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Nils Reuterholm till Jakob Cronstedt

1706-1707

Nils Reuterholm, föddes på Fiholm 1676 och dog i Örebro
1756. 1697 anställdes han vid svenska ambassadörskansliet i Haag
under de pågående fredsunderhandlingarna i Rijsvik, blef 1700
kommissionssekr. i Hannover och 1704 vid svenska ambassaden
till Warschau. Vid den tid, då de här meddelade brefven

skrefvos, var han kungl. hofsekreterare i fält, (från 1706) men

blef 1707 sekreterare och 1710 kommissarie i Krigskollegium,
samt 1715 krigsråd. Han adlades 1708 och blef friherre 1735.

1732 utnämdes han till landshöfding i Dalarne, 1739 till lands-
höfding i Närike och Värmland. Han var gift med Hedvig Sofia
Leopolden och fader till riksrådet Esbjörn Christer och farfar
till Gustaf Adolf Reuterholm.

. Sonen ärfde Nils Reuterholms boksamling, men denna för¬
stördes vid Svidja gårds brand, och nya biografiska detaljer utom
dem som Anrep och Biogr. lex. erbjuda, ha därför icke stått mig
till buds. Till hans karaktärsteckning kunna möjligen föreliggan¬
de bref till dåvarande kammarjunkaren, sedermera riksrådet Jakob
Cronstedt, anses lämna något bidrag. R. skildras på gamla dagar
som en duglig ämbetsman »af gamla stammen» och vetenskapligt
intresserad. Brefven visa oss honom från yngre dagar, klokt
spekulerande på befordran och ifrig att visa sig tjänstaktig mot
gynnare och vänner, till hvilka förstnämnde väl också den åtta
år äldre och redan 1693 adlade J. Cronstedt får räknas. Hurtig,
godlynt och stundom på tidens manér en smula grofkornig, ser

han tingen sådana de äro och lamenterar ej öfver de mången
gång föga idealiska förhållandena i fältlifvet. Något nytt för den
politiska historien ha brefven knappast att meddela. Däremot
vimla de af personhistoriska notiser och gifva intressanta inblickar
i de befordrings- och giftermålsintriger, som omgåfvo Karl XII
i lägret vid Altranstädt och som icke sällan kunna ledas tillbaka
till Karl Pipers inflytelserika gemål, den rike Stockholms-borg¬
mästaren Olof Hansson Törnes dotter, Kristina Törnflycht.



Brefven, af hvilka n:r6, 8, 16, 33, 41,44 och 45 delvis äro chiffre-
rade, ha godhetsfullt ställts till mitt förfogande af nuvarande ägaren
till Cronstedtska fideikommisset Fullerö i Västmanland, kaptenen

grefve F. W. Cronstedt.
Lydia Wahlström

Guntersdorff den 30 Decemb. 1706.

Mon cher.

Jag begynner i dag att teckna mina bref, och efter nyåhret
är så när, will jag med detsamma önska Eder mycken lycka där
till; bröllopp först och barnsöl strax därefter, eller till at bespara
omkåstnaden, bägge på en gång, rätt som I och la future bäst
och nyttigast finnen.

Denna gången haar jag ey synnerligit af wärde at förständiga;
där till med haar jag heela helgen warit uti Leipzig, hwar ifrån jag
i aftons igenkom, så at jag litet weet hwad här förefallit. Ko¬
nungarne hafvva imedlertid warit 2 eller 3 gångor tillhopa, och kan
man utaf all den wänligheet de här tills emoot hwarannan wijsat
samt åtrå at komma tillsammans, intet annat sluta, än att wän-

skapen lärer blifwa beständig och upriktig. Imedlertid må jag
likwäl bekiänna at den olyckelige Kong August måste mycket
höra och see, det ey annars kan än gå honom till sinnes. Han
seer andra herska och biuda i sitt land, där han måste sittia såsom
en Ziffra. Han hörer jämmer och klagan ifrån alla sidor, deels
öfwer det Swänske krigsfolkets illa framfarande, deels ock med
pålagornas infordrande. För några dagar kallades åter utskickade
af Ständerne hijt ut, och tillsades dem at de skola betala contribu-
tionen för 4 månader nästkommande åhr med 19 tunnor gull.
Kong August lefwer eljest nu mycket stilla, och fördrifwer intet
tiden med sina wanlige plaisirs, utan sitter mäst hela dagarne inne
uti huset. Konungen har ännu ingen gång spijsat hoos honom,
det Saxerne tyckia åt wara. Hans moder tillika med Chur-Prinsen
wäntas hijt utur Hollsteen tillbakars i nästkommande wecka: Men
af drottningens återkomst höres intet.

Konungen af Polen är ey ännu bortreest; orsaken till hans
dröjsmål är, som det säges, at han ey kan få så mycket manskap
med sig, som han meenar behöfwa. Smigielski1 och Brandt2

1

Smigielski, starost af Gnesen, anhängare af August II, sedan af Stanislaus.
2

Brandt, polsk general, dito.
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och annan fatta ombrage. Han lärer wäl wara Eder bekant, efter
han nyligen war i Stockholm. Jag hinner ey mera denna gängen.
Jag hoppas att detta blyr sagt innom wäggarne, och att J up-
brännen mina bref, så snart J dem läsit.

Annat nytt wankar här nu intet. Jag sänder Eder fredsför¬
draget härjämte, såsom det har blifwit trykt af oss i Leipzig för¬
medelst dragonernes biträde. I dag är Prinsen af Wolffenbiittelr
jag menar den älste, hytkommen, och har spysat hoos Konungen
till middagen. Sedan har han ock besökt öfwerstemarskalken.
Grefwinnan1 vväntas i morgon eller öfvermorgon, emedan hon för¬
menas wara förleden onsdag rest i från Hamburg, som är wed

lag 40 myl härifrån.
Jag måste yppa för Eder den torftigheet, som mig åter trycker,,

sedan jag begynt att försee mig med någon equipage, hwaraf lyk-
wäl ännu hälften mig fattas, och weet jag intet hwar jag skal taga
medel därtill, om ey någon god vän räcker mig handen. Jag
här nu ingen annan än Eder at tillgå; gud skal lykwäl weta huru
nödigt jag Eder beswärar: Kunden J mista 100 R. Caroliner på
een lyten tid, så wore jag hulpen; jag will wäl see till at jag får
penningarne härute, när J gifwen mig låf att giöra wexel på Eder.
Imedlertid bören J ey illa uptaga at jag Eder så fritt tillijter. Här
lärer ingen annan råd blifwa för mig at komma utur fattigdomen,
än at jag måste åstad och gifta mig. Weten J något godt förslag?-
Farwäl, jag lefwer och dör Eder trognaste wän och tiänare R.

9. G . . . den 23 febr. 1707.
Mon cher.

Med tisdags posten fick jag Edert bref n. 6 som war något
gammalt. Samma dag ankom Grefwinnan med sitt sällskap; dagen
tillförrende wore wy henne till mötes uti Halle, som är allenast 3
mihl härifrån. Här är nu een stöor upwaktning. Dem, som man
mäst gier akt uppå, äro fryarena: Otto Wrangel, Gen. Maj. Meyer-
felt2 och öfwersten Gyllenkroken3 wysa sig hiärtinupnast, men
hwem som drager af med Jungfruen, är ännu owist. Den förste
har giort sig mäste hoppet, men fast än han både har Gr. Horn4

1
Kristina Törnflycht, g. m. Karl Piper.

2

Johan August Meijerfelt, 1664—1749, g. 1707 med Anna Maria Törnflycht,.
Kristina Törnflychts syster, den här nämnda >Jungfruen».

3 Axel Gyllenkrook, 1665—1730.
4 Arvid Horn, gift 1705 med en annan svägerska till »Grefven», Inga

Törnflycht.
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hemma, som är första uphofwet till detta fryeriet, och Grefwen
härute, så lärer han likwäl finna sig bedragen. Här nämnes ännu

åtskillige andre fryare, såsom Lagercrona, Holmström, Hård. Jag
håller den sista bland alla för farligast, t)'' här säges att han haft
Jungfruens tycke redan i Stockholm. Enfin peu de jours nous

eclaircirons de toute 1'affaire. Grefwinnan har påbördat mig een

hoop med skrifwery för henne, så at jag ofta får tillfälle at tala
med henne allena; Jag vväntar altså allenast på det brefwet J welen
skicka mig, på det jag sedan så mycket friare må kunna negociera
för Eder. Een rival, som jag trodde att J borden wara rädd före,
är nu utur wägen, som J weten, jag menar den unge Cederhielm.

Sedan jag detta skrifwit kommer posten och förer mig n. 7
tillhanda.

Wy weta här af ingen fred med Ryssen. Han håller för lif-
wet på at wilja skapa een ny Kong i Polen, och talas mäst om

Eelth. Sziniawski.1

Keysaren har nu ock erkiänt Kong Stanislas; I förgår spysade
Hans Ministre Gr. Zinzendorff" med Hans M:t härute hoos öfwerste-

marskalken och drack han Konungens skål, som drack hans Herres
skål igen.

K. August wäntas i nästa weckan i från Dresden till Leipzig
tillbaka. Han giör ännu swårigheter wid Patkuls utlefrerande,
dock lära de intet hiälpa.

Jag hinner intet mera denna gången. Giör min ödmiuka
hällsning hoos Eder lilla täcka Fru, som J. Klingsporre mig be-
skrifwit. A propos d'EHe. Hon hälsar Eder och bägge. Adieu
je vous embrasse de tout mon coeur, et suis, sans cesse tout
å vous R.

10. G . . . den 2 mars 1707.

Jag lärer ej blifva widlöftig denna gången, emedan jag haf-
wer något bråttom. Förutan mine vanlige sysslor, har jag nu ock
wårt Fruentimmer esomoftast att dragas med. Friarne hålla fort
med deras upwaktning och giöra hwar och een sitt bästa, men

jag tror att lotten ey ännu har fallit, förutan hwad Otto Wrangel
angår, som lärer aldeles intet hafwa för alla kål han bränner.

Meijerfeld skal hafwa begått något lytet fel, som satt honom
något utur Jungfruens credit, den han likwäl förmodl. lärer kunna

1

Adam Nikolaus Siniavski, polsk storfältherre.
2

Frans Ludvig, sedermera kejserligt geheimerad.
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återwinna, så framt ey Hård hafwer alfwar med sig, hwilken skal
hafvva Jungfruens tycke.

Här är een Fransösk Ministre med caractere af Extraord.

Envoyé en droiture uhr Frankrike ankommen. Han heter Mr. Bösen-
vald,1 Brigadier och Capitaine af Konungens Swisser garde. Han
är ock siälf een swissare, eljest een artig klok och stilla man effter
anseendet och des maneer. Han war i förgår här till middagen,
men har ey ännu haft audienz hoos Hans Maj:t. Bonac2 är ey
numera Minister hoos Hans Maj:t, utan hoos Konungen af Polen.

Prinsessan Ragotski3 reste i förra weckan bort till Dantzig,
som man menar. I samma dagar kom den Keyserl. Gr. Zinzen-
dorff och wyste H. Öfwerstemarskalken ett pass som han för
henne hade fått ifrån Wien, hwarigenom Keysaren lemnade och effter-
lät henne fry resa igienom dess länder till Prinsen dess Herre.
Samma minister har ock i dessa dagar warit till det Polska hofwet
och där betygat la recognition de 1'Empereur dans les formes,
jag will säja at hans herre erkiänner K. Stanislas för Konung i Polen.

Farwäl till härnäst. Jag undrar hvvar posten blyr, som i dag
borde komma. Je suis du meilleur coeur du monde, comme vous
seauez tout å vous. R.

ii. G . . . den 9 mars 1707/8.

Den förra posten ifrån Swerige är uteblefwen, ey heller är
den, som i afton vväntas, ännu kommen. Jag weet altså intet, om

jag har denna gången något bref i från Eder. J behöfden intet
att begiära någon ny chiffre, det stod hoos Eder att nämna den¬
samma. Dock följer han härjämte.'' Jag tackar för de tryckte
små sakerne, hwarmed I welen continuöra. Wy äre här otrogne,
hwad freden med ryssen widkommer. Dess partier begynna nalkas
åt den Slesiske gränsen, och har man därom ätskillige falske
tidender i Leipzig, hwarest fruktan för hans infallande här i landet
är så stor, att man packar ihoop och tänker på sin säkerheet
annorstädes, lykasom wy ey skulle wilja eller kunna förswara lan¬
det. Hans Maj:t låter ännu uprätta några batailloner af de fångne

1

Besenval.
3

J.L. d' Usson, markis de Bonac, 1672—1738.
3

Jfr. si.d. 135.
4 Sannolikt den chiffer, som begagnas i bref n:r 16, hvilken skiljer sig från

den i de öfriga brefven.
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påminna grefwinnan om Törnflycht, ty förutan åtskilligt annat
främmande woro Härtigen och Prinsen af Saxen Gotha här till
måltids; eljest kommer grefwinnan om mårnarne näppel. i kläderne,
för än hon hafwer rummet fult af upwaktare, så at man ey oftare
finner henne allena, än då hon will tala med een, hwilket mig"
i dag och i går ey är händt. Cederhielm kom i förgår ifrån
Dresden tillbakars och lärer fuller det mästa af fredsfördragets

fullgiörande wara klart, ty Patkul är ock ett paar dagar tillförende
worden utlefwererad, hwilken nu förwaras wed Meyerfelts regi-
mente, några mihl ifrån Dresden. Huru det blyr med Polske
Kronans igengifwande weet jag intet; man menar at hon ey mera

är till, utan blifwit deels K. Au maitresser deels androm till deel,
det jag likwäl finner något otroligit.

Gr. Nieroth1 har tagit afskied, och är på heemresan, där han
ey ännu uppehåller sig i Leipzig. Ofwersten Hastfer2 reser med
honom. Ofw. Vitinghof3 will ock i dessa dagar bort, såsom ock
gr. Posse.4 Gr. Steenbock5 ärnar giöra detsamma, men är ey

ännu färdig i Cansliet.
Med det bekante frieriet står det ännu och hänger. Friaren

är trägen men Jungfrwen kan ey yttra sig till något wist. Nu
begynner man tala om gr. Wrangel, men det är ey likt att denne
har något alfwar med sig, eljest skulle jag wäl troo at han stucke
ut alla de andra, ty J ungfruen skal mycket se efter hög släkt,
hwilket ock skal wara ett feel, som hon finner med Meyerfeld.

Jag är trött och opasslig och sluter fördenskuld härmed. Jag"
glömde bort jungfr. Törnflychts hällsningar till Eder och Eder
lilla Fru, till hwilka jag bör läggia Jungfru Klingsporres och mina
egna. Jag är af alt hiärta Eder trognaste tiänare.

War så god och lät brefwet till Malmberg strax blifwa be-
stält, man har mycket bedt mig därom. Jag skal giöra detsamma
med Edert till H. C. Cronstedt.6

16. G . . . den 16 April 1707/14. 15. 16.

Jag wäntar mig härnäst bannor utaf Eder, emedan jag ett
paar postdagar intet har skrifwit, orsaken därtill är i sanning först

1
Karl Nieroth, generallöjtnant, f 1712.

2

Antagligen Jurgen Hastfer, chef för ett livländskt dragonregemente.
3 Erik Fitinghoff, öfverste för Österbottens reg., 1661—1736.
4 Knut Posse, generallöjtnant, 1661 —1714.
5

Magnus Stenbock.
6

Antagligen »Herr Capitaine C.», Karl Cronstedt, sedermera artillerigeneralen..
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därom ansökning, och hafwa mäktiga gynnare, som skulle läggia
sig ut för dem. Edert sista bref till J. T. har jag ock strax be¬
ställt, hon har bedt mig hälsa Eder bägge, och ursäkta henne, at
hon brefwen icke ännu beswarat. H011 har, stackars flicka, så

mycket at giöra med giftermålstankarne, at hon får ey komma
ihog något annat. Friarne liggia åt, och wilja weta deras öde,
och hon kan ey resolvera sig. Deras tal förökas, och föröka
hennes irresolution. Lagercrona et Funk,1 Le L:t Colonel se sont
aussi mis "sur le rang. Jag tror likvväl at Meyerfeld får öfwer-
handen. Cap. af gardet Steen Arfvedson,3 een hjärtans god gosse,
är med i raden, Jungfruen tycker mäst om honom, men grefwen
och grefwinnan hafwa aldeles gifwit honom exclusion; ce qui a
couté des larmes å la belle. Men för guds skuld nämn intet om

Arfvidson för någon. Detta bör wara een stor mystere. Jag hade
giärna voterat på honom ty han är min synnerlige vän. Jag
tackar för bägge tractaterne. Om jag een tid skrifwit något kort
och hastigt, så bören J mig det ey tilräkna, om J wisten huru
litet rådrum och lägenheet, jag har at skrifwa, så skullen J wisserl.
undra därpå att jag någonsin sätter pennan på papperet, ty hwar
dag ifrån morgonen till aftonen har jag kammaren full af främ¬
mande Ministrer, Sollicitanter, Friare och alla dem, som något
hafwa at giöra hoos konungen, grefwar och fruentimret, och dess¬
utom een hop med allehanda små beställningar och förefall. Jag
är Eder af alt hiärta förpliktad för det J så trol. och wälmeent
gifwen mig wedhanden angående min faders saker och widlöftig-
heet med Edert sterbhuus. Jag har nog tänkt därpå, och rådde
gubben, när jag war hemma, att afflnna sig med Eder gubbe ju
förr ju hellre. Jag skal åter giöra därom påminnelser med nästa
post, ty jag weet at det är mitt och hans bästa, och bedyrar jag
för gud at, jag hellre wille lida härmed een drägelig skada, än
råka i någon widlöftigheet med Eder och Edre anhörige. Au
reste soyez asseuré que je garderai le secret, touchant 1'avis que
vous m'en donnez.

Gr. Steenbock har idag tagit afskied, och reest först till Carls¬
bad; sedan tänker han sig hemåt, han lärer ock komma till Stock¬
holm, innan han tager possession af sitt gouuernemente, emedan
han där hafwer giöra i Kammar Collegium. Han har fått ut sin
fodran som stiger till några och — s:mt. Det säges at K.ö o 20 o

August ärnar sig hyt effter helgen. Man har een tid talat om

1

Tomas Funck, 1672—1713.
2

Sten Arvidson af ätten Natt och Dag, baron Sture, 1681—1730.
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Rehnskiölds upbrått åt Polen, med några regiementer, men ännu
är han hoos oss, och weet ey siälf, åtminstone som han säger,
när och om det lärer giälla bort för honom. Härt. Marlborough
wäntas hyt idagarne. Jag tror at Patkul är nu bortförd åt Swerige
fast än det säges, at han ännu här med Meyerfelts reg:te förwaras.
Man håller det hemligit för de orsakers skuld, som man lättel.
kan tänkia. Där äro stora offerter giorde för hans pardon, och
åtskillige främmande herrskap hafwa lagt sig ut för honom. A
propos de lui, kunnen J ey skaffa mig D:r Hiärnes deduction,
hwarutinnan han bewysar at Paykul hade kunnat giöra gull med
avantage.1 Grefvvinnan har några dagar warit opasslig utaf een
swulnad i den eena armen, hwarmed det likvväl nu bättras. Hon
ärnar sig till badet inom 3 eller 4 veckor. Rätt som jag sitter
och skrifwer detta kommer H. Marlborough till öfwerstemarskalken.
Han är een artig herre och af stort anseende. Här är qwarteer
bestält för honom härute i een by, och får han i morgon upwakta
hans Maj:t. Han lärer här fördröja 2 eller 3 dagar.

Adieu, mon eher, mes tres humbles respects å Madame, je suis
å vous autant que personne le puisse estre.

R.

17. G . . . den 20 April 1707.

Om jag förleden vecka försummade mig, så will jag åter i
denne taga min skada fullkomligen igen.

Marlborough hade fiärde dagen audience hoos Könungen; sin
första compliment aflade han på Engelska, öfwerlefrerandes till
hans Maj:t ett bref ifrån sin drottning. Hans compliment war

mycket wacker, och har jag ännu ingen sedt hafwa sådan parrhesie
och så godt maner att föra sin ord som denne Herren, gref Horn
likwäl ey förnärsagt, som ock äger denna gåfwan, cela soit par

parenthese. Tolken war Robinson2 och öfwerstemarskalken svva-

rade på swänska det Robinson åter tålkade. Sedan talte han
fransöska, hwartill öfwerstemarskalken på hans Maj:ts wägnar ända¬
bortåt swarade, efter hans M:t ey talar fransöska. Wed bordet och
middagsmåltiden blef han utaf een Hofjunkare som war Cronmark,3
upwaktad, hwilket war een synnerlig nåd och ära, som ingen af
alla de regerande Herrar här warit, är wederfaren, mais si cela

1

Manuskript på . ., tryckt i Gjörrvells Det svenska Biblioteket 10.
3

John Robinson, engelskt sändebud, slutl. biskop af London 1650—1723.
3 Peter Cronmarck, 1669—1710.
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sig, efter detta är skiedt på hans botten, emellan Beusen och
Griinberg. Amb:n förwaras i Guben wed Göritz regimente,
hwilken honom med ett party har uppsnappat. Brunell1 har ock
warit med, ty första anslaget är skiedt emellan honom och Rachen.

Arfprinsen af Strelitz har warit här några dagar; een twist om

förträdet är emellan honom och Prinsen af Mecklenburg Swerin
upkommen, hwilken äfwen så wäl will wara ansedd för arfprins,
som han, efter den regerande Härtigen hans broder, har inga
barn, och dessutan Strelitziske huset är cadette af det Swerinska,
imedlertid har Strelitz tagit handen wed Kongens bord, men där-
emoot Swerin blifwit där i från den gången. Jag lärer härnäst
kunna berätta Eder något sluteligit angående J. A. M. T. giftermål,
jag tror at Meijerfelt behåller segren, han har låfwat at wilja
gifwa henne till åhrlig förtärning 5000 rdr, jag hade aldrig trodt
honom wara så rijk, som jag det nu af åtskillige hörer. Drabante¬
prästen Lampa2 har fått Arboga probstedöme, och lyten Måns
huuslärare hans ställe. Jag sänder härjämte een medaille öfwer

Konungen, om J ey hafwen densamma redan, lär denna oäkta ey

wara aldeles obehagelig, sanningen till säjandes, jag har ey heller
sedt här någon af silfwer. Om upbråttet talas fuller, men med
owissheet i anseende till tiden, Konungen lärer nästkommande
wecka resa på mönstring, hwilket är ett förebud till upbrått,
dock twiflar man aldeles att det lärer giälla, för än i slutet af
Maij. Grefwinnan rättar därefter sin resa, och haf låtit beställa
huusrum för sig wed badet. Adieu je vous embrasse et suis
comme å mon ordinaire tout å vous.

R.

19. G . . . den 4 May 1707/19.

Jag har redan bedt om förlåtelse at jag på 14 dagar intet
har skrifwit, hwarwid jag altså will låtat beroo, och komma till
de andra styckerne af Edert sista bref. Jag skal höra effter de
begiärte böckerfle och sända Eder dem med första lägenheet
tillhanda; får jag ingen annor råd till penningar at kiöpa dem,
så måste jag fuller anlita Eder broder därom. Angående mitt
behof, så will jag hafwa mig Edert bystånd förbehållit, när jag
intet närmare wed handen har at tillgå, imedlertid kunna ock
Edra affairer tillåta Eder att assistera mig utan Eder olägenheet;

1
Nils Brunell (adl. ), 1673 —1734, legationssekr. i Berlin 1704—1719-

2

Petrus Lampa 1667—1743.
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så wida går min scrupulositét, om jag så kan säja, och intet
widare. Een god vän har givet mig ett litet förskått, och hoppas
ännu at få mera, men hvar och icke, sä kommer jag till Eder.

Ännu har Örebro intet fått någon Landshöfding. Hummer-
hielm1 af de härute warande, och Cronhielm,2 efter han nu är
här stå där effter. Nu få de ett till at kiämpa om, som är

Skaraborgs lähn. Jag hörer at Claes Bondes söker detta, och
skulle jag önska at han fingett, ey allenast derföre att han
låfwar mig något för omaket som lefrerat hans bref till grefwen,
i fall han lyckas, utan ock för Eder skuld, så framt J eljest kunde
fä tiänsten efifter honom. Det står till at försökia och råder jag
Eder på all händelse att hafwa Edra krokar ute.

Grefwen och Grefwinnan hafwa i dessa dagar warit till det
Polska häfwet och giort deras Cour, emedan Drottningen af Polen
och hennes Svärmoder i dessa dagar wilja begifwa sig härifrån,
den ena till Stettin tilbaka och den andra till badet i Slesien.

Den Churmainsiske gr. Boinebourg4 War samma gång där och er-

kiände Kong Stanislas på sin Herres wägnar. I går kom den

regerande H. af Eysenach och giorde sin upvaktning hoos
Konungen. Administratorn af Hollstein wäntas jämväl dagel.

Kong August har i dessa dagar låtit sättia fredmakarne, som de
här kalla Imhof och Pfingsten, i arrest. Nouvelle preuve hvad
han tycker om freden, och huru benägen, han är till at hålla
honom. Gref Posse reste i går bort, och omsider gr. Wellingk5
nu på stunden.

Det talas starkt om upbrått, dock är otroligit at det skier
för än emoot slutet af denna månaden. Jag har så brått om at

jag ey minnes hvad jag skrifwit. Adieu donne mes respects ä
Mad£ Cronstedt, je suis toujours ä vous.

R.

20. G. den 7 May 1707.

Jag skrifwer idag merendeels för innelykte brefs skuld till
Reuterhusen, hwilket är nödigt at det ju förr ju heller kommer
honom tillhanda, emedan jag därutinnan gier honom befallning
at giöra sig resefärdig hyt ut med det allra första.

1
Alexander Hummerhielm 1643—1723.

2

Gustaf Cronhielm af Flosta 1664—1737.
3 C. B. till Säfstaholm 1664—1726, sedermera landshhöfding i Bleking.
4 Pb. Wilh. Boineburg 1656—1717.
5 Mauritz Vellingk 1651—1727.
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General Majoren Kruse,1 een mycket god och ärlig man,

behöfwer een skrifware, ou bien si vous voulez secreterare, och
har han låfwat at taga emot honom. Han har allenast at angifwa
sig hoos Ryttmästaren Eliberg,2 som skal taga honom an, och
föran ut med sig. När han kommer till Stockholm, så war så god
och lät honom få hälsa på Eder. Lät mig sedan weta hwad J
tycken om honom, ty jag har intet sedt honom på åhr. Som
jag hörer honom beskrifwas, så hoppas jag att det är ett godt
soldat ämne.

K. August är kommen till Leipsig och war hans M:t i går
där hoos honom; i morgon väntas han hyt ut. Hans M:t war med
det samma till det Polska hofwet och tog afskied af fruentimret,
som säges skola resa i morgon. Af wårt upbrått höres ännu
intet wist, effter all liknelse lärer det giälla för än emot slutet af
denna månaden, ty i desse dagar afsändes ifrån regimenterne
deras ammunitionsvagnar till Stettin at där afhämta sådane warur

till regimenternas behof, och lära de fuller behöfwa 3 veckor till
deras fram och återkomst. Wagnarne äro ey ännu afgångne, det
är ock owist om de skola afgå. Wy hafwa nu 25 regimenter
ståendes här i Saxen, af hwilka det störste håller 3000 man, och
det minsta 1,200.

ao.

Sedan jag detta skrifwit kommer posten och bringar mig
Edert bref tillhanda. Det där hoosgående ärnar jag, så snart
främmandet är borta, öfverlefrera. Jag fruktar för att Sp. och B.3
lära få een stark och farlig medtäflare uti Cronhielm, som härtillls
har sökt Örebro, hwilket efter all lyknelse lärer blifwa een soldat
till deel. Men om B. lyckas, så seen I af mitt föregående, at

jag redan tänkt pä Eder på det sättet, som J nu skrifwen. Det
wärsta är at det lediga stället ey så snart lärer blifwa besatt, ty
man seer at konungen låter giärna alla civile tiänster stå någon
tid lediga.

Jag tror at i dag kommer Meyerfelts friery till ett lyckeligit
slut, ty jag hörer att han nu är med wederbörande allena till¬
hopa. Men, som jag märker, så vill man hållat hemligit. Jag
lärer fuller härnäst weta att berätta Eder något mern härom.
Adieu Je suis toujours tout ä vous.

R.
1

Karl Gustaf Kruse af Kajbala j 1732.
2

Jakob Elfsberg, vid Kruses kavalleriregemente.
3

Antagligen Sparre och Bonde.
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21. G. den 13 May 1707/21.

Jag skrifwer nu några ord förut effter jag ey får skrifwa i
morgon af orsak at jag skal följa med Fru Grefvinnan, som i dag
reser till Torgau och Lichtenberg att giöra sin uppwaktning hoos
K. Augusti gemål och Fru moder. Han siälf är nu i Leipsig och
har sin kiära Kozel hoos sig till mångas förargelse. Jag har
redan berättat Eder, at fredmakarne sittia i arrest. Orsaken säges
•wara at Imhof intet kan giöra räkenskap för 4 millioner af in-
komsterne, och at han eliest begått ett och annat underslef med
Kammarwäsendet. Som uti hans huus ey har funnits 100 ducaters
wärde, när det blef ransakat, så sluter man däraf, att han i denna
marknaden har welat stiäla sig bort. Pfingstén skal ey kunna
giöra reda för några Carte blanche, som han för Konung Augusti
återkomst hade af honom fått om händer. Dessutan äro de bägge
Furstenbergs1 creatur, hwilka Ofwerstemarskalken Pflug, som nu

har alt at säga, kastar öfvver ända.
Administrat. af Hollsteen är hytkommen och med Hans M:t

i dag på mönstring med Lyfdragonerne.
Innehållet af Edert sista bref skal jag låta wara mig angeläget,

brefwet till Jungf. Törnflycht, fick hon strax, och låfwade hon at
tala för skålen. Med hennes giftermål will det ey gå fort och
hörer och märker jag åter at Meyerfelt ey lärer blifwa den ut-
walde. Här med passera så många intriguer, at det är seent af
säjandes. Grefwen och Grefwinnan äro mycket illa belåtne med
hennes irresolution. Hälsa Ceremoniemästaren och giör min ursäkt
at jag ännu intet beswarat hans sista bref, det skal skie, så snart

jag kommer heem igen i från denna resa. Mes respects aussi ä
Madame. Adieu, je vous embrassé et suis toujours tout å vous.

R.

22. G. den 21 May 1707/22.

N. 18 måste wist wara bortkommit, ty jag finner den
numbren uti min alnacka [!] under den 27 sistledne: Jag skref
samma gång till Kröjer, och lärer man alltså få hoos honom
underrättelse därom. Angående ansökningen, så underlåter jag
intet at giöra därom påminnelse, stundom siälf och stundom

x

Guvernör i Sachsen.

773/'o8. Personhistorisk tidskrift 1908.
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igenom andra. Men när jag gör det igenom andra, så skier det
indirecte och pä Törnflychts wägnar. I förgår hade jag brödren
åstad, som säger sig hafwa fått det svaret att man wore därpå
betänkt att hielpa undan Sp., men att därwed funnes någon
svårigheet för de orsakers skuld, som jag Eder för detta har
gifwit wed handen. Grefwinnan har blifwit här så wäl omlagact
och skiött, att hon ey törs resa till badet, utan få wy altså be¬
hålla henne här hoos oss till slutet. Men när slutet kommer,
weet man ännu intet, dock torde här ey blifwa någon waraktig
stad för oss öfwer 14 dagar. Effter allmänna sägen skole wy

bryta andra dagen pingest. Det är wist at konungen nu håller
på och mönstrar regimenterna. Frieriet har äntel. kommit till
riktigheet, och blyr Meyerfeld med 7 sorger den utwalde: han
har trugat sig till häst och är Fästemöen heel trumpen. Första
gängen lystes för dem i söndags och den sista skal det lysa om

Söndag, bröllopet och mödomens dödelige hädanfärd lärer skie i
dag een wecka till.

Jag har hört effter continuationen utaf Tenzel1 myntebok,,
som I begiären, men han är ey ännu utkommen, ey heller har
jag sedt några nya af det slaget i denna marknaden. Jag sänder
Eder för roos skuld een afrytning du quartier du Roi.

Kan skie tör jag ock sända Eder ett godt portrait af Hans
M:t, det J likwäl siälf skole få betala, effter det lärer kåsta något
mera än jag nu har råd till at wysa mig frykåstig med. Jag
rädes före at jag måste hafwa tillfiyckt till Eder assistance, om

så händer, så skolen J likwäl få lång dag at betala min wexell.
Här är äter ett bref till Malmberg, jag är farlig brydd för den,
som det kommer i från; han säger sig ännu intet swar hafwa
bekommit på de föregående. När fördenskuld J sänden honom
detta tillhanda, så beder jag J velen låta påminna om swar. Mes
respects å Madame. Je suis comme ä mon ordinaire tout ä.
vous R.

23. G. den 28 May 1707/23.

Jag kommer nu på stunden heem i från Gen. Maj. Hummer-
hielm,2 wåter utan och innan, och finner Edert bref för mig. At
I har skrifwit mig till om det bekanta ärendet, minnes jag intet
annat än at jag har låtit Eder weta, fastän intet till den tiden

1

Wilhelm Ernst Tentzel, polyhistor, 1659—1707.
2

Jfr sid. 151.
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Edert bref är daterat. Det står ännu uti samma termer, och twiflar

jag mycket om något i så måtto lärer blifwa resolverat, mädan
wy stå här qwar; Konungen har på 14 dagar intet warit twänne
gånger i Cansliet, utan altjämt borta på mönstring, hwilket ock
lärer räckia till dess det giäller till uppbrått, hvarigenom Cansly
sakerna komma imedlertid at liggia. Bröllopet skall stå om

torsdag, een Kammarherre som är Klingstiärna,1 och Hofjunkarne
hålla i dag uppå at biuda gästerne. Af främmande Ministrer och
Fruentimmer biudes ingen, icke heller Frök. Königsmark, fastän
hon låtes wara så stor wän i huset; orsaken är ey ond at på¬
hitta. K. August reser i dag till Torgau. Igår woro bägge

Konungarne äter tillhopa i Leipzig. Jag tror de lära ock i dag
räkas wed Diikers regimente, som står omkring Torgau, hwilket
Hans M:t lärer mönstra.

Jag finner inga nya mynteböcker i Leipsig, ey heller tror

jag at Echo är där mera till fångs, sedan wy äro här i landet.
Dock will jag med flyt höra därefter. Hafwen J sedt een ny

stat af Sverige i Regensburg på Tyska utgången? Jag will ock

på all händelse sända Eder densamme, fastän han ey är den
mödan wärd, mycket mindre at läsas.

Jag biuder Eder god natt, ty jag är rätt trött. Je suis toujours
ä vous.

den 29. Gen. Maj. Gref Wrangel har warit siuk altsedan
första gången lystes för wårt brudefolk; nu på stunden kommer
Konungens laquey ifrån Högquarteret och berättar at han i morgon¬

stunden är afsomnad. Fruentimmer beklagar honom mycket.
Hade detta dödsfallet skiedt för een månad sedan, sä torde Otto

Wrangels fryery gått så fort, som Meijerfelts, jag hinner nu ey

utföra orsakerne.

24. G . . . den 31 Maij 1707/24.

Jag skal giöra min flyt at uppå den af Eder insände böne¬
skriften må falla ett behageligit utslag, mera för Eder skuld,
emedan jag Edra orsaker wäl kan begripa, än för det som mig
låfwas, hwilket jag likwäl intet förkastar. Men huru snart det
står till at erhålla, kan jag intet wist säja, ty här är nu så mycket
arbete, medan först Konungen på 14 dagar ey warit i Cansliet,
mera än i dag, och det eljest efter all liknelse lider med oss till

1

Kasten Klingenstjerna, 1651—1713.
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K. August uppehåller sig alt i Leipsig, och besökia deras M:ter
hwarannan esomoftast, hwilket upwäcker de allierades för detta
fattade ombrage. Det krigsfolket, som han dem öfwerlåtit, äro i
dessa dagar åt Rheenströmmen afmarcherade, bestående uti 4500
man till foot, han behåller ännu emoot 6000 man Ryttery uti
Jandet. Talet går att Cantzleren Beuchling,1 som sitter på
Königssteen, skal komma på fry foot igen, hwilket hålles så
mycket troligare, som Fru Rechenberg, hans maitresse, har sluppit
sin arrest och uppehåller sig nu i Leipsig, därest hon med all
flyt skal arbeta på Cantzlerens löösgifwande.

Jag har glömt att berätta det jag så wäl i Halle som Leipsig
hört efter Patkuls Echo, men förgäfwes, doch har een bokförare
låfwat att skaffa mig det samma, om det eljest i neigden står
till finnandes. Af mynteböcker har jag på förberörde orter ey

heller någon ny kunnat öfwerkomma, förutan een som för 2 åhr
sedan i Berlin är utgången, och såsom J den tiden där hafwen
vvarit, så har jag hållit onödigt att kiöpa densamma.

Pä Eder Fru Swärmoders2 supplique är ey ännu någon resolu¬
tion fallen.

I går hade wy åter bröllopp och wore rätt lustige in till
liusa dagen, så att jag sitter heel sömnig och susande af ungerskt
, dans och wakande och skrifwer detta.

Fröken giffite bort sin piga Kaisa Schröder som fick draban¬
ternas Fältskiär. Är altså ingen mera igen af de utkomne
mödomarne, förutan Klingsporre, som skal hafwa sin deel afbytt
hemma, ändock hon det här ingaledes will tillstå. Fru Meyerfelt
synes nu wara mycket wäl nögd med sitt giftermål. Han hålles
före wara een god och ärlig man, hwilket låford jag för min deel
bör jämwäl gifwa honom. Dryanders3 Kiäraste ställer sig mycket
bedröfwat. Somlige mena att denna omständigheeten bör räknas
ibland dem, hwaraf han kan skattas lyckelig att hafwa sluppit
i från detta förgängelige. Adieu, je suis comme ä mon ordinaire
tout å vous. Sedan jag detta skrifwit, kommer posten och bringar
mig Edert bref. n. 26 tillhanda, hwarpå jag intet widare hafwer
at swara, än där J få see Reuterhusen, så beden J honom sända
mig de brefwen, som han behållit hoos sig, af fruktan det han
ey torde beswära Eder med ett så stort pacquet på een gång.

'

Beuchling, sachsisk premierminister.
3

Margaretha Beata De Besche, 1667—1749, g. m. Jakob Grundel, f 1737.
3

Dryander, kommissionssekreterare i Paris f 1707.
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När J skrifwen till Bellman1 i Upsala, så beer jag J welen
till honom öfwersända innelyckte bref till Reuterhusen och re-

commenderen honom till det bästa. Den conditionen jag bad
Eder skaffa åt min Släktinge Nils Reuterhusen, som jag wäntar
hijt ut, beer jag nu det J welen skaffa een annan min Släktinge
af samma namn. Jag är deremot effter min wanligheet Eder

trognaste Tiänare R.

38. Slupza den 1 Octob. 1707/34.

Fast än jag skref för 3 dagar sedan så skrifwer jag åter
effter posten, som i går bragte mig Edert bref, går i afton till¬
bakars. Det är intet för seent som J befrukten, res är ännu

integra och synes nu snarast at det ledige stället intet mera be-
sättes efter det är Surnumeraire och graverar staten, som jag
tydeligare skal berätta Eder, när jag får tid såsom ock hwadan
mig denna uplysningen kommer. Chiffren war Xanthus [!] där¬
igenom är ey heller något försummat att J intet haft honom
wed handen. Eder Bror sänder mig nu på stunden hoosgående
bref, jag lägger ett par andra därjämte, som jag recommenderar.
Jag skal skrifwa så ofta möjeligit är, listan på regimenterne kan
jag kan skie skaffa Eder quant au nombre men intet quant å la
force. Det är wist och bekant att aldrig Konung i Sverige gick
så stark i fält, som Hans M:t det nu är. Patkul är framfaren.

J förgår blef honom tillsagt att hålla sig tillreds till at skiljas
hädan. I går fördes han i från Meyerfelts2 till Hielmens3 regi-
mente därest han lefwandes rådbråkades, halshöggs och lades på
5 stegel, högra handen höggs ock af honom. Han war glad att
han slapp så snart, men blef mycket förfärad när han fick see

preparatorierne till sin död. Han har intet mycket talat, dock
har han klagat öfwer Fältm. Hastfer4 såsom första orsaken till
hans olycka; här har gått ett rykte at Gr. Leyonhufwud slagit
Ryssarne på hufwudet, som ännu continuerar, dock utan att wy

hafwe någre bref i från honom. Här wäntas een Turkisk
Ambassadeur, som skal wara på wägen, och ey öfwer 30 eller
40 mihl härifrån. Adieu je suis tout ä vous R.

1

Johan Arndt Bellman, 1664—1709, skaldens farfar. Jfr odateradt bref af
jan., 16 febr., 11 okt., 22 nov. 6 dec. 1707, sid. 133, 136, 176, 185 och 188.

2

Johan August Meijerfelt 1664—1749.
3 Nils Hjelm f 1726.
4

Jacob Johan Hastfehr, grefve, fältmarskalk, generalguvernör i Liffland j" 1695.
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