vakt-Lokaler, utformade som Turkiska Tält af Koppar, hvilka båda Projecter äro ritade af
ofvannämnde Herr Desprez.
Att Haga torde behaga Hans Majestait Konungen i särskild Grad bevisas nogsamt af att
Monarken ofta behagar vistas därstädes, och då gärna företager Spatser-Turer i Dess LustPark, samt freqvent superar och äfven öfvernattar i det provisoriska Trähuset med ett
särskilt utvalt mindre Sällskap, uti hvilket Herr Öfverste-Kammar-Junkern Herr Baronen
Gustaf Mauritz Armfeldt ingår mera såsom Regel än som Undantag.
.............

Med Anledning af Vår Allernådigste Konungs 41:a Födelse-Dag Den 24:e Januari
wilken allmänt i hela det Swenska Riket men i synnerhet i den Kongliga HufvudStaden med Pompa och Ståt firats hafver instämmer härmed TidningensRedaction i den underdåniga Hyllnings-Kören med följande wählformulerade
Wers-Qwäde:

Den Dag som gifvit har Wår Tron ny Glants och Styrcka
Som Swear evigt dyrka i Gustaf Landets Far
Dess Önskan är vår Lycka, han är Dess Föremål:
Låt Oss med Vördnad dricka Kong Gustafs Skål!

- Slut -

SÄRSKILD BILAGA TILL
CARLSCRONA WECKOBLAD
Årgång 8 N:o 2 Anno 1787 Pris: 7 Shilling
-----------------------------------------------------------------------------------------------Högt Ärade Läsare,
Under-Tecknad hafver härmed den lika smärtsamma som nesliga Plichten att till Läsarne meddela,
att Högst Densamme, Under Intryck af en längre Tids ifrån den öfvriga RedactionsStyrelsen framförda
upprepade På-Tryckningar samt uttalade Hot om Demission ifrån Tjänsten, från och med nu och
framgent i de kommande Bilagorna på förekommen Anledning nödgas afsevärt krympa den såsom ett
bienventerande dirècte Till-Tal till Den Vördade Läse-Kresten afvsedda InledningsSpalten af den
genanta Orsaken, att Redactionen bedömt det vara angelägnare att använda det ifrågavarande
Utrymmet till att meddela Nyheter af någorlunda Betydelse, än att begagna detsamma till en hoper lika
innehållslösa som svulstiga Utgjutelser, hvilka intet annat Syfte hafver än att gifva Ut-Lopp för Herr
Hufvud-Redacteurens oinskränkta och till Besatthet gränsande Skrifv-Klåda. Under-Tecknad nödgas
därföre till Följd af Redactionens samt Utgifvarens bryska Tillrättavisning afsevärt inskränka Sitt
yfviga Wiftande med Fjäder-Pennan, tuchta Dess D:o alltför öfverflödande verbala Expressioner, samt
väsentligt reducera det Utrymme i hwart kommande Tidnings-Nummer Inledning, hwilket utgör det
Ställe där Under-Tecknad hafver som Sin Plicht att meddela nödiga Upp-Lysningar till Läsarne.

Med utmärkt Hög-Aktning
Herr Rodolphe Jeansson von Prahlenschreiber, Hufvud-Redacteur



Samman-Drag utaf nyligen timade curieuse Händelser



Den 30:e April skedde In-Marche af Kronobergs Regemente om 769 Man, 3 Officerare
samt 7 Under-Officerare, under Herr Majoren Påhlmans Ledning, för Continuerande af
Arbetet med den nya Dockans Byggande å det Kongliga SkeppsVarfvet.
Den 27:e Majus, tillika Pingst-Dagen, var en ansenlig Del af Örlogs-Stadens
högtförnäma Societet inviterad till stor Middag hos Herr Commerce-Rådet Jonas Krook på
Dess charmanta Lantställe Afvels-Gärde. Efter Middagens Intagande begaf sig Sällskapet
till Lyckeby, Damerna i hästdragna Calecher och Phaetons, Herrarna till fots, för att roa
sig med att bese ett Bond-Gilles Firande. I en Gård därstädes sågos ett ansenligt Antal
Bond-Pigor och Bond-Drängar, inalles närmare ett Hundra-Tal, dansa efter Tractens Bruk
så animerat, att Ångan stod som en Rök utur de öppnade Fenstren och Dörrarne. Detta
attraherade De Högtförnäma Besökarna att från Utsidan under stor Fägnad betrakta den
muntra Tillställningen, ehuru den af lifvlig Transpiration och Respiration alstrade Ångan
med dess vidhängande Odeurer ej var den angenämaste. I synnerhet Hennes Excellence
höggrafvida Fru Grefvinnan Ehrensvärd med Dess Härstamning af den Skånska
Provincen var mycket road af det lantliga Spectaclet, och sade sig vara högst tilltalad af
Folkets propra Kläde-Dräkt och Pigornas Fritalighet. – Därefter besåg Sällskapet det nya
Sten-PappersBrukets Grund-Läggning invid Lyckeby-Åen, innan Åter-Färden till AfvelsGärde anträddes.
Den 29:e Majus påbörjades Årets General-Munstring å Amiralitets-Slätten. Närmare
därom, samt om den efterföljande Mål-Skjutningen därstädes, meddelas på sista Sidan.
Den 6:e Juni var Hans Majestait Konungens Namns-Dag, hvilken firades med stor
Diné hos Hans Excellence Öfver-Amiralen, hvarvid samtliga Gäster gafvs frisk Tractering.
Den 16:e Juni blefv bekantgjort den lyckeliga Tilldragelsen att Hennes Excellence
Grefvinnan Ehrensvärd nedkommit med ett välskapat ehuru något svagt Gosse-Barn,
hvilket…..
…...Den 19:e Juni döptes till Gustaf Carl Albert August. Närvarande vid Högtidligheten,
som ägde Rum i Öfver-Amirals-Bostället - således Amiralitets-Huset - voro bland andra
bemärkta Celebriteter Herr Justitie-Cancellairen Excellencen Grefve Axel Wachtmeister samt
Svär-Fadern Landshöfvding Gabriel Sparre.

Den 23:e Juni inbjöd Änke-Amiralinnan Lilljenankar under Dess Vistande på det vackert
belägna Lant-Stället Göholm i Listerby Grannarna till Middag, hvilken bevistades af en såväl
talrik som förnäm Skara Socitets-Medlemmar, alla väl fägnade och muntra. Bland dessa
märktes främst Deras Excellencer Grefve-Paret Wachtmeister på Johanneshus med en af
Deras Söner samt ett flertal differenta Släktingar, liksom äfven dels Deras Dotter Grefvinnan
Strömfelt med trenne Barn, dels Dottern Grefvinnan Henrika Birgitta von Köhler, hvars
Make Herr Landshöfvdingen dock för närvarande är upptagen med Rapporten angående
den af Konungen anbefalta Brännvins-Propositionen.
Den Köhlerska Lands-Höfvdinge-Rapporten afvser att fastställa den behöfvliga
Mängden Råg till Blekinge-Allmogens Brännvins-Brännande och de däraf betingade
Acciserna, när i det kommande Året hela Rikets Allmoge återfår den urgamla Rätten till
fri Hus-Behofvs-Bränning, hwilkens Åter-Införande torde föranleda såväl mången
Tacksamhetens Tanke som Hyllnings-Skrifvelse ifrån Folk-Djupet att uppsändas till
Hans Majestait Konungen, hvars förlorade Popularitet som Lands-Fader härigenom lärer
blifva åtskilligt restituerad.
Den 24:e Juni gafvs för inbjudna Gäster Middag hos Deras Excellencer GrefveParet
Wachtmeister på Johannishus. I Afsikt att roa Besökarna hade VärdParet låtit sammankalla
hela Godset, vars många Pigor och Drängar, alla grannt helgdagsklädda, emot Aftonen lekte
kring en å GårdsTunet upprättad skönt prydd Majstång, hvarwid utfördes åtskillige bland
Lant-Folket brukelige traditionella Lekar, Sånger och Danser af muntert Slag.
Den 25:e Juni gästades LandsHöfvdingen Herr Baron Köhler på Djupadal af Merparten
af de ofvannämnda Societets-Medlemmarna. Djupadal är ett Skatte-Hemman som Herr
Grefven Wachtmeister gifvit Dess Måg, hvilken Egendom Denne med stora Kostnader för
nya Byggningars och Träd-Gårds Anläggande åtskilligt förskönat samt dess Jord betydligt
upparbetat.
Den 26:e Juni var SocietetsSällskapet äfven Gäster hos Herr Hof-Jäg-Mästare Schay på
Carlsnäs. Gården, hvilken genom dess vackra Situation på ett Näs hvid den förbipasserande
Ån med dess många Krökar erbjuder en särdeles behaglig Utsigt, består af en Två Vånings
Hufvud–Byggnad med Flyglar, samt tvenne tämligen stort anlagda Träd-Gårdar, där
Besökaren bland många andra rara Grödor påträffar turkiska Bönor och Meloner.
Äfvenledes finnes där ett Pott-Aske-Raffinaderi med 6 Pannor, hvilket enligt Värden gifver
en ganska vacker Revenue.

----------------------Rum att hyra för en anständig Ung-Karl finnes å Stora Kvarnberget,
bestående afen meublerad Cammare. Hänvändelse härom gjöres till Boktryckeriet.

----------------------Hur kan på bästa Facon tjänligt Dricks-Vatten
blifva till Örlogs-Staden Carlscrona transporterat?
Andra och afslutande Delen utaf en Discours i tvenne Delar hvilken författats af
Capitain-Mecanicus vid Kongliga ÖrlogsFlottan, Stipendiaten uti Bergs-Collegio
och Ledamoten af Physiographiska Sällskapet i Lund Herr F. E. Norberg

I det förra Numret af Bilagan beskrev Articel-Författaren Bak-Grunden till den nuvarande
Vatten-Situationen härstädes samt formulerade den för Stadens Innevånares Helsa och
Fortbestånd högst angelägna Frågan: Huru skall Örlogs-Staden Carlscrona på lättaste Sätt och
med minsta Kostnad kunna förses med Färsk-Vatten?
Svaret därpå torde sönderfalla i tvenne, ty här måste tvenne Frågor besvaras, nämbligen
Huruledes? respektive Hvarifrån? På den förstnämnda torde ofrånkomligen Svaret blifva, att
en Nödig Vatten-Ledning synes ofrånkomlig, hvilken hafver Capaciteten att skaffa tillräckligt och
gott Vatten så väl för det Allmännas som till den Enskildes Behofv. Detta Vatten ledes därfvid
lämpligen till de högt belägna Ställen i Staden, där Reservoirer på dylika lämpliga Platser
inrättas, hvarifrån det sedan kringdelas så väl till publique Fontainer som till sådana Hus,
hvilkas Ägare vilja betala den Afvgift, som för en dylik Förmån rimligen bör erläggas. Sådana
högt belägna Platser i Carlscrona äro synnerligen Herr Öfversten och Riddaren H. F. Af

Chapmans Ämbets-Hus, beläget i Commedie-Husets å Västra Udden omedelbara Närhet, liksom
Stora Torget, hvilka bägge synes öfverstiga Öster-Sjöns Vatten-Horizont med 35 à 40 Fot.
På den sistnämnda af de ofvan preciserade Frågorna, nämbligen Hvarifrån?, synes det
fönuftigaste Svaret vara, att Man bör taga i Anspråk de högre Söt-Vatten-Ställen som ligga ikring
Staden, i förstone ifrån Lyckeby Ström, hvars tjänliga Vatten ju sedan länge begagnas af
Carlscronas Innevånare genom att det in till Staden blifver transporterat och därstädes försäljes.
Men som detta Vatten hvid Crono-Qvarnen i Lyckeby ej är högre än cirka 20 Fot öfver Hafs-Ytan,
så måste dess Vatten någonstans till ansenlig Höjd medelst ett tillräckligt Pump-Verk
uppfordras, antingen därstädes, eller inne i själfva Staden, eller någonstans på dess Väg dit.
Dessa Svårigheters Öfvervägande har föranlett mig att eftersöka någon annan Lösning af
Problemet där Naturen är älskvärd nog att räcka en mer hjälpande Hand. Bubbetorps Å har
därvid väckt min Uppmärksamhet, och hafver dess Vatten mellan Bubbetorps Bro och Dess
Utlopp vid Silletorp befunnits befinna sig ej mindre än cirka 50 Fot öfver Hafvs-Niveaun,
hvarföre detta Vatten-Drags Belägenhet förvisso är ganska tillräckligt för Ändamålets Vinnande,
då det ju således befinner sig ett tiotal Fot högre än Carlscronas högsta ofvan omnämnda Platser.
Hvad återigen afvser den förstnämnda Fråge-Ställningen, Huruledes?, bör Efter min Tanka
en tjänlig Vatten-Ledning kunna uppföras, hvilken i gjörligaste Mån följer Lands-Vägen, dock på
sådant Sätt, att under hela dess Sträckning en continuerande - visserligen svag men dock
ständigt bibehållen - Lutning in mot Staden iakttages, så att Mot-Gnidningen uti Rören tillräckligt
ej blott motverkas utan äfven tillräckligt öfvervinnes; Ty i annat Fall komme - isynnerhet om
Lutningen istället vore bort från Staden - Vattnet dessvärre återrinna i den rakt motsatta, ej
afsedda Riktningen, således tillbaka till Källan, hvarvid ju hela Företaget vid närmare Eftertanka
dessvärre nog skulle anses såsom varande mindre lyckat, ja, rentafv gagnlöst.
Det är äfven utaf synnerlig Vikt att den längs hela dess Sträckning med tvenne Rör inrättas,
dels för att därmed skaffa ett till Volymen större Till-Lopp, dels för att undvika fullständig
Vatten-Brist, därest det ena Röret af någon Anledning skulle manquera och således vara i Behofv
af Reparation, hvarvid dess Flöde nödgas blifva inhiberat så länge en dylik Reparation fortgår.
Ledningens Sträckning bör å Wämön kunna förläggas intill Hvita Krogen samt därifrån tvärt
passera Hästö-Vägen, vidare söder om Redoutten och genom Näktergals-Dalen, hvarefter den
lämpeligen framkommer mellan Borgmästare Krogen och Tyska Bryggarens dito, där den sedan
öfver Hafs-Viken inkommer på Stora Pantare-Holmen, samt slutligen directe öfver Sjön förer till
Laske Bro hvid Trossöns nordliga Strand.
Inne i själfva Carlscrona vore det lämpligt att låta de tvenne Vatten-Ledningarna sluta i ett
centralt Vatten-Hus, hvilket förslagsvis kunde uppföras på den obebyggda Tomten invid RådStugan strax norr om Stora Torget. Därifrån skulle trenne Hufvud-Rör lämpeligen utgå sålunda:
Ett emot Söder, som först formerar en Fontaine å Stora Torget, samt därefter continuerar förbi
Öfver-Amirals-Bostället å Södra Kungs-Gatan och Amiralitets-Slätten med dess kringliggande
Platser; Vidare ett emot Runneby-Gatan, hvarefter det följer dess Sträckning mot Öster ända ned
till de bägge Crono-Bagerierna; Samt sluteligen ett emot Väster längs Amiralitets-Gatan ända
bort till Nya Docke-Byggnaden.
Längs dessa trenne Rör borde uppföras ett antal Fontainer, hvilka erbjuda ett flertal
Tappnings-Ställen, inrättade till Stads-Innevånarnas Beqwämlighet; Liksom vid Ledningarnas
Ändar vid respektive Sjö-Kant hvar sin större Reservoir, hvarifrån Vatten kunde tappas directe
uti ett Fartyg, hitkommet för just detta Ändamål. Hvad alla dessa Vatten-Rörs Sträckningar
beträffa, måste äfven beaktas de Mark-Ägares rimliga Krav på ecomomisk Compensation, hvilkas
Tomter utaf själfva Sakens Natur ofrånkomligen måste tagas i Anspråk hvid detta Projects
Realiserande.
Allt hvad som här blifvit utsagt i detta märkvärdiga och svåra Ämne förtjänar tillbörlig
Uppmärksamhet, liksom den nogsammaste Undersökning. Detta är vad jag hafver Äran
att i Korthet delge Den Ärade Läsaren såsom Anledning till ett Företagande utaf den allra
yttersta Vikt för Carlscronas Innevånare, och hvars Utförande ej blott skulle hedra Vårt
Tide-Varf, utan äfven förtjäna Våra Efterkommandes Erkänsla och Tacksamhet.
      

Till Salu är en rödbrun Häst i 7:e Året gammal och utan Fel till billigt Pris.
------------------

Om det Det oroliga Tillståndet uti Konunga-Riket Frankrike
Sedan en Tid tillbaka berätta Tidningarne ifrån Paris att Situationen uti Konunga-Riket
Frankrike blifvit alltmer spänd, förvärrad af Landets akuta ekonomiska Cris, hwilken hafver sin
Grund i Statens urusla Finanser. Problemet torde ha grundlagts under de kostsamma KolonialKrigen emot England och de därmed sammanhängande enorma Utlands-Lånen, men också utaf
Hof-Statens fortgående omåttliga Lyx-Begär och öfverdådiga Slöseri. Ovedersägligen lida
samtidigt stora Grupper af det Fransyska Folket Nöd genom Penning-Bristen och Spannmålens
Dyrhet.
Landets Konung, som synes vara handfallen och utan Handlings-Förmåga, hafver ibland sina
Undersåtar nästan helt förlorat sitt Anseende. Samtidigt som Dess Ministrar missbrukar sin
Ställning och sin Makt råder den allra största Oenighet mellan de olika Stånden, hwarföre
våldsam Utveckling med Folk-Uppror förefaller wara närmast oundviklig Notabel-Församlingen,
innehållande den Franska Nationens rikaste och mäktigaste Ämbetsmän och Politiker, har under
Våren sammanträtt i Versailles för att söka en Utväg ur Landets allvarliga Situation. Dess
Finans-Minister Calonne hafver föreslagit beska Mediciner med omfattande Reformer, men HögAdeln vägrar att acceptera några Förändringar. Dock hafver Det Kongliga Hofvet gått med på
vissa Ned-Skärningar, hvilka äfven omfatta alla de af Konungen aflönade. Som om därmed inte
vore nog ryktas det dessutom alltmer om ett förestående Krig med Preussen.
För Betraktaren kan osökt Yttrandet af den förre Konungens Maitresse Madame Pompadour
synas högeligen träffande: ”Aprés Nous le Deluge”, det är: ”Efter oss Synda-Floden”. Ja, en
sannskyldig Synda-Flod är att vänta uti Frankrike, vars vacklande Samhälls-Kropp torde komma
att skakas af mycket svåra Stormar i den närmaste Framtiden – Den som då lefver lärer få se.

………………….
Trenne frodiga, täcka och lefvnadsglada Pigor
äro i Tjänst hos Herr Tracteuren Frigren å Densammes Krog-Inrättning i Kalfv-Hagen.
Dagligen gifvas därstädes för billig Penning agreabla Förlustelser för hugade MansBesökare, hvilka tillförsäkras såväl full Satisfaction som nödig Discretion.

………………….
Om den å Amiralitets-Slätten föranstaltade General-Munstringen
Den 29:e Majus om Morgonen kl. 9 påbörjades Årets General-Munstring å
Amiralitets-Slätten under Öfver-Inseende utaf Herr Öfver-Amiralen Hans Excellence
Grefve Carl August Ehrensvärd. Därfvid sågs 1:a Volontaire-Regementet under Herr
Öfversten Hans Excellence Grefve Johan Anton Wrangel företaga General-Exercise. Den
följande Dagen, således Den 30 Majus, exequerades på samma Facon Munstrings-Exercice
af 2:a Volontaire-Regementet under Dess Nye Öfverste Herr Amiralen Carl Tersmeden.
Båda Regementenas Exerciser voro ej att klandra, ty såväl Marche som Salfvornas
Afskjutande gingo admirabelt, liksom all Eld-Gifvning under Attaque respektive
Retirerande, hvarunder Manskapet uppvisade ett föredömligt Bibehållande af de
inbördes Distanserna. Dock visade sig Plin hwid General-Marche på en Linje med hela
Bataillonen ännu manquera hvad afser den åstundade Precisionen.
Den 1:e och 2:e Juni följde så Målskjutning med 1:a respektive 2:a Regementet, sedan
hvart Compagnie först utfört Exercise. I synnerhet det 2:a Regementet uppvisade därfvid
ett tämligen artigt Resultat, till hvilket måhända bidrog Förhållandet att Dess Öfverste
utlofvat var Skytt Belöning i Penningar för de träffande Skotten.

Ack, Hulde Fader, dyre Kung, som alltid på Vårt Bästa tänckt
I Stället för en älskad Trolle oss en Ehrensvärd har skänkt
Din Flit, Din Nit, Din ädla Själ, Du visat Lifvets alla Dagar
Rikets Välgång, Folkets Nåd, Du städse önskar och behagar!

-Slut-

SÄRSKILD BILAGA TILL
CARLSCRONA WECKOBLAD
Årgång 8 N:o 3 Anno 1787 Pris: 7 Shilling
-----------------------------------------------------------------------------------------------Högt Ärade Läsare,
Från och med detta Nummer af Vår Tidnings-Bilaga inleda Vi en ny Epoque i Vår UtgifvningsVerksamhet såtillvida som att Innehållet i de Inledande af Herr Hufvud-Redacteuren författade
Commentarerna städse blifver såväl åtskilligt tuktade i Formen som knappade till Omfånget.
Äfvenledes blifver Innehållet synnerligen nyktert och sakligt hållet, företrädesvis i Form af mer
eller mindre intresssanta Reportage om exempelwis Samfundets mindre lyckligt lottade Medlemmar,
Anledningen till denna nya Sortens Articlar, hvars lågtstående Ämnen Våra Trogna Läsare måhända
uppfattar såsom såväl obehagliga som motbjudande, ja rentav rysansvärda, står att finna i den af vissa
Läsare framförda Critique, hvilken häfvdar att Vår Bilaga hittills alltför mycket och ensidigt begapat,
admirerat, samt på allehanda öfvriga Sätt intresserat sig för Vårt Samfunds högre Kretsar, såsom
Stånds-Personer, Flottans mest framstående Officerare, de i den blekingska Provincen högst uppsatta
Ämbets-Männen samt de förnämste inom Borgerskapet härstädes, hvilka alla sammantaget kan räknas
till Örlogs-Stadens högre Societete. Denna nya Sortens Reportage rörande det lägre Samhälls-Skiktets
OlycksFåglar, som i kommande Bilagor blifva presenterade, får följaktligen ses som ett välvilligt och
tillmötesgående Svar på och Eftergift för ofvannämnda Critique.

Med utmärkt Hög-Aktning
Herr Rodolphe Jeansson von Prahlenschreiber, Hufvud-Redacteur

 Tidningar angående hvad den senaste Tiden sig tilldragit hafver 
Den 6:e, 9:e och 10:e Juli gafv mot en Afvgift af 16 Shilling för hugade
Spectateurer och Musique-Connesseurer här i Staden Neapolitanaren Peretz trenne
Concerter i Commedie-Huset å Branta Berg, hvilka alla afvslutades med ett skönt och
praktfullt Feuerwärkerie. Dess i Neapel tämligen allmänt kända Släkt åtnjuter därstädes den
högsta Renomée uti Musique och Sång. Herr Peretz, som accompagnerar Sig Själfv på
Mandolin, visade sig trots - eller måhända tack vare? - sin frapperande Corpulence besitta en
synnerligen stark och skön Stämma tillika med en brilliante Sång-Technique.
Den 21:e Juli företogs Profv-Segling med de båda Skeppen Sophia Magdalena
under Befäl af Öfverste-Lieutenant Hysingskiöld och Gustaf Adolf under ÖfversteLieutenant Nordenskiöld. Och äger Vår Flotta redan ett tiotal nybyggda Skepp af denna
tidigare ej kända Facon, utan att Profv-Segling tidigare företagits med något af dem.
Den 31:e Juli afseglade Lieutenant Lychou till Den Kongliga Hufvud-Staden,
medförande tvenne nya af Herr Varfs-Amiralen Chapman construerade lika märkvärdiga
som rara Kongliga Farkoster af hittills okänd Skapnad. De bägge smäckra Sluparna, c:a 23
Fot långa, hafva mittför på Däcket Sittplatser, utformade såsom Soffor, samt höga AkterStäfvar, liknande utsirade Fisk-Stjärtar. På den ena Slupen synes den höga Förstäven
föreställa ett stiliserat Wild-Svin-Hufvud, den andra istället ett Hhval-Fisk-Hufvud. De
framföras vardera utaf 8 Roddare samt en Roder-Styrman, hvilka alla nästan helt döljes af
det höga Däcket, så att Flytetygen på Håll gifva Impression af besynnerliga Sjö-Djur.
Båda Farkosterna äro skönt utsirade med förgyllda List-Werk och gjöra då de framföras
på Vattnet en lika unique som vacker Verkan. Det förmodas att dessa Slupar äro Uttryck för
ett Galanterie af Herr Chapman gentemot Konungen att till Densamme uppsändas såsom
Surpris i Afsikt att brukas i den intill Haga liggande BrunnsViken, på vars Böljor de bägge
Farkosterna torde komma att gjöra en högst favorabel Effecte.

Under Augusti Månad blefv alltmer tydligt att Landet denna Sommar af
Skaparen fägnats med en gudomlig Väder-Lek, ty den ymniga ÅrsVäxten på all af
Svensk Allmoge odlad Mark lärer blifva den största i Manna-Minne. Mängden

Spannmål torde uppgå till den dubbla mot Vanligheten, och mången Lada bågnar af
eller kan rentafv inte ens hysa allt hvad Bonden ifrån sina Ägor hemförer.
Den 3:e September meddelades af den till Carlscrona återkomne Lieutenant Lychou att de
Chapmanska Slupar, som i ÖrlogsStaden blifvit construerade och sedan förda till Konungens
särskilda Ögon-.Sten och Sköte-Barn Haga, skönt beläget hvid BrunnsViken i HufvudStadens västra Ut-Kant, af Hans Majestait under en Tour på Vattnet blifvit proberade och
därfvid gjort Konungen oändligen nöjd öfver att nu äga tvenne vackra Nöjes-Farkoster.
Den 7:e September återkom Herr Capitain-Mecanicus Magnus Cosswa ifrån Stockholm, nu
såsom adlad till Anckarsvärd, sålunda intagen med nytt Namn och Nummer efter Dess
framstående Broder Michael Anckarsvärd. Bidragande till den förnämliga Utnämningen
torde ha varit nämnde Cosswas Arbete den sistlidna Tiden att fullborda Bron mellan
Drottningholm och Svartsjölandet.
Det bör måhända omnämnas, att Herr Magnus Cosswa, bördig ifrån Västmanland,
sedan 1772 stått under Beskydd af den tidigare Varfvs-Amiralen Herr Öfversten Carl
Tersmeden, samt genom exceptionell Begåfvning och lyckeligt Genie i Mechaniquen sedan
dess gjort utomordentliga Insatser under De Nya Dockornas Byggande å Det Kongliga
SkeppsVarfvet. Därigenom torde Densamme sannolikt blifva utsedd till Herr ÖfverDirecteuren Daniel Thunbergs snara Efter-Trädare i Dennes Ämbete, då ju Densamme är väl
till Åren kommen.
Emellertid är Herr Magnus Cosswa-Anckarsvärd här i Staden bekant sedan Dess
Yngliga-Tid, beroende på en härstädes inträffad Scandale för ett drygt Decennium sedan
rörande hur Denne företagsamme Yngling medelst en piquante Enlevering tillvann sig Den
Ena af Salige Herr Apotheqaren Ferbers vackra Döttrar. Denna roande Aneqdote afvstår
dock Redactionen denna Gång ifrån att racontera på Grund af dess många Tourer.
Den 11:e September meddelades att Hans Majestaits Qusine Den Ryska Kejsarinnan
Catharina till Vår Konung afvsänt en amper Note, uti hvilken Hon, med Anledning af att
Ryssland nyligen invecklat Sig i ett krig med Turken och ej vill risquera Svenskt Stål i
Ryggen, inom en Månad afvkräfver Hans Majestait ett Svar, innehållande en bindande
Försäkran om orubbad Vänskap och continuerat Afvstående från varje fientlig Handling
ifrån Sveriges Sida.
-------------------

Till Hugnad för Stadens törstande Strupar kungjöres att hos Smeden Sandell
boende wid Stads-Kyrkan finnes godt Öhl och Swag-Dricka till Kiöps för billigt Pris.
-------------------

Ännu ett Ordens-Sällskap hafver i Carlscrona bildats
Den 29:e September blefv härstädes i Vår ÖrlogsStad Stadgarna antagna för ett
nybildat OrdensSällskap hvid Namn af Sankt Michaels Orden. Sammankomsten ägde
Rum i det Hus vid Runneby-Gatan, som nyttjas af såväl Frimurare-Logen Sankt Harald
som af Coldinu-Orden, sålunda hos Herr Handelsman Brunerus.
Det nybildade Sällskapets Värde-Grund utgörs af den Christna Etiquen med
Betoning af Människo-Kärleken och Barmhärtigheten. Bland de uttalade Målsättningar,
hvars Verk-Ställande Medlemmarna mot Löfte förpliktar Sig till att eftersträfva, märkas
att öka Med-Brödernas Välgång, förbättra Åker-Bruket, uppodla ödeliggande Arealer,
lära Nationen att nyttja Moder Naturs alla Alster, samt genom nyttiga Påfund och
Inrättningar göra mer effektiva alla Sorters Arbeten, hvilka efter Vanan äro
långsamma, mödosamma och kostsamma.
Bland denna nya Ordens Stiftare märkas Herr Amiralitets Expeditions Predikanten
Sven Dahlman (såsom Ord-Förande), Herr Amiralitets-Revisorn Jacob Johan von
Hausen samt Herr Amiralitets-Lieutenanten Anders Gadelius. Tilläggas kan att
Medlemmarna merendels utgöras af Stadens hedervärda Borgerskap, såsom
Handlanden, Handt-Verk-Mästare samt civila Ämbetsmän, men äfven Musikanter,
hvilkas Färdigheter å respective Instrumenter torde komma att lifvligt nyttjas hvid
Ordens-Sammankomsterna.
----------------------

Om Articlar hvilka i kommande Bilagor gifva Upplysningar
om i Stadens Rådhus företagna Domstols-Processer afvseende
den widlyftiga Problematiquen med den gemena Stads-Befolkningen
Sedan ett drygt Sekel har Vår Stolta ÖrlogsStad Carlscrona såsom HufvudStation för Den Kongliga Flottan troget tjänat Riket såsom Dess förnämsta Wärn mot
fientliga Makter. Till Följd af detta ovedersägliga Faktum är Vår Stad omhöljd af Glans,
Bragder och Ära. En ansenlig Mängd af Landets Elit tjänar inom Amiralitetet,
ÖrlogsFlottan och Civil-Staten, och bärer såsom prominenta Samfunds-Medlemmar upp
Mer-Parten af Culture-Lifvet härstädes, hvilket verksamt bidrager till Stadens goda
Anseende i Om-Världen.
Dock vore det en stor Synd att som sann och barmhärtig Christen blunda för
uppenbara Fakta, om man härfvid förnekade den stora Förekomsten af mindre lyckeligt
lottade StadsInnevånare som vanligen möta Besökaren på våra svårframkomliga, af
Sten och Bergspartier bemängda Gator och Torg. Ty en stor Del af Befolkningen
härstädes består som bekant af de gemena Fattiga, hvilket ej ens hörer till något af de
4 Stånden. Af Brist på annan adeqwat Beteckning kan lämpligen detta Clientel
benämnas ”StadsProletatiatet”, då ju slika Individer merendels äro i det närmaste eller
rentafv fullständigt egendomslösa.
Till deras Misère torde i de flesta Fall hafva bidragit en arm Uppväxt, som vanligen
åtföljes af svårartade Sjukdomar, orsakade af Smitta, Svält eller eländig Kost, liksom
osunda Boende-Förhållanden. I den mån dylike Personer äfven äro behäftade med olika
Grader af Omoral, Brottslighet, Dryckenskap och syndfullt Lefverne, synes det
motiverat att benämna Missdådarna ifråga såsom ”StadsPatrasket”.
För att gifva våra Ärade Läsare närmare Upplysningar samt bättre afvspegla den
reella Problematique respectifve de nedriga Förhållanden som således råda bland MerParten af Carlscronas Innevånare, komma Vi framgent i de följande Bilagorna att på
skilda Faconer gifva Inblickar i de svåra LefnadsVillkor som föreligga bland dessa arma
Uslingar. Våra RedactionsMedlemmar hafver därfvid den vällofvliga Ambitionen att
göra TidningsReportage af skilda Slag, såsom att taga Del af actuella i Rådhuset
pågående Rättegångar hvid KämnärsRätten, liksom de af dessa Processer som föras
vidare till nästa högre Instans, således Rådstuvu-Rätten. Äfvenledes komma vi ur DomBöckerna återgifva några intressanta RättsFall i det Förgångna, samt taga Del af med
dessa förbundna mer eller mindre sorgeliga LefvnadsÖden.
Den christeliga Nöd-Hjälp som lämnas de allra Armaste här i Staden utaf den
välsignelsebringande Inrättningen Hospital-Cassan kommer likaledes att skildras.
Dessutom kommer Intervjuer med skilda SamfundsMedlemmar att företagas, liksom
directa Samtal å Gator och Torg med Personer som hafva något af Intresse att meddela i
detta lika vidlyftiga som sorgesamma Ämne.
Afvslutningsvis afvgifver Vår samlade Redaction det högtidliga Löftet, att alla
Stenar skola blifva vända för att lägga i Dagen den fulla Bilden af den härstädes
befintliga Problèmatique som vidhäftar vårt Samhälles OlycksBarn, allt med den
uttalade Afsikten att bibringa Den Vördade Läsaren reellt Underlag åt Dess nödiga
Eftertanka och Begrundande öfver Sakernas rådande Tillstånd härstädes i Vår
ÖrlogsStad.

* * * * * *



Särskild Kungörelse af Magistraten i Carlscrona



Den eller De Personer, hvilka kunna gifva någon Upplysning om det nyfödda odöpta
Flicke-Barn, hvilket om Aftonen Söndagen Den 2:e September öfvergifvet och Moder-löst
upphittades å Herr Cammar-Skrifvaren Rydells Sten-Trappa i Hörnet af Vallgatan och
Rosenfeldts Gränd, samt i Väntan på Fallets Utredande tills vidare omhändertagits af Herr
Trumslagare Frisk med Familj å Vall-Gatan, påminnes om Dess christeliga Plikt att därom
låta meddela Sig till Stadens Magistrat, Hänvändelse göres till Herr StadsFiscal Renaud.
* * * * * *



Konglige Acteuren Monsieur J. M. B. de Monvel hafver erhållit 
6 Månaders Permission för en länge åstundad Hem-Resa till Frankrike

Såsom ofvanstående Rubrique upplyser lämnar nu den i Hufvud-Staden ytterst populaire och högt
renommerade Konglige Acteuren Monsieur Jacques Marie Boutet de Monvel Stockholm för
6 Månaders Permission, hvilken kommer att tillbringas i Dess älskade Foster-Land Frankrike. Den
minnesgode Läsaren hafver måhända uti Sin Hågkomst att denne i Scen-Konsten utomordentligt
habile Fransman, såsom en af de största Stjärnorna hvid Comédie Franscaise i Paris, kom till Sverige
som Ledare för en Fransysk Theater-Troupe på Konungens egen Inbjudan Året 1781.
Det bör dock upplysas om att Fransyska Skådespelare funnits i Vårt Land sedan flera Decennier
tillbaka, ty redan i Året 1753 inkallade Konungen Saliga Föräldrar närmare 30-talet Fransyska
Acteurer och Actriser för att Det Svenska Hofvet och Vår Hufvud-Stads bildade Elite skulle få lära
känna såväl den klassiska som den aktuella Fransyska Theater-Piéce-Repertoaren. Vid Vår nuvarande
Konungs påbörjade Regering afvskedades dock denna första Troupe i Syfte att få till Stånd en
Förnyelse af den Svenska Scen-Konsten, hvarvid en annan Ensemble tog vid i dess Ställe.
Sedan 1781 hafver således den ofvannämnde Herr de Monvel med Dess Ensemble otaliga Gånger
uppträtt inför Den Kongliga Familjen och Det svenska Hofvet, framförallt å de Kongliga Lust-Slotten
Drottningholm och Gripsholm, men sedan 1783 äfven reguljiért å Bollhus-Theatern i Hufvud-Staden,
hvarvid StockholmsPubliquen vanligen gifvit sitt stora Bifall. Uppskattningsvis lärer omkring 300
Föreställningar, varafv över Hälften med klassisk Tragedie och Commedie, såväl på Fransyska som på
Svenska Språket, med Monvels i Spetsen gifvits sedan Dess Hitkomst för 16 År sedan.
Afvslutningsvis skall blott erinras om att Herr de Monvel med Dess högtstående Spel-Konst haft en
afvsevärd Influence i Dess dubbla Roll såsom både Instructeur och Acteur på både Dess Fransyska
Kolleger och Våra egna inhemska Skådespelare. Ej blott hafver denne Scen-Virtuos fått Själfvaste
Hans Majestait att gråta; Dessutom äro oräkneliga dessutom de Spectateurer, som genom Dess
hjärtknipande Prestationer försatts i mest differente Affecter, och som sålunda brustit ut i ömsom de
ljudligaste Snyftningar, ömsom de vildaste Skrik eller himmelshöga Skratt för fuller Hals.

  

Om de nya Theater-Förhållandena i Kongliga Hufvud-Staden
Som Commentar till ofvanstående Articel synes det vara lämpligt att här erinra om att den
ofvan nämnde Monsieur de Monvel med Dess Fransyska Ensemble numera delar Boll-Husets
Scen med en ny svensk Troupp, ledd af Hans Majestais Bibliotekarie Herr A. F. Ristell, hvilken
erhållit Kongligt Privilegium att därstädes på egen economisk Risque drifva Theatar-Verksamhet.
Herr Ristells vällofvliga Afvsikt torde vara att uppmuntra Svenska Piece-Författare, såsom de
renommerade Skalderna Gyllenborg, Leopold och Lidner, till Förädling af Vårt inhemska
dramatiska Språk och därigenom gynna Vår nationella Scen-Konst.
Ej heller ska förglömmas att här omnämna den ytterst populaira fasta Skådespels-Troupp
som verkar å Munkbro-Theatern under Ledning af Herr Acteuren Carl Stenborg, hvilken för
trenne År sedan öfvertog Dess Fader Petter Stenborgs Kongliga Privilegium, samt nu med stor
Framgång lanserar Envallssons Sång-Spel och Hallmans Opera-Parodier. Stockholm synes
således vara väl försedd med fasta Theater-Ensembler, till Skillnad mot Carlscrona, som ju
förvisso blott stundom gästas af resande Sällskap, hvilka uti det till Konglig Theater härstädes
inrättade Commedie-Huset beträda Thalias Tiljor.

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

Ord af William Shakespeare om Skåde-Spelaren:
”Hur härlig är det Sannas HärmningsKonst, som jemt förnyar och i Dagen bringar
De stora Hjeltars Snille, Kraft och Anda, som endast under Loppet utaf Sekler
Naturen här och där och enskilt härligt, då hon vid sitt goda Lynne skapar;
Dem, som i Böcker blott som Skuggor lefva, okroppsligt, oväsentligt, som en Fläkt;
Dem manar Hon för våra Ögon fram, och väcker så de Döda opp till Lifvet…”

- SLUT-

SÄRSKILD BILAGA TILL
CARLSCRONA WECKOBLAD
Årgång 8 N:o 4 Anno 1787 Pris: 7 Shilling
-----------------------------------------------------------------------------------------------Högt Ärade Läsare,
Till synnerlig Satisfaction för såväl vår Tidnings-Redaction som Vår Hängifvna Läse-Krets kunna
vi med detta det innevarande Årets Afvslutnings-Nummer till den sistnämnda lefverera ett extra digert
dylikt, bestående af det mot Sedvanligheten dubbla antalet Sidor, säledes 8 Stycken, hvilket gifver
denna Bilaga en osedvanligt späckad och välgödd Apparation, för att dymedelst referera till JulBordets väntande Fröjder, hvilkas därmed förbundna Njutningar snart sagt hvarje anständig Svensk,
som befinner Sig i goda Lefvnads-Omständigheter - hvarvid dock de alltför fattige och arme härifrån
ju obönhörligen måste undantagas - torde hafva Lyckan att se fram emot.
Dock skall ingalunda förtigas de Bak-Sidor, hwilka ej sällan som åtfölja Frosseriet af Jul-Bordets
Fröjder, då de liksom ett Brefv på Posten pläga yttra sig i Form utaf diverse kroppsliga Besvärligheter,
i synnerhet då välbeställt Folk alltför väl pläga förse sig af den öfverdrifvna Väl-Plägnaden.
Härfvid afvses främst de oangenäma Följderna af allehanda naturliga Utsöndingars Fördröjande i
såväl högre som lägre befintliga Kropps-Öppningnar, såsom det mer eller mindre fullständiga
Vomerandet af intagen Dryck eller Föda, liksom därmed förbundna Gaser, Galla, Hals-Bränna etc.,
liksom Stol-Gångens marterande Förstoppande eller oförlösta Väder-Spänningars Tryckande, hvilka
blott kunna lättas af desammas naturliga Afvgång till visst Obehag för Omgifvningens Öron, men
framförallt för dess Näsor.Vi recommendera därföre i synnerhet de af Våra Läsare, hvilka
företrädesvis drabbas af den senare Sortens Bekymmer, att medtaga vår Bilaga till det secreta Rum,
där nödigt Tarfv förrättas, för att i Slut-Ändan hvid Behofv bruka densamma till såväl andlig som
kroppslig Lättnad och Rening efter hvars och ens Lägenhet.
Sedan detta goda Råd blifvit framfört till Den Vördade Läse-Kretsen, samt med Förhoppningen att
ofvannämnda Afvig-Sidor under den stora Jule-Högtiden ej måtte taga Öfver-Handen, passar Vår
Samlade Tidnings-Redaction på Tillfället att innan Året alldeles tillända går tillönska Alla Läsare

En God Jul och ett likaledes Gott Nytt År!
Med utmärkt Hög-Aktning
Herr Rodolphe Jeansson von Prahlenschreiber, Hufvud-Redacteur
           

Af Magistraten i Carlscrona utfärdad Kungörelse
till Beifvrande af misshagligt Uppträdande under
den snarligen infallande Jule-Tiden
I Enlighet med tidigare utfärdade Förordningar samt på förekommen Anledning
låter härmed Magistraten i Carlscrona meddela att Eho, som under stundande JuleHögtid i Stadens Hus å Bonings-Rummens Golfv utströr Halm med däraf förhöjd
Brand-Risque, gjöre sig skyldig till Förbuds-Brott och böte därföre 40 Shilling.
Det ofta utöfvade Oskicket af gement Folk att i Helg-Dagarna kringstryka Staden
och oroa Borgerskapet med Musik och Sång, Jule-Bocken och Stjärnan, samt i Husen
och å Gatorna kringlöpa under Åstadkommande af allsköns Oljud och Gny, sålunda
åsidosättande Helgdagarnas påbjudna Stillhet, föranleder härvarande Magistraten att
vidtaga den nödiga Anstalten att slike Miss-Dådare fasttaga och anhålla.
Likaledes förfares med Dylike, vilka bedrifva Skotts Lossande eller Raketers
Kastande å Gårdar och Gator; Hvarvid det åligger Stads-Fiscalen med dess
biträdande Betjäning att hålla noggrann Upp-Sikt samt de Skyldige infånga och
lagligen tilltala.
____________

Samman-Drag utaf den senaste Tidens märkwärdige Händelser
Den 27 September anlände till Carlscrona Majoren Herr Baronen Salomon Mauritz
Raijalin såsom nyligen till Fosterlandet hemkommen med Jakten ”Måns” efter Dess
långvariga Vistelse som Gouverneur över den i den i Väst-Indiska Ö-Världen belägne
Svenska Colonien St. Bartholomai. Dess Gouverneurs-Syssla därstädes påbörjades redan Den
7 Martio 1785, således samma Datum som denna tropiska Ö officiellt övergick från Fransysk
till Svensk Öfver-Höghet. Då den nu 30-årige Herr Majoren redan innan Dess Vistelse i
nämnda Colonie ingått Förlofvning med Herr Amiralen Christoffer Jägerskiölds yngsta
Dotter, torde snarligen Carlscronas Innevånare kunna fägnas af att Parets Bröllop blifver firat
härstädes hos Brudens Föräldrar.
Den 6 October gafv den virtuose Cellisten Simson Concert hos HandelsMan Brunerus.
Denne ifrån Göteborg hitreste 25-åring, som Trots Dess ringa Ålder är vorden CammarMusicus hos Hans Kongliga Höghet Hertig Carl, visade sig äga en osedvanlig Perfection,
Virtuositéte och Delicatesse uti Musicerandet, till Åhörarnas synnerliga Satisfaction.
Den 12 October påbörjades Carlscronas Marknad uti ett strålande Höst-Väder samt med
en å Stora Torg tidigare ej skådad myckenhet utaf Bodar och Stånd, hvilka dock - med
Hänsyn till Hans Majestait Konungens snart infallande Besök - hade placerats på sådant Vis,
att ej hindra hvarken de Kongliga Equipagens nödiga Passerande därstädes eller
Eclaireringen och Paraderandet utaf Volontaire-Regementena. Dock förrättades OxMarknaden med dess Slakt och Försäljning vid Ox-Backen strax utom Tull-Holmen, hvilken
Begifvenhet lockade mången ut af Staden att där bese detta gemena Spectacel.

Den 24:e och 25:e October gästades Carlscrona än en Gång af Rikets Vördade
Monark, hvarföre ett Samman-Drag af denna för Stadens Innevånare så hugneliga
Händelse återfinns å Vår Bilagas sista Sida!
Den 27:e October kom ifrån Strassbourg via Stralsund för att härstädes blifva under
Vintern Herr Öfversten uti Fransysk Tjänst Stedingk i Sällskap med en Lieutenant Stierneld.
Herr Öfversten, tidigare känd såsom Cammar-Herre hos Hennes Majestait ÄnckeDrottningen, är Commendant af Hans Excellence Herr Grefven Axel von Fersens Regemente
i Strassbourg samt Chef för Den Lätta Trouppen i Finland.
Den 10:e November, en Lördag, ingicks änteligen Äktenskap mellan Herr Baronen S. M.
Raijalin och Fröken Anna Frederica Jegerskiöld. Dock torde det nygifta Paret ej särdeles
länge kvarblifva här på Orten, då det blifvit bekantgjort att Herr Baronen erhållit Konglig
Fullmakt att snarligen öfvertaga Ämbetet såsom Landshöfvding å Gotland.
Den 14:e November inflyttade ifrån Landet till Staden Hans Excellence Herr Grefven
Wachtmeister med Dess högtförnäma Famille, hvilket föranledde den samlade CarlscronaSocieten att i Sällskap med den nyssnämnda Grefvliga Famillen Den 17:e roa sig hos Öfver-

Amiralen Hans Excellence Herr Grefven C. A. Ehrensvärd, samt likaledes Den 18:e
hos Militair-Amiralen Hans Excellence Herr Grefven J. A. Wrangel.
Den 22:e November var Societeten församlad hos Deras Excellencer Grefve-Paret
Wachtmeister, hvarvid Tillfälle gafvs att lära känna den blott 18-åriga nya Grefvinnan,
hvilken utmärktes af synnerlig Modestie, agreabelt Tal samt aimabel Doceur. Såsom yngsta
Dotter till Riks-Rådet Falkenberg blefv Vederbörande i Somras gift med Herr Öfver–
Adjutanten och Öfverste-Lieutenanten hvid Dal-Regementet Hans Excellence Herr Grefven
Gustaf Wachtmeister, hvilken synbarligen gjort ett lyckeligt Partie. Då det nygifta Paret
afvser att bida Vintern här i Carlscrona erbjudes således åtskilliga Möjligheter för Detsamma
att förnya Bektantskapen med Stadens Societet. En dylik inföll redan förjande Dag, ergo….
Den 23:e November, då det anordnades sedvanlig Picque-Nicque med Dans och
Musicque hos Herr Handelsman Brunerus.
Den 27:e November samlades för första Gången i detta År Ordens-Sällskapet Les
Bergères, hvilket ju för 4 År sedan blefv härstädes inrättat till fromma för de innocenta
Sällskaps-Nöjenas Afvjutande. Äfven…
Den 5:e December samlades denna Societet. Dess Stadgar stipulerar att högst 50
Personer kan i detsamma invoteras, lika många af bägge Könen, så att Dans kan anställas
utan att man blifver generad af Folk utom den egna Societeten.

Den 10:e December gafvs på Theatern Spectaclet La Colonie, i hvilken medverkade den
exceptionellt vackra nya Actrisen Demoiselle Wahrlund, hvars frapperande Apparation
måhända bidrog till den fullsatta Lokalen, wilken denna Afton uppvisade en marquante
Dominance af Manfolk som med påfallande Lystnad intensivt begapade den Skönas allra
minsta Action och tilltalande yttre Företräden.
Den 12:e December besöktes vår Örlogs-Stad af en synnerligen främmande Fågel, då hit
anlände en General de Miranda ifrån den i nordliga Syd-Amerika belägna Spanska colonien
Venezuela. Främlingens lika piquerande som excentriska Uppträdande föranleder Redaction
att närmare därom berätta på annan Plats i denna Bilaga.

Den 20:e December gafv Amiralinnan Jegerskiöld Societets-Bjudning i Dess Hem,
hvilken denna Afton sammanföll med Noviteten att uti Commedie-Huset Theater-Piècen
Colin och Babette samma Dag blefv ffg framfört här i Staden.
Den 21:e December var åter om Aftonen Picque-Nicque, hvarvid en ny tidigare ej känd
Costyme blefv uppvisad af några Officerare, hvilka iklätt sig den Uniformering med Värja i
Gehäng, som uti Hans Kongliga Höghet Hertig Carls Loge af Colldinu-Orden numera blifvit
tämligen vedertagen.

-&PRIVAT EDUCATION ERBJUDES
Hos en Studerande kunna nu hederliga Mäns Barn emot billigt Accord åtnjuta
Undervisning såväl i Christendomen som i Historien, Geographien, Tyska, Franska,
Engelska och Latinska Språken; I Skrifvande och Räknande, såväl allmän Räkning som
Handels-Räkningarna för Dem som så åstundar; samt det dubbla Italienska Bokhålleriet
med dess Egenheter.Vidare Upplysning fås på Tryckeriet.

-&-

Herr Baronen Carl Adam Wachtmeister hafver utsetts till
Hans Kongliga Höghet Cron-Prinsens Vice-Gouverneur
Hans Kongliga Höghet Cron-Prins Gustaf Adolf hafver sedan Året 1781, förutom Dess
Informator Nils Von Rosenstein samt ett antal Officerare, hvilka tjänstgjöra såsom
Cavaillerer, till Dess Kongliga Skolning och Uppfostran såsom Gouverneur hafvt Herr
Fri-Herren Fredric Sparre. Höga Vederbörande är Syster-Son till Vår Konungs allra
första Gouverneur, den framlidne Carl Gustaf Tessin. Herr Fri-Herren hafver dessutom i
Dess yngre År äfven tjänstgjort som Konungens Hofv-Cavailler under den Tid, då Hans
Majestait själfv var Cron-Prins.
Såsom Vår Unge Cron-Prins-Gouverneur har F. Sparre visat all tänkbar Nit och
Noggrannhet, hvilken bl.a. yttrat sig i Form af noggrant förda Journaler om allt som
rörer Det Kongliga Barnet. I dessa noteras allt af såväl större som mindre Vikt; från
Dess Frukost-Consumtion, till Färg, Doft och Consistens på Dess Kongliga Afv-Föring.
Den senaste Tiden har emellertid viss Miss-Sämja förnummits mellan Hans
Majestait och den snart sextioårige Sparren. Detta Gnissel tilltog efter Konungens i År
företagna Sommar-Resa till Finland, där Majestaitet besåg de militaira Öfvningarna å
Parola Malm. Under denna medtog Hans Majestait Dess unge Son, samt svarade därfvid
Själfv för Gossens Gouverneurskap. Då F. Sparre härfvid vackert fick Lofv att stanna
kvar i Stockhom, blefv Densamme härafv ytterst picquerad, samt begärde därföre
änteligen Demission ifrån Dess Gouverneurs-Syssla.
Då Herr Baronen Carl Adam Wachtmeister såsom en af Cron-Prinsens Cavaillerer
är känd för Dess Politesse och Complaissence, samt gjort Sig lika mycket omtyckt hos
såväl Sparren, Prinsen och Konungen, har Densamme utsetts till Vice-Gouverneur att
sålunda efterträda Herr Fri-Herren, hvilken såsom Tack för Lång och trogen Tjienst
erhållit Kongligt Gratual i Form af bibehållen Af-Löning Dess resterande Lifvs-Tid.

_______________

-Plats Natte-Tid samt Plats i Mat-Lag
för billigt Pris fås i Herr Cofferdie-Karlen Magnus Westerberg Topillas Bostad
å Skeppsbrogatan. För att underlätta Uppkomsten af en för båda Parter godtagbar
Öfverenskommelse utlofvas riklig Tractering af Bränn-Vin under Sakens Accorderande

KLOKA REFLEKTIONER ATT BEGRUNDA
Ingen har mer orätt än Den som ej kan tåla att hafva det
Det är en lika stor Dårskap att vara Den förste att antaga ett nytt Mode,
som att vara Den siste att afvlägga detsamma.
I Vänskap och Kärlek är man ofta lyckligare af det man icke vet.
Egenkärleken torde vara den största och vanligaste af alla Smickrare.

-  Notification om ny Stads-Läkare i Carlshamn
Till ny Stads-Läkare uti Hamn- och Sjöfarts-Staden Carlshamn att därstädes svara för
Stads-Bornas Välbefinnande och continuerade goda Hälso-Tillstånd hafver utsetts Länets
Provincial-Läkare, Herr Medicus Doctor Johan Lindvall. Vederbörande, f. 1740 på Bergkvara
Gods såsom Son till Inspectoren Bengt Lindvall och Dennes Hustru Maria, f. Björkegren,
genomgick under dess Upp-Wäxt såväl Trivial-Skola som Gymnasium i Växjö.
Genom Faderns Bort-Gång nödgades den unge Lindvall försörja sig som Informator,
samtidigt som han bedrefv högre Studier hvid Åbo Academie, hvilka schnellt ledde till en
Philosophie Magister-Examen. Härefter följde medicinska Studier, hvilka continuerades i
Uppsala, där äfven Den Vördade Professorn Carl von Linnés botaniska Föreläsningar
bevistades af den trägne Studenten. Dennes Ansträngningar kröntes så 1772 under Den Store
Professorns skickeliga Öfver-Inseende med Eröfvrandet af Doctors-Graden.
Under ett Års Tid tjänte sedan Lindvall såsom Hjelp-Läkare hos själfvaste Abraham
Bäck, Preses vid Collegium Medicum. Efter Återvändandet till Hem-Provinsen utnämndes
han till Vice Provincial-Läkare i Kronobergs Län 1773, samt Året därpå till den lediga
Tjänsten som Ordinarie Provincial-Läkare för Blekinge Län. Därfvid efterträdde han Dr
Arvid Faxe, som befodrats till Amiralitets-Medicus hvid Kongliga Örlogs-Flottan i
Carlscrona.
Tvenne År senare senare, således i Året 1776, öfvertog Dr Lindvall äfven Sysslan som
Brunns-Intendent hvid Sur-Brunnen i Ronneby, hvilken likaså tidigare innehafvts af Dr Faxe,
men under Dennes Anställning dessvärre alltför mycket försummats.
Såsom hängifven Botanist har Vår Provincial-Läkare kommit att flitigt studera den
Blekingska Floran. Därfvid hafver Dr Lindvall insänt en Förteckning med öfver 300 i
Blekinge fritt växande Örter, varafv åtskillga af dessas Användning för såväl medicinskt som
annat Bruk äfven blifvit angifvna. Äfvenledes har Densamme låtit publicera Skrifter om de
odlade Växternas Nytta för Landets Hus-Hållning.
Dr Lindvall är sedan 1782 Ledamot af Det Patriotiska Sällskapet. Med Tanke på denne
mångsidige Småland-Sons välsignelsebringande och förtjänstfulla Verksamhet i Vår Province

sedan många Åhr, inte minst bewisad genom Hans wähl omvittnade Förmåga att tillbakahålla
allsköns gångbare Sjukdomar, kunna alla sanna Blekingar blott uttrycka djupt känd
Tacksamhet emot Wederbörande, samt äfven gratulera Densamme till Dess nya Utnämning.
Likaledes synes det wara lämpeligt att äfven gratulera staden Carlshamn till att hafva fått en
så välmeriterad Kraft, som härmed är satt att öfvervaka det lekamliga Tillståndet hos HamnStadens Innewåhnare.

_______________________

Om Hans Majestait Konungens oförmodade Utrikes Resa
till Köpenhamn samt Dess Höga Vistelse i Göteborg
Sedan Hans Majestait Konungen Den 24-25 October fägnat Carlscrona med Sitt
Högtförnäma Besök continuerade Dess Resa öfver Christianstad, varefter Den Vördade
Monarken ankom till Malmö om Aftonen Den 27:e. Syftet med Konungens Resa dit var
forfarande höljd i totalt Dunkel, men det troddes allmänt att Majestaitet ärnade aflägga ett
Besök i Tyskland. Därför kunde ej Suprisen hafva blifvit större än då det uppdagades att
Konungen följande Efter-Middag Incognito i Sällskap med General Toll och Baron Armfelt
embarquerat en Fiskare-Båt samt farit öfver till Köpenhamn för att därstädes förblifva några
Dagar, hvilken oväntade Incident gjorde alla och envar lika flata som häpna som därom fick
Kännedom.
I Köpenhamn besökte Hans Majestait först den därstädes stationerade Svenske
Ministerns Hus, samt under Aftonen Commedien, där Han till Det Danska Hofves stora
Supris blifvit igenkänd samt hälsats med stor Glädje samt hedrats med Soupé hvid Den
Danske Konungens Hofv. Den 10:e November om Morgonen for så Konungen tillbaka öfver
Sundet hvid Helsingeur, saluterad af såväl ett Danskt Vakt-Skepp som af högtidliga CanonSalvor ifrån Cronborgs Slott. Något senare öfverfor äfven Den Danske Cron-Prinsen,
hvarefter de båda Kongligherna foro med Vagnar att besöka Landscrona. Senare under EfterMiddagen återkommo De Höga Besökarna så till Helsingeur för att med Sina respektive
Kongliga Suiter spisa Taffel, efter vars Afslutande Cron-Prinsen med Dess Suite uti Egna
Slupar återfor till Danmark.
Vad det närmare Syftet med Vår Konungs Danmarks-Resa afvsåg låter sig icke utrönas,
men sannolikt hafver något viktigt utrikes-politiskt Spörsmål varit för Handen, annars torde
väl denna oförmodade Öfver-Resa nog icke blifvit företagen. Dock har det blifvit bekantgjort
att Her Baronen Armfelt af det Danska Hofvet erhållit Elefant-Orden samt att Arfv-Prins
Fredric i Gengäld belönats med Seraphimer-Orden.

- - - - - - - - - Den 3:e December ankom Hans Majestait Konungen under Dess
continuerade Resa till Handels- och Sjöfarts-Staden Göteborg,

hvilken ju de de senaste decennierna ansenligen tillväxt och frodats genom af den myckna
Skepps-Farten därstädes på Kina och andra Orter i Bortre Orienten, som ju bedrifves af
Svenska Ost-Indiska Compagniets sedan dess Tillkomst Anno 1731.
Konungen mottogs hvid CarlsPorten med Pukor och Trumpeter samt Populacens
Ovationer. Hela Staden var vackert illuminerad då den Höga Gästen passerade till Dess
Logement uti LandsHöfdingeHuset. Följande Dagens Afton for Konungen i Slup, escorterad
af åtskilliga andra Båtar, hvarafv allra främst roddes en större dylik med Regementets
Janitchar-Musique, att bese Herr Handelsmannen Ekmans Silll-Salteri och Trans-Sjuderi
utom Staden hvid Hisinge-Landet, hvilket befanns vara grandiost eclairerat af Marschaller.
Dagen därpå höll i Konungens Närvaro Den Göteborgska Societeten Dess Assemblé på
Rådstugo-Salen, varvid hela Huset var superbt illuminerat. Samma Afton efter Soupén var
Konungen på Masqueraden, hvarefter Han den följande Dagen continuerade Dess Resa.
Därfvid arrangerades ett Galanterie hvid Calle-Bäcks Källa, hvarvid en Vatten-Nymft uti
Brunns-Huset reciterade ett skönt Ode till Konungen samt till Monarken öfverräckte ett Glas
med DricksVatten. Ifrån denna Källa har såsom den första i Landet en Vatten-Ledning in till
Staden i detta År blifvit färdigställd, hvilket här tarvar en närmare Commentar.
Med Anledning af i tidigare Bilagor införda Articlar om den uppenbara Mangel på
Färsk-Vatten, som hvidlåder Carlscrona, samt de djärfva Förslag om Vatten-Ledningars
Uppförande, hvilkas Realiserande werksamt skulle avhielpa Situationen för Vår Stads
Innevånare, kunna Vi här omtala, att äfven Göteborgs Myndigheter länge hafver hyst den
vällofvliga Ambitionen att med Vatten–Ledningar försörja hela Dess Stad med nödigt
Dricks-Vatten. Detta djärfva Project hafver just i detta År därstädes med en första Etapp
blifvit realiserat såtillvida som att ett första Tapp-Ställe nu finnes hvid Kungs-Porten. För att
fler Göteborgs-Bor skall kunna njuta samma Förmån afvser man att genom Tillbyggnad i den

närmaste Framtiden uppföra liknande Anordningar såväl hvid Dom-Kyrko-Muren som
centralt å Stora Torg.
Märkvärdigheten består i det lyckosamma Färdigställandet utaf en synnerligen långväga
Vatten-Ledning, hvars sammanfogde Rör af uppborrade Trä-Stockar förer gott DricksVatten
in till Staden. Detta ledes ifrån Calle-Bäcks Källa, hvilken till all Lycka hafver Förmånen att
vara högt belägen och således genom Rör-Ledningens ständiga Lutning af det egna VattenTrycket öfvervinner Mot-Gnidningen i Rören. Med Anledning af Konungens Besök lät
Staden döpa denna för Dess Innevånare så nyttiga Inrättning till ”Gustafs-Vattnet”, hvilken
Benämning emellertid ej skall förväxlas med det Vatten, som Konungen dagligen nödgas
kasta såsom ett ofrånkomligt Natur-Behofv, förorsakat af Trängningar, alstrade utaf det inre
Blås-Trycket, hvilket såsom en Naturens Nödvändighet torde vara alla och envar nog så
bekant.
När i Framtiden det Göteborgska Vatten-Projectet snarligen når sin Fullbordan, blifver
man således Landets första Stad med en complette dylik till det Allmännas Bästa inrättad
Facilitet. Denna högst föredömliga Åtgärd torde såsom Inspirations-Källa utgöra ett
eftersträfvansvärt Exempel, ländande till Föredöme för Staden Carlscronas Vidkommande.
Måtte vi snarligen äfvenledes härstädes i Vår ÖrlogsStad få till Stånd en motsvarande nyttig
Inrättning i Stället för att, som ju fortfande är Fallet, nödgas hämta tjänligt DricksVatten
långt utom Staden.

---§---

Utur en Wed-Bod på Prints-Gatan är förleden onsdag bortstulen en Såg;
Den person, som kan densamma återställa, har att undfå skälig Vedergällning
------------Mysterieust Besök af en exotique Främling från Syd-Amerika
Den 12:e December gästades Carlscrona af en lika långväga som exotique Fågel,
bestående af en vida kringflackande Resenair, hvilken under Dess Grand Tour, omfattande
åtskilliga Europeiska Nationer, ävenledes besökt Ryssland. Den mysterieuse Främlingen,
hvars Intentioner med allt Dess Resande förblefvo dolda, påstod Sig enligt Dess egen Utsaga
wara en General hvid Namn af Francesco di Miranda, hvars Fädernes-Land lärer vara den i
norra Syd-Amerika belägna Spanska Colonien Venezuela.
Herr Generalen, ungefärligen 35 År gammal och försedd med Recommendations-Brefv
af själfvaste Riks-Rådet Herr Grefve Sparre, befanns hvid närmare Påseende vara equiperad
med en wisserligen modest Kropps-Hydda, men i övrigt tämligen advantageuese
Apparation, att blott detta Förhållande i sig torde borga för Dess ansenliga Framgång hos det
täcka Könet, hvilket emellertid samtidigt lärer väcka synnerlig Rivalitet och Avund hos det
Otäcka, då Dess yttre Företräden torde medgifva en närmast oinskränkt Tillgång till intimt
Umgänge med snart sagt hvarje Qwinna, oafsett Hennes Ställning.
Dock lyckades Herr Generalen, då Han var inbjuden till Handels-Mannen Herr
Commercie-Rådet Jonas Krook för att därstädes bekanta Sig med Örlogs-Stadens Societet,
fasligen såväl picquera som chocquera Flertalet af de Närvarande genom Dess Mangel på
Politesse, då högst Densamme uppvisade pretentiösa Faconer som vore han en Konglig
Person, eller med en dylik jämställd. Hans animerade Parlerande, accompagnerat af lifvligt
Gesticulerande, tröttade så pass ut Herr Öfver-Amiralen Grefve Ehrensvärd, att Herr
Öfversten C. Stedingk fick öfvertaga den föga afvundsvärda Sysslan att söka hålla den habile
Conversateuren stången, hwilken, till Råga på allt, vid Dess Aftåg var impertinent nog att ej
ens fråga efter hvarken Värd eller Värdinna.
Den följande Dagen besåg denne mysterieuse Främling Det Kongliga Skepp-Varfvet med
Skepps-Bron och Den Nya Dockan, hvarefter Densamme hvid den följande Middagen hos
Herr Öfver-Amiralen uttryckte Dess särskilt för den magnifiqua Dockan oförställda
Admiration. Dock var Spanjoren i samma Stund benägen att på snart sagt alla tänbara Sätt
förtala den egna Nationen, till Omgifvningens lika stora Förfäran som Förundran. I öfvrigt
uppträdde Vederbörande lika ohyfsat som tidigare, hvilket äfvenledes bekräftades under
Picque-Nicquen samma Afton. Det var sålunda Societetens enhälliga Uppfattning, att en

oartigare Utlänning af betydande Rang aldrig tillförne torde hafva besökt Carlscrona.
Emellertid befriades änteligen Örlogs-Staden från denne pretentiueuse Gäst den 4:e Dagen,
då Densamme afvreste mot Danmark på Dess okända Väg mot såväl nya Äfventyr som, får
man förmoda, nya Fruntimmers-Affairer.

...........................
Till nästkommande Påsk åstundas att få hyra Rum nemligen en Sahl, 2:e Camrar, en större ,
Kiök, Wind och d-Bod uti ett Hus på en reel Gata. Underrättele fås på Tryckeriet.
...........................

Sammandrag af Hans Majestait Konungens nyligen
härstädes i Örlogs-Staden Carlscrona afvlagda Besök
Den 24 och 25 October hade Carlscronas Innevånare än en Gång den hugneliga
Nåden att gästas af Vårt Rikes Vördade Monark. Dess Höga Ankomst var egentligen
planerad att äga Rum ren den 23:e; Men då Kl. 1 efter Mid-Natt Budet kom att
Konungens stora Vagn, dragen af ej mindre än 10 Hästar, var åtskilligt försenad, samt
att Konungen gifvit Order om allt Ceremoniels Inställande, permitterades därföre såväl
Parad-Trouppen som Canon-Betjäningen och nödgades således alla iblandade med
oförrättat Ärende aftåga till Hvars och Ens Qwarter.
Följande Dagen hvid pass Kl. halv 9 om Morgonen ankom änteligen Den Kongliga
Vagnen till Amiralitets-Husets Gård. Efter ännu en dryg Timmes continuerad Sömn
utsteg så Den Högtförnäme Gästen ur Dess Vagn, iförd Natt-Rock och Tofflor, samt
uppsteg därefter i Dess Gäst-Logi för att kläda sig.
Under Herr Capten-Mecanicus Magnus Anckarsvärds Audience hos Konungen
visade Majestaitet Dess oändliga Nåd genom att gifva nämnde Anckarsvärd Dess
oinskränkta Full-Makt att såsom Öfver-Directeur hvid Den Nya Docke-Byggnaden
efterträda den åldrige och sjuklige Herr Daniel af Thunberg, hvilken med bibehållna
Förmåner därmed befriades ifrån den fortsatta Tjänsten.
Inemot Kl. 12 gick så Konungen curieust nog Incognito i Sällskap med ÖfverAmiralen Herr Grefve C. A. Ehrensvärd, Herr Grefven Claes Horn, Herr Baronen
Mauritz Armfeldt samt Herr Amiralen H. F. Af Chapman till Stubb-Holmen för att där
bese det nya Slup-Skjulet, hvilket numera är complette och ecquiperat med åtskillige
utaf Flottans Små-Båtar. Därefter besökte Det Kongliga Sällskapet Den Nya Dockan,
hvilken Utflyckt torde hafva varat till framemot Kl. 3 efter MiddagsTiden.
Klockan 6 om Aftonen gafvs Konglig Cour i Amiralitets-Huset, i hvilket hade
församlats åtskillige meriterade Officerare af Flottans Corps samt andra framstående
Samfund-Medlemmar, hvarvid de, hvilka den senaste Tiden erhållit någon Konglig
Förmån, nu gafvs Tillfälle att tacka Majestaitet för Den Stora Nåden. Därefter dubbades
Herr Prosten Henschen af Konungen till Ledamot af Nord-Stierne-Orden, hvarefter
Konungen retirerade Sig.
Emellertid önskade Hans Majestait denna Afton oförmodat fara på Commedien i
Theater-Huset, där Herr Theater-Directeuren Andreas Widerbergs Troup enligt gjorda
Annoncer ärnade gifva den löjeliga Piècen ”Den betslade Philosophen”. Detta var dock en
total Supris för Stadens Innevånare, hvilka så gärna hade låtit illuminera sin Stad, om
de blott i För-Väg haft Kännedom om dessa Hans Majestaits Intentioner; Nu blefv man
således istället helt tagen på Sängen s.a.s. med Byxorne nere.
Till ytterligare O-Lycka inträffade dessutom under Konungens Färd till Theatern
några lika generande som löjeliga Fadècer. Inför Dess Af-Färd från Amiralitets-Huset
hade omkring ett Tusen-Tal Personer samlats i Afvsikt att få se en Skymt af Hans
Majestait. Redan här började Förtretligheterna, då de båda Bond-Hästar, hvilka spänts
framför Konungens stora fyrsitsiga Vagn, knappast förmådde sätta densamma i
Rullning. Några raska Man-Folk sprungo då genast fram och sköto på Vagnen, men så
fort de upphörde därmed stannade strax åter Equipaget på grund af Hästarnas
manquerande Drag-Kraft, hvilket föranledde Folket att ånyo komma till Konungens
Und-Sättning. Alla de närvarande animerade därfvid varandra så med Fröjde-Rop och
annan Gamman, att Konungen då och då såg ut genom Fenstren under nådigt
Skrattande.

Ej nog därmed, utan till än större Misére råkade Hingst-Ridaren, som med Fackla i
Hand red framför det Kongliga Equipaget, helt ovetande taga fel Väg å Vestra
Amiralitets-Gatan, då Densamme, genom att vika af för tidigt och således rida längs
Constapels-Gatan, föranledde Vagnen att fara in i det därstädes strax innanVarfs-Gatan
invid Crono-Stallet befintliga Valls-Hålet, hvilket är trängre än det som längre västerut
finnes i Slutnings-Muren, hvfarföre Vagnen oundvikligen kom att köra fast i
nyssnämnda Hål.
Att för Konungen stiga ur Vagnen var ej heller möjligt, då Vagns-Dörrarna blott
obetydligt kunde öppnas innan Mur-Verket tog emot. Några rådiga Karlar hämtade dock
strax på Stund Störar att skjuta på bakifrån med. Förenade med annat gement Folk,
som skjöt på för full Kraft, samt med dem, som framifrån i Stång och Remtyg drogo för
allt hvad Tygen höll, lyckades man till sist förmå Vagnen att änteligen komma igenom.
Därefter drog den animerade Hopen under fortsatta ljudeliga Fröjde-Rop det Kongliga
Equipaget tämligen schnellt ända fram till Commedie-Husets Dörr. Dock hade under
den oförmodade Incidenten så mycket af Vagnen gått sönder, att såväl Smed som SadelMakare måste tillkallas att nödigt reparera densamma medan Konungen besåg
Spectaclet i Theater-Huset.
Piècen hade emellertid redan hunnit till den första Scenen, då Majestaitet under
intagande af Dess Loge med ljudliga Applauder hälsades af Publiquen. Dock befanns
Theater-Publiquen - till Följd af ofvan nämnd Anledning - blott bestå af gemenare Folk
af Medel-Ståndet, med lysande Undantag för Hennes Excellence Grefvinnan Ehrensvärd
samt nådiga Änke-Generalinnan Trolle, hvilka således voro de enda Damerna af
Qualité. Likväl föreföll hvid Konungens Entré de föregående genanta Händelserna ej det
minsta hava misshagat Honom, ehuru hvarje förnuftig Människa med någorlunda
Bildning och Omdöme måtte blifva faseligen altererad af alla de inträffade
Pinligheterna, hvilka får anses såsom en ej obetydlig Scandal till Men för Carlscronas
continuerade Reputation i Om-Världen.
Emellertid tycktes Hans Majestait satisfierad med Dess Carlscrona-Vistelse, ty Han
befanns vara hvid gott Lynne den följande Dagen, som var Den 25:e, då Afvsked-Cour
hölls vid Pass Klockan 10, hvarefter Den Höge Gästen, hvilken Örlogs-Staden under
blott tvenne Dagar haft Äran att hysa, utpasserade i Vagn mot Christianstad med Hans
Excellence Grefve Horn under Canonade och full Paradering af de bägge Regementena.

Med Anledning af Wår Nådige Konungs härstädes
i ÖrlogsStaden nyligen afvlagda Besök behaga Wi
i Underdånighet publicera följande Hyllnings-Wers:

G III G III G III
Wår Store Konungs Själ, till Swears Sällhet gifwen
Af Wett och Ädel-Mod, af Nit och Kärlek drifven
Har talt; Hwad fordras mer? Det är en Guda-Röst
Som skapar, då den hörs, och rår i alla Bröst

G III G III G III

-SLUT-

