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Förord och Inledning.

E-eclan år 1886 kunde undertecknad i företalet vid senare delen
af Porthans bref tili Calonius, på anförda skäl och som rättelse tili
en af mig tidigare uttalad förmodan, framhäfva sannolikheten däraf,
att äfven Calonii bref tili Porthan ännu vore i behåll. Detta niitt
senare antagande besannades faktiskt, då i början af år 1900 vid
öppnandet af den förseglade Tengström-Portbanska manuskriptdepo-
sitionen bland annat ifragavaran.de bref där återfunnos.

Uppskattande fyndets värde, beslöt vårt Svenska Litteratur-
sällskap dess offentliggörande och anmodade mig att därvid lägga
hand. Uppdraget är numera fullgjordt.

Hvad läsaren af föreliggande publikation snart torde konsta-
tera är, att den utgör ett i flera afseenden välkommet komplement
tili de Porthanska brefven. I ömsesidig belysning lemna de en
oskymd inblick såväl i korrespondenternas personliga förhållande
tili hvarandra som i de tankar och förehafvanden af allmännare inne-
börd, hvilka under en följd af år upptogo dem. Må vara att dessa
öppenhjärtiga, af stundens intryck värmda utgjutelser och menings-
byten merendels stämplas af ohöljd snbjektivism, äfven detta
hidrager i sin mån och i förening med andra nyvunna biografiska
detaljer att vidga och fördjupa uppfattningen af de tvenne i våra
odlingshäfder enastående märkesmännens skaplynnen och verksamhet.

Vidkommande nu särskildt Calonius, så inföll hans vistelse i
Stockholm, därifrån samtliga hans bref aro daterade, på de i Sveriges
inre historia sällsamt händelserika åren 1793 1800, • dessa unge-
färligen jämnt fördelade mellan förmyndareregeringens af Reuter-
holms gunstlingsskap kännetecknade maktperiod och det första ännu
blott i osäkra och hisarra konturer sig teende utvecklingsskedet af
Gustaf IV Adolfs själfstyrelse ända tili riksdagen i Norrköping. Så-
som vald och återvald ledamot i konungens högsta domstol eller
justitierevisionen intog vår Abo-professor en framskjuten position
i samhället, hvarigenom hän koin i närä heröring med rikets främsta
män och viktigaste angelägenheter.
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Erinras bör, att den hedrande och gemenligen mycket efter-
sökta befattning, Calonius endast på trägna uppmaningar *) mottagit,
under dåyarande politiska konjunkturer föga, ock allraminsfc i den
oväntade utsträckning omständiglieterna gåfyo däråt, öfverensstämde
med hans lust ock böjelse 2 ). Yäl var hän, hvad också tiden kräfde,
i grund och botten antigustavian, men hyste tillika en efterhand
allt lifligare antipati mot det Eeuterholmska kamarilla-, godtycklig-
hets- och förföljelsesystemet. Sedän åter, efter konungens öfver-
tagande af regeringen, den allrådande „storvisiren“ aflägsnats, sågos
nya lycksökare, endast med mindre framgång, trängas kring den
mer oefterrättliga än själfständiga unga härskaren, under det ordets
och oppositionens frihet allt trängre kringskuros genom skärpta cen-
surpåbud, tili hvilkas författande själfva riksdrotsen (tillika högsta
domstolens ordförande) lånade sin penna.

Så missbelåten Calonius var med dessa och dylika förhållanden,
efter hvilka hän nödgades i det offentliga söka lämpa sig, höll lian
visserligen pliktskyldigast ut på sin post sålänge lian ansågs där
soin mest behöflig, men gaf icke förty i sin förtroliga korrespondens
gång efter annan de starkaste uttryck åt åstundan att siippa bort
tili sitt lugnare och oberoende lärarekall i hemlandet.

Emellertid hindrade detta obehag honom icke att, väl husvarm
på sin tillfälliga vistelseort, med stigande intresse, om än såsom
något trumpen granskare, följa dagshändelserna där, de större som
de mindre, de publika som de mer privata. Icke ens sin i ett af
de första brefven uttalade varsamma föresats „politica vill jag ej
och kan jag ej meddela" gittade lian blifva trogen.

Naturligtvis utgör i främsta rummet hans eget ämbetsverk
med hvad därinom sig erbjöd föremål för hans betraktelser. På an-
märkningar sparas aldrig. Kollegiot synes enligt honom värit syn-
nerligen rikt på undermålige. Än få sig yngre betjente påskrifvet
för okunnighet, än häcklas enskilde medbröders yttranden, än klan-

‘) Mest verksamma voro ett par ifrige Eeuterholmianer: justitiekanslern
G. W. Lode och hofrättsrådet K. Hisinger. Jfr Politiska Bre£ tili Calonius 1792,
n:o 21, 24, 25, 28, 32, (aftryckta i Skrifter utgifna af Sv. Lit. Sällsk. i Eini. II).
Högst upplysande vore, om äfven Calonii syarsbref kunde återfinnas; hän tyckes
redan d. 8 nov. gifvit sitt löfte. Utnämningen räknades från 1793 '/t, men hans
tjenstgöring vidtog först efter 2'/2 m&naders permission. Ännu 93 2% var hän i
Aho, men kring midten af juli i Stockholm. Oförklarligt är, att brefväxlingen med
Porthan icke tyckes vidtagit förr än i päföljande september; jfr i noten 6 och 8.

! ) I ett bland hans yttranden härom (1794 */4 ) heter det visserligen: »Hvad
som fägnar mig är, att jag blott och endast är domare, och att jag i alla andra
saker icke hafver den alra minsta del», men denna fägnad skulle icke räcka länge;
se framåt.
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dras resnltaten af allmänna omröstningar 3), då och då äfven ord-
förandens mindre korrekta hållning. Yäl erkänner lian sig vid mån-
gen öfverläggning ka stannat i minoriteten eller tili ock med „solus
in voto“, men för sådant var lian, i orubbligt lit tili sinä rättsprin-
ciper, vida likgiltigare än då hän kunde förtälja, att någon hans
nyss kullslagna mening dock slutligen tagit priset i konseljen. Där-
emot förtröt det honom djupt, när lian af illvilliga beskylldes, såsoin
i den vidtutseende Ruuthska rättegången, för inkonsekvens eller af-
siktlig blunder. „Oin jag;<

, säger lian „utan att skryta, haft någon
repntation förut, så bar den minst tili dubbelt blifvit ökad genom
denna sak hos allt det kloka folket".

Såsom bekant, hafva Calonii tili flera liundraden nppgående
„Yttranden nti Högsta Domstolen", insamlade nnder C. J. Schlyters
ledning, publicerats i hans af Arvidsson ntgifna Opera omnia, voi.
111 p. 33—508, voi. IV p. 1- 457, voi. V p. 1—321. De långa in-
ledande rubrikerna kanna nog i sin art vara upplysande, men en
historisk eller, så att säga, autobiografisk bakgrund erhåller en stor
mängd af sagda yttranden först genom Calonii egna bref, helst
Schlyter, sin pian likmätigt, icke antecknat huru Högsta domstolen
i målen slutligen dömt, eller ens de ledamöters vota, mot hvilka
Calonius vänder sig.

Tili Calonii åligganden hörde ock att efter tur och ordning i
hans ämbetsverk deltaga i öfverläggningarna uti konseljen, hvilket
gaf honom ny och dubbel anledning tili meddelanden. Ty medan
lian själf sålunda kom i tillfälle att på närä håll iakttaga kapacitet
och politisk eller partiståndpunkt hos de skilda kollegiechefer och
andra högre funktionärer, hvilka konungen för gången inkallat tili
samma rådplägningar, kunde å andra sidan vederbörande lika direkte
lära sig uppskatta hans eget omfattande kunskapsförråds använd-
barhet för olika ändamål och uppgifter. „Jag har denna tiden“,
skrifver lian en gång (1796 17/7 ), „värit ganska träget sysslosatt,
emedan jag nödgats utarbeta en hop saker, för hvilka någon annan
ej velat eller kunnat göra sig omak“. Enahanda klagovisor i all-
männa ordalag återkomma ständigt i hans bref.

Stundom relaterar lian ock närmare livari något sådant honom
pålagdt extragöromål bestack sig. Så får man exempelvis veta,
att det var lian, som i det Armfeltska högmålet på .uppfordran för-
fattat icke blott, „för att hjelpa en svag protokollssekreterare“,
högsta rättens omröstningsprotokoll, utan äfven i konseljen uppsatt

3) Trots det, att hän själf angående sättet för pluralitetsberäkning vid blan-
dade vota byste en afgjordt oriktig åsikt. (Schlyter).
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ingressen tili hertigen-regentens slutliga yttrande jämte hela artikeln
om Armfelt. Så anmodacles lian, emedan man betviflade ordinarie
translatorns förmåga, att på finska öfversätta ej mindre konungens
tili rikets samtliga inbyggare utfärdade föreställning (af 1794 11/10)
med anledning af „konspirationen“, än den officiella berättelsen i
saken.

Ocli vidare. litan att själf tilihöra en för krigsartiklarnas öfver-
seende nedsatt komite, drogs lian densamma närä genom äskade
ocli gifna råd ocli upplysningar, samt lät tili ooh med i tryck utgå
en vidlyftig orienterande afhandling i ämnet 4). Samtidigt inkallad
i en stor, mycket förnämt sammansatt skogskomite, utsågs lian att
preliminärt afgifva betänkanden öfver alla dit från landshöfdingarna
infordrade handlingar ocli förslag. Likaså när fråga väckts om ny
fördelning mellan Åbo ocli Yasa liofrätter af dem nnderlydande
jurisdiktioner, ville riksdrotsen först halva Calonii utlåtande, Innan
något i saken finge tillgöras.

Ja tili ocli med för ett högdiplomatiskt ärende, livilket egent-
ligen bort utredas inom konungens kabinett, togs Calonii lagkunskap
i anspråk. Honom ombetroddes nämligen att i den mycket debat-
terade religionsfrihetsfrågan vid konungens tillärnade giftermål med
en rysk ortodox storfurstinna utarbeta en „deduktion“ att biläggas
den tili Sveriges ambassadör afgående instruktionen rörande gifter-
målsplanen. Denna på tre ark affattade skrift, livari, tvärtemot
hertigen-regentens, Reuterholms och de öfriga äktenskapsmäklarnes
åsikt, med juridiska och statsrättsliga skäl påvisades, att svensk
drottning icke finge offentligen bekänna sig tili annan lära än den
evangelisk lutherska, finnes icke i hans Opera, men skall väl någon-
gång af forskningen tillrättaskaffas. „Bror får icke nämna härom
för någon människa" varnade lian sin korrespondent.

Dock stanna Calonii meddelanden ingalunda vid hvad honom
mött inom hans egen officiela verksamhets hank och stör. Äfven
händelser och förhållanden därutanför, börjandes från höjderna nedåt,
egnas mycken uppmärksamhet. De färskaste och pålitligaste nyheter
stå städse tili hans förfogande, inhämtade soin de voro än vid kuren
på hofvet, hvilken lian säilän tyckes försummat, än i väl underrät-
tade umgängeskretsar, ty liksom Porthan höll hän sig, oaktadt en
oaflåtlig arbetsifver, aldrig undan från den yttre världen.

Korteligen, hans korrespondens berör, förutom hvad ofvan på-
pekats, de mest olikartade ämnen. Mycket ofta faller talot på den

*) Anvisning tili Grunderne för Krigslagar, först införd i G. Adlersparres
Krigssamlingar IV, I—l2B. Jfr Brefven, sid. 366.
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unga kommgen, hvars anlag och studier, frierier, äktenskap ock hela
uppträdande så före som efter emottagandet af regeringen afskildras
med synbart deltagande, eburu vissi icke alltid fördelaktigt. Afvenså
bringas bertigen-regenten ocb bans gemål sarat öfriga kungliga per-
soner icke säilän på tapeten. Med spänning följas alla rykten rö-
rande rikets internationella förbindelser, särskildt tili Eyssland och
Frankrike. Eegeringsåtgärder beträffande lagstiftningen ocb stats-
busbållningen m. m. skärskådas. Den inflytelserikare bofpersonalens
samt de bögre tjenstemännens göranden ocb låtanden karakteriseras,
vanligtvis tämligen omildt.

En alldeles speciell ocb välfylld notisafdelning, att så säga, upp-
tager de ständiga för dessa tider så betecknande, merendels endast
af partigunstens väder ocb vind beroende omkastningarna längs
hela befordringslinien (den militära icke mindre än den civila ocb
kyrkliga), företeelser, på hvilka Calonius och Porthan, båda ifriga
kalenderbläddrare, gåfvo noga akt. Desto bättre, om notiserna i
fråga kunde kryddas med en eller annan pikant biomständigbet, ett
afslöjadt intrigspel, en väl placerad ackordsmnma o. s. v. Icke heller
för sägner om bvardagslifvets små viktigheter ocb miserer, om vi-
siter ocb kalas, om giftermål ocb förlofningar, erkannerligen aristo-
kratins, vore de ock förknippade med någon mustig anekdot ur
dagens lika cbronique scandaleuse, saknade någondera af de gamla
ungkarlarne allt tycke ocb gebör.

Det förstås lätt, att dessa fria epistolära samspråk rörande
såväl enskildes som det allmännas intimaste angelägenbeter mången
gång, tili sak eller ordalag, voro af art att icke kunna utan anstöt
divulgeras. Däraf å ömse sidor, men mest bos Calonius, upprepade
påminnelser att resp. bref borde strängt hemligbållas eller, ändå
bellre, efter genomläsningen genast offras at lågorna. Ja, dylikt

så eftertryckligt ocb bögtidbgt, att nog t. o. m. en öfver
bundra år senare editor skulle med ruelse skåda sin gärning, bade
ej kontrahenterna själfve de facto lemnat bvarandras förbebåll å
sido 5) utan att, veterligen, för samtid eller eftertid däraf någon för-
argelse eller ledsambet härflutit.

5) Dock icke alltid. Så t. ex. saknas Calonii trenne bref af 1793
17, 24

samt ett skrifvet 1794 mellan d. sl/u och d. n/u, hvilka alla Porthan (sid. 18.147)
uttryckligen säger sig ha bränt upp, liksom äfven ett af 1793 Vn (åberopadt af
Porthan d. u /u)- Men de många öfriga, om hvilka detsamma stipulerats och
hvilka dock Annas kvar, ja dem torde Porthan undangömt i sin »Sekreta kol-
lektion» nti »ett skåp, hvilket står i Acad. Bibht och hvartill endast jag har
nyckeln, emedan deri förvaras en hop papper, som ej ännu aro tjenlige att komina
i mänges händerc (se Porthans Bref tili Samtida, utg. af Ernst Lagus p. 230, 241,
250, samt Tengströms bref tili Gjörvell af 1800 “/,). Att däremot Calonius skulle

2
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Återstår slutligen att nämna det område, där de båda korres-
pondenternes tankar kände sig sora mest hemmastadde ocli idkeligen
sammanträffade: vetenskapens, bildningens, det intellektuella arbetets
intressesfär i hela dess vidd. Calonius kade det manande företrädet
att befinna sig vid dithörande sträfvandens hufvudstation och egent-
liga centralhärd. Också delade hän flitigt med sig af den genom
hufvudstadens flera akademier ocb lärda eller yittra sällskap, tid-
skrifter och dagblad, teatrar, bibliotek, riksarkiv m. m. förmedlade
rikligare tillgången på litterärt nytt, ideella väckelser och andlig
spis öfverhufvud. Icke heller underlät lian att inberätta hvad an-
märkningsvärdt som afhördes från de svenska universiteten, före-
trädesvis det närbelägna i Upsala, där hän dessutom vid personliga
besök på alla hali fick röna en den mest förekommande gästvänskap.
Hurtigt beskrifvas icke mindre herrar professorers (lustigast dock
antikantianen Christiernins) lärda och par preference konsistoriella
dater, än de på dessa år så bullersamma rörelserna inom student-
världen.

I ali synnerhet afhandlades dock brefskrifvarne emellan, (då
vanligen Porthan gaf initiativet), Åbo akademis såväl materiella som
högre behof och önskningsmål, ja med den grundlighet, att först
genom deras diskussioner många dåtida förhållanden därstädes au-
tentiskt, om än hakoin kulisseina, belysas. I själfva verket hade
Calonii öfvertagande af den honom erbjudna platsen i Högsta dom-
stolen väsentligt motiverats af utsikten att tillika i residensets in-
flytelserika och bestämmande kretsar kunna främja den finska hög-
skolans bästa. Man förvånas blott öfver den uthålliga energi hän
samtidigt förmådde utveckla i båda dessa maktpåliggande syften.

Hans lärda intentioner röja sig nogsamt redan i hvad ett af
brefven anger, att hau nämligen för den ursprungligen afsedda jäm-
förelsevis kortvariga vistelsen i Stockholm medtagit „en dryg hälft“
af sitt stora bibliotek. Icke må någon tanka, att hela denna hälft
behöfdes för de rättshistoriska utredningar, soin äro så betecknande
för hans vota i domstolen. Föga troligt förefaller likaledes, att hän
nnder sin bortavaro påtänkt något vidsträcktare författarskap än
hvartill hän sedän verkligen nu och då tillknogade sig ledighet c).
Nej, hemligheten låg tvifvelsutan däri, att lian var en bibliofil af

förstört något af Porthans bref, har jag ej kunnat konstatera, änskönt lian en
gång (1796 V 4) vid anhållan om upplysning rörande krigsrykten från Finland
skrifver: »Jag försäkrar att hvar lapp, straxt den är läsen, skall upbrännas».

6) Härom ställvis i brefven, hvilket kan observeras i och för tillägg tili
hans Opera, där äfven hans uppsatser i Åbo Litt. Tidn. (se min förteckning) äro
bortglömde.
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själ ocli hjärta, livilket ju ock iians efterlemnade af staten inlösta
och tili vårt universitet fortärfda dyrbara bokskatter fulltyga. Men
denna hans så framstående åhåga kom allaredan nu Porthan ocli
dennes skötebarn, akademins bibbotek, ntomordentligt väl tili pass.

En mer nitisk och, tilläggom det, mer ackurat kommissionär
har säkert den sagda inrättningen aldrig haft. litoin hans outtrött-
liga språng i boklådorna förekom knappast någon bokauktion (och
de voro många, från obetydligare tili den unika Warmholtzska) där
hän icke, skyende hvarken uppoffring af tid eller möda, anträffades
med katalogen och anteckningspennan i hand. Och så följde de
noggranna redogörelserna öfver inköpen, hvilka hän aldrig tillät slå
fel ens på rundstycket, saint slutligen de besvärliga inpacknings-
och afsändningsbestyren. Om allt detta ytterst detaljeradt i brefven.

Bland öfriga honoin från Åbo gifna uppdrag beröras omständ-
ligast de juridisina. Bortsedt från de ofta förekommande tvistemålen
rörande akademins hemman hennes förnäinsta, ehnru mycket
bråk medförande inkomstkälla, hvilka dragits ända tili Högsta
domstolen och öfver hvilka lian där å ämbetets vägnar utlåtit sig,
fanns en hei del dylika eller andra, i hvilka lian var fullt ojäfvig
att med direkta råd och anvisningar ingripa. Då vände sig patres,
vanligen genom Porthan, tili sin bortavarande lagkunniga kollega,
belamrande honom med högar af rättegångsakter tili utredning,
hvilken icke heller nteblef.

Men äfven af akademins högsta styresman i Stockholm beslag-
togos hans insikter och nit. Eedan vid sin första uppvaktning hos
då nyligen utnämnde kansler, Armfelts efterträdare, baron snart
grefve K. A. Wachtmeister, tillvann hän sig dennes bevågenhet 7).
Hän berättar, att de sedän esomoftast konfererade, emellanåt, för
att icke störas, „innom lykta dörrar“, och att hän en gång för alla
ombedts att infinna sig i hvardagsdräkt. Kansler, „som är aldeles
hofman“ o. s. v. men „ej kan skrifva" (väl uppsätta motiverade
ntlåtanden), skänkte visserligen „en otroligt stor inflytelse" åt sin
sekreterare, men „om än Brandel fräste eld“, var nog icke Calonins
den soin gaf tapt, desto mindre som lian i nödfall hade tillflykt tili
kanslers „speciele vän“ Eosenstein 8), Åbo akademis förklarade fautor.

Själf under en längre följd af år akademins sekreterare, livilket
lian ofta framhåller, lätt förklarligt då det ju var vid denna befatt-
ning hän utbildade sig tili jurist, samt därefter vaken konsisto-

’) Tyckes framdeles afsvalnat; jfr Wachtmeisters bref tili Tengström af
1805 17/ 12 hos Ernst Lagus: M. Choraei Valda Dikter med en Lefnadsteckning, sid.
clviii.

8) Ganska karakteristiskt är Porthans bref tili denne med rekommendation
för Calonius redan 179 3 22/7 ; se Porthans Bref tili Saintidä, sid. 198,
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rialis, var Calonius som ingen annan förfaren i alli livad hennes ad-
ministration angick. För öfrigt hade hän redan 1783 tili handledning
för dåvarande kansler, riksrådet K. Sparre, författat en „Berättelse
om Åbo akademi", 9) livilken lian helt förnöjd säger sig ha återfunnit
i kanslersarkivet, vidfogande: „vår nuvarande Canceller har så stu-
derat den, att lian kan den halfvägs utan tili". Hvad under då, om
„illustrissimus“ gärna håde inhämtade och följde hans mening.

Konferenserna gällde snart sagdt alla, åtininstone alla mer be-
tydande, från konsistorium inkommande hemställanden. Så refereras
i brefven öfverläggningar om tjensters besättande, om annexpasto-
rats bortgifvande och andra löneregleringar, om enskilde lärares
tvister, förslag och ansökningar, om firandet af underdåniga akade-
niiska fester m. m. Endast om mål från Aho rörande rabulistiska
tilltag bland docentes eller discentes har hän på dessa 7 år intet
att förmäla. Men väl kan lian med fägnad annotera efter säker
underrättelse, att konungen själf „hautement förklarat sitt synnerliga
nöije öfver Aho Academie och att den fram för alla Hans M:ts Aca-
deinier i detta critiska tidehvarf skickat sig fredligen och visliga och
att hän derföre ville halla Academien räckning. Detta är en san-
ning och ej sqvaller".

Under siika gynnsamma tecken på höjderna fick ock den ilång-
liga tider sväfvande frågan om nytt och värdigare hus för akademin
i Aho omsider en önskad lösning. Alltsedan sin ankomst tili Stock-
holm hade Calonius (utan uppehör agiterad af Porthan) på hvarje
tänkbart håll, såsom hans bref utvisa, pläderat för saken, och kunde
före sin afresa, hemma hos kansler, som lian och konsistorium i frågan
helt och hållet vunnit på sin sida, ändtligen deltaga i granskningen
af förslag och ritningar tili den dåmera heslutna nybyggnaden.

Det nastan otroliga hade skett att man, trots statsbristen och
de äkta finansmännens betänkligheter, lyckats, på Wachtmeisters
förord hos konungen, genom subskription, lån och inkomsten från
lediga finska pastorat förskaffa medel tili det vågade projektets ut-
förande. Detta var i sanning icke den minsta bland de vinningar
för sitt hemlands åldriga alma mater, hvartill Calonius under anställ-
ningen i Stockholm medverkat, så tveksam om framgången äfven
lian i början var. Hän fick glädjen att ett par år efter hemkomsten
närvara vid det nya husets äfven af konungen i egen hög person
och af kansler bevistade grundläggningsfest.

Calonius, man är skyldig ihågkomma det, åsyftade ej att i sinä
bref efterlemna något slags memoarer eller ens, att de sknlle spa-

s) Jfr därom J. J. Tengström i Suomi 1845. Originalet förvaras i värt Univ.
bibliotek.
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ras 10 ). Ödet liar velat annorlunda: de icke blott finnas kvar, men
befinnas, äfven i sin form af ett aforistiskt hvarjehanda, utgöra
värdefulla ocb verklighetstrogna bidrag tili den tids historia de
tillhöra.

Deras förnämsta karaktersdrag äro: sakrikbet och noggrannhet
i faktiska uppgifter samt en klar och ledig stil. Lägg därtill, att
framställningen alltigenom uppbäres af ett lika frisinnadt och humant
som lagbundet åskådningssätt i alla samhällsviktiga spörsmål. Detta
erkändt, kan och får icke nekas, att lian i personkritiker esomoftast
anslår en föga tilltalande ton, en ton, lindrigast sagdt, af ofördrag-
samhet, om ej af tadelsjuka. Intet korn attiskt sait, ingon humor,
intet godmodigt skämt förmildrar omdömets sträfhet.

Af naturen väl icke häftig (liksoin Porthan), men envis och
kärf tili lynnet"), var lian, ehuru tjenstvillig mot sinä vänner och
dem, soin förtrodde sig tili honom, allt annat än hänsynsfull mot
olika tänkande eller hvem helst annars misshagade honom. Läsaren
känner sig rätt ofta misstrogen med afseende å den stränga rätts-
lärdes opartiskhet.

Ledsammast är dock intrycket af hans oförsynta, redan ur
Porthans bref någorlunda kända, ntfall mot denne sin egen mång-
åriga korrespondent och allmänt högaktade ämbetshroder, icke minst,
emedan lian ju visste honom för tiden vara kroppsligt lidande, äfven-
som emedan hans rätthafveri rakat bli liksom epilogen tili deras
meningsbyten.

Yäl sant, att angriparen i privatlifvet ansågs mycket raån om
sitt samt ingalunda döf för sqvaller (här prima causa mali); men
ofattligt är i alla fall, huru lian kunnat ta sig tili att i flere måna-
ders tid drifva en den mest kränkande och minutiösa räfst angående
några förment skingrade bohagsting, uiidtunder utsikten att efter
sin snart stundande hemkomst tili Åbo få muntligen uppgöra sitt
mellanhafvande. Huru som helst, har lian härmed 12) satt en stö-
rande och alldeles oväntad slutpunkt, plump må man säga, tili sin
ditintills så förtroende- och vänskapsfulla korrespondens.

10) »Det är ej i yår tid, som man bör samla Memoirer ocli göma dem»
skrifver hän sid. 64.

ll) Ett arf af hans fader, den i antydt hänseende ökände pastorn i Saari-
järvi. Sin bror Johan kallar lian själf (sid. 24) »det tjurhufviidet».

“) En sak, hvarom jag numera, sedän alla detaljer kömmit fram, måste
erkänna min utläggning i företalet vid Porthans bref vara alltför urskuldande och
förblommerad.
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Yid utgifvandet af efterföljande breftexter hafva samma grund-
satser ocli yttre anordningar blifvit iakttagna, soin i editionen af
de Porthanska brefven.

Ortografin, äfven i dess för resten icke synnerligen talrika in-
konsekvenser (t. ex. drotset, feck, Finsk, göremål, tillstyrcka, try,
m. fl. jämte drotzot, fick, Finnsk, göromål, tillstyrka, tre m. fl.) är
genomgående originalets. Dock har interpunktionen ställvis moder-
niserats.

Alla kursiveringar tilllröra brefskrifvaren själf, medan spärrad
stil för personsnamnen ocli en täfcare afstyckning i texten tili under-
hjälpande af öfverskådligheten först införts vid trycket.

Med frågetecken inom klammer [?] anges, att dechiffrering af
Calonii alltid egendomliga, men stundom, såsom äfven lian själf till-
står (sid. 368. 420), svårlästa piktnr icke med säkerhet lyckats mig
eller dem jag liaft tillfälle att rådfråga.

Med tankstreck ( ) angifvas uteslutningar. Dessa torde
nog, där de förekomma, gillas åtminstone af enlivar, soin kunde ha
lust att inhäinta den fullständiga ordalydelsen i originalmanuskrip-
tet, tillgängligt som detta är i vårt universitets bibliotek.

Ett register, en s. k. Nanan- och Saklista, äfven den uppgjord
efter samma pian, soin vid de Porthanska brefven, d. v. s. af-
seeude att tillika genoin uttömmaude och ofta hvarandra förklarande
eität tjena som ett slags kominentar tili texten, • finnes vidfogad
denna.

Tryckfel och Kättelser förtecknas särskildt. Några viktigare
rättelser hafva dock införts i själfva texten. Genoin besynnerlig
distraktion har det närnligen händt Calonius, att lian stundom vid
sinä brefs datering angifvit oriktiga åratal (men riktig dagj, hvar-
efter de ock blifvit ordnade i den tili nniversitetet öfvergångna
samlingen. Lyckligtvis märktes trenne af dessa misskrifningar i sä
läglig stund, att brefven vid trycket kunnat erhålla sin rätta plats
(jfr sid. 59. 147. 327). Men en fjärde (sid. 229: 1796 19/u i st. f.
1798), egnad att förvanska däri ointalade händelsers tidsföljd och
alla följande brefs numrering, har tyvärr ännu blifvit kvar. Emel-
lertid har jag i registret (se noten p. XXXVII et passiin) sökt godt-
göra det ledsamma felet, hvilket sannolikt uteblifvit, därest icke
originalskrifvelserna endast tili ett ringare antal åt gången kunnat
tili mig här på landsbygden öfversändas.

Slutligen mä antecknas, att den vanliga utanskriften på brefven
lydde: „Professoren vid Kongi. Academien i Åbo Högädle Herr
Henrio Gabriel Porthan, Abo“ (1795), eller: „Konungens Trotjenare
Professoren Högädle Herr Henrik Gabriel Porthan, tili Abo“ (1796),
eller ock: „Professoren och Eiddaren af Kongi. Maij:ts Nordstjorno
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Orden Högädle och Vidtberömde Herr Henrik Gabriel Porthan, Åbo"
(1799).

De flere olika sigill Calonius nyttjade afbildas här nedanför
effcer k några bref ännu bevarade lackaffcryck:

Af det första sigillet finnes ock en otydlig variant (eller hellre
själfva nrtypen) utan band och stjärna. Huruvida jämväl Porthan,
vorden riddare, följt Calonii föredöme och enträgna anmaning (sid.
425) att i sitt pitschaft „låta utsätta ordenstecknet", denna så viktig
ansedda etikettsfråga kan jag för det närvarande icke klargöra.

Lojo Lillojamo i oktober 1902.
W. L.





M. Calonii Bref tili H. 6. Porthan.

i.

Stockholm d. 8 (2) Nov. 1793

S. T. Högtärade Herr Broder! Med sidstankomne Post fick jag
rigtigt min Herr Brors angenäma skrifvelse af d. 31 October. Jag
väntade att deri få svar om Boscbovicbs opera omnia; men förmode-
ligen lärer tillfälle ej gifvits att derom i Consistorium anmäla. Hu
bar jag förfrågat mig Iros Scbulten om den Bokens yärde. Hän
berömmer den och säger att den är i alla afseenden en god Biblio-
tlieks Bok ooh att piiset är ganska emit. Sjelf äger lian af den
mannens arbeten några särskilt utgifne styeken, soin skola vara för-
träffelige. Yar god ocli låt rnig med första veta hvad Consistorium
derom resolverar. Annu på 8 ä 10 dagar kunde jag äga tillfälle
att öfversända Exemplaret tili Äbo. De på auction inropade Böcker
afskickar jag i dag, icke med Åkerblom, utan med Eådmannen
Trapps Skeppare Berg, ocli torde de således i bemälde Hådmans
Bod kuuna efterfrågas. I Paquettet äro ock 2:ne Exemplar af Piell-
ströms Lappska Cateclies inlagde.

I förleden Måndags kl. 9 bade jag ändtel. den lyekan attråka
vår Canceller. Hän emottog mig med ali möijlig grace ocb böflig-
liet. Beklagade sig myeket, att lians frånvaro bärtils bindrat honom
ifrån att träffa mig: Bjöd mig äfven att spisa middag bos sig samma
dag, då ban ock sedän bade låtit kalla Brandel. Eöre middm raiso-
nerade vi om Malmströmska pianon tili emot kl. 10, dåjagmåste
up i Högsta Domstolen och Hans Excelkce sjelf på Leveen bos
Hertigen. Hän är aldeles icke inclinerad för Malmströmska pro-
jectet, af orsak att den rubbar staten ocb leder tili oreda. Hvad
Lemo angår, tviflade ban myeket att deri kunna vinna bifall. Jag
afrådde bonom ock ifrån att för myeket exponera sig för den saken,
som ej annat kunde än, reusserade, blifva Academien skadelig. Hän
tyektes fullkoml. gilla minä skäl. En gång för alla förbeböll ban
sig att, när jag härefter bar tillfälle att hälsa på honom, jag ej måtte
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göra inig besvär att kläda mig i ceremonie drägt. Detta gjorde
lian så artigt, att det var lust tili att höra. Hän liar hos sig två
sine Bror Söner från Pommern, nnge gossar, soin ej kunna ett ord
Svenska. Med dem nödgades jag pladdra Tyska så godt jag kunde,
livanned ock Hans Excellence tycktes vara ganska nögd.

Ändtel. fick jag ock genom Edelcrantz en hiilet tili Spec-
taclet d. 1 hujus å nya Dramatiska Theatern. Då man derom och
den öfrige festiviteten på Hofvet för den dagen laser en beskrifning
i vara dagblacl, är ej nödigt att jag mig dermed uppehåller. Alcides
inträde i verlden är författad af Edelcrantz. För d. 6 dennes, Konun-
gens namns dag, var, utom Spectacle på Nya Theatern, en stor Bal
på Hofvet tillämnad; men i anseende tili den aftonen förrut med
Posten ankomne tidning om Drottningens i Prankrike bedröfl. exe-
cution, blefvo aha i den vägen vidtagne anstalter contramanderade.

Längre liade jag ej hunnit i förleden Fredag, förr än jag, af
förmodel. om före middagen i Conseilen ådragen förkylning häftigt
sjuknade. Sjukdomen resolverade sig emot aftonen i stark upkast-
ning och diarrhee, men lämnade en matthet och indigestion i krop-
pen, som vållat, att jag ej förr än i dag kunnat vara ute eller företaga
mig något arbete. Henna opasslighet gaf mig imedlertid anledning
att lära kanna Professor Doctor Hagström, hvars biträde som
Medicus jag nödgades låta påkalla.

Hans Excellence Baron Kurck är återkommen och intog imån-
dags sitt säte i Högsta Homstolen, då Hisinger feck afträda för
att ujuta Semester. Bror har tvifvelsutan sedt i Tidningarne att
HäradsHöfdm Blix åter utgifvit ett nytt opus om Sveriges Stats-
Hvälfningar. Den nu utkomna delen går endast tili 1772. Auctorn
har samma lycka med denna piece som med den förre om Åker-
bruket, att med sin quickhet och dristighet behaga Allmänheten.
Jag menar man snart skall nödsakas att af denna göra en ny up-
laga. Så snäl är åtgången. Månge hans ideer aro riktiga och sunda,
många däremot falska, öfverdrifna och förhastade. I allmänhet på-
står lian dock att frihets perioden från 1720 tili 1772, oaktadt der-
under begångne Stora misstag, värit den sällaste af alla Bikets In-
byggare någon sin lefvat nti. Af Bosensteins Afhandling om
uplysningen är andra uplagan under Pi'ässen och blir snart färdig.
Thorilds critique öfver denna lärer Bror sedt.

Jag var tili middag hos gubben Sernsköld i nästl. Thorsdags.
Hän var än ej färdig med sin Catalogue. Det märkvärdigaste jag
feck höra af honom var, att ehuru Salig EnkeDrottningen ej kände
sig vetterligen sjuk för än emot slutet af Junii månad det året då
hon sedän dog, lät dock Konungen i Martit månad förekalla sig Ut-
och Inrikes Expeditionerne och antyda derp att hopsamla och tili

2
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Konungen ingifva alla Brefs concepter och Expeditioner, som vid
Drottning Ulricas död 1742 tili ntrikes Hof ooh Rikets Collegier
samt Ambetsmän afgått, med mera som Begrafnings anstalterne kunde
angå; detta är ock en i Kgl. M:ts Cancellie allmänt erkänd sanning.

Här går ett rykte, att i London en revolution skulle timat
hvarvid Pitt af Pöbelen liade blifvit uphängd. När utländska Posten
ankommer får man väl höra om detta må äga någon grund. Wess-
manska Ligan gör sig mycken möda att utsprida denna nonvelle.
Hvad som är vist, är att i Måndags extra ordinem bölls en stor
Krigs-Conseil, hvaraf dock tili det omnämnde ryktets visshet ingen
ting kan slutas. Man tillverkar här månge politiske lögner, som
lika hastigt försvinna som de npkommit.

Upsala Professorerne fortfara med sitt gräl om Tryckningen af
de Thunbergska papperen; Neikter ooh Nordmark äro Chefer
för det strängare ooh Afzelins för det moderatare partiet. Hela
Academien bar eljest den olyckan att ej vara in valore sanctitatis.
Också är hela corpsen brouillerad med Oancellers Secreteraren Mo-
re n. Consistorium i Lund skall icke länge sedän å nyo dömt an-
gående det vid Jubel Pesten förelupne oväsende, ooh gjorde deraf
nn lika som förr ett obetydligt intet.

Om väre Academiska Torp är min mening, i ali korthet sagd,
nu den sauma som jag altid tillförene yrkat, att näml. de Torp,
som efter vanlig Storskifts grunder falla inom de gamle Hemmanens
ägolotter, ingalunda måge från Hemmanen skiljas, det vore i mitt
sinne en både vrångvis ooh högst fördärfvelig sak. Ej bör fråga
om ny skattläggning existera utan endast om de torp, som falla å
den öfverloppsjord som för Academien utur Bya samfälligheterne
undanskiftas tili särskild beskattning.

Nu på stunden ankom Pinska Posten. Jag hade dock ej något
bref från Bror som jag väntade. Assessor Bergmans död, hvarom
Joseph Bremer berättade mig, beklagar jag oändeligen. Hans min
lärer ej snart fyllas. Hvem blir hans arfvinge, förmodel. hans Half
Syster, Öfver Inspectoren Åmans flicka.

Brovallius lärer väl genom Testamente förordnat om sin qvar-
låtenskap. LandsHöfd. Baron Ramsay ligger här sjuk af Slag, det
ser dåligt ut med honom. Jag var tillstädes där hän feck slag an-
stöten. Het var om en Lördag kl. circa 5 e. m. Man åkade då
honom genast hem tili sitt quarter. Om Söndags morgonen var lian
mållös ooh munnen dragen på sned. Nu talar hän ändtel. med skälig
redighet, men munnen är dock ännu sned. Pår se om Revisions
Secreteraren Juslen nästa vecka kan förmå vidtaga sin tjenst. Berg-
mans dödsfall har alt för högel. oroat honom. Nu hinner jag ej
skrifva mera. Politica vill jag ej och kan ej meddela.

3
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Har någon Kierrulfs skrift värit kos Eder i Åbo synlig? Hälsa
oändel. alla vänner ooh gynnare. Låt mig ock veta om Bilmark
var missnögd med piiset på Juvenalis & Persius. Framhärdar be-
ständigt att vara Min Herr Broders

ödmjuke tjenare.

11.

[Stockholm d. 3 Dec. 1793.]

S. T. Högtärade Herr Broder! I dag kl. 4 kade jag den fägnad
att erkålla min Herr Brors bref af d. 25 November. Jag gick från
Högsta Domstolen kl. vid pass 2 att äta middag på Beurse källaren.
Här råkade jag Cancellie Rådet Baron Rosenhane, som berättade
mig om Ryska Kejsarinnans present af Flora Russica tili Åbo Åca-
demie, ock när jag kom kem, fann jag samma angenäma nouvelle
i Brors bref. Med sidsta Post skref jag tili Widenius, kan lärer
communicera Bror de nyketer jag berättade honom. Yårt trägna
arbete fortfar ännu, ock räcker fullt ut tili Jul. Det var just göro-
målens tillstötte myckenket ock de nödvändige 4 å 5 dagars Ses-
sioner i veckan som föranläto mig att med min Upsala resa upskjuta
tili Julferierna.

Gil. HäradsHöfd. Gadds, kans k. Sons ock Assess. Georgis
pian med Säxmäki jurisdiction kar i en knapp vändning gått kärliga
igenom. Gossen är blefven HäradsHöfding emot de af konom tili
fadren utfästa vilkor. Om Georgis contingent skall i Handlingarne
ej värit nämndt. Den 30 November valdes Revisorer tili nasta Re-
vision i Riksgälds Contoiret. Af väre Finske Ådelsmän ärRyttmäst.
Hisinger på Fagervik den enda af Svenne classen. De öfrige får
Bror snart se i Tidningarne. Årke Biskopen är nu här i Staden,
men jag kai' ej värit i tillfälle att se konom.

Consist. Åcad. i Upsala kar företagit sig det oråd att suspen-
dera Adjuncten Götiilin från Notariatet in Facultate pkilosopkica,
för det lian opponerade sig emot facultetens pluralite, som ville att
i ett några månader förrut hålkt protocoll skulle införas ett beslut
om det ryktbara brefvets ang. Tkunbergska förslaget tryckning,
kvarom Götklin påstår att då någon fråga icke värit. Nu klagar
lian hos Hertigen ock Secret. Gerss är kans ombud. Noren af-
målar sitt Consistorium med alt för elaka färger ock tager nitiskt
partio för Götklin.

4
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Protooollerne, som i den Thunbergska saken aro tryckte, voro
af mig ämnade tili Brors egon tjenst, de kostade några styfver, och
Bror täckes behålla dem. Samma afsikt var ock med det andra
Exemplaret af Fjellströms Lappska Oateches. Jag är glad att
Bilmark ej var missnögd. Efter Bibliotheket förrut äger Odhelii
Synagoge bifrons, så var god ocb lämna den tili Adjuncten Bons-
dorff, i hvars kram den på sätt och vis kan tjena. Med Anditör
Idman, som snart reser härifrån, skall jag skioka Bror Thorilds
Anmärkningar vid Eosensteins afhandling om uplysningen. Baron
Eosenhane lofvar att skrifva någre Eemarquer öfver Blix’ sidsta
opus, dessa komma dock att hafva endast tians historiska misstag tili
föremål. Det är icke utan att ju Eyska Ambassadm, en fier pointil-
leux Seigneur, vill bry vår Ministere med accession tili Franska kriget.

Ersättnings tvisten emellan Grefve Munck per Dllholm på
den ena och Juden Aaron Isaac på den andra sidan ömsom kla-
gande, blef i går i Högsta Domstolen afgjord. Svea HofEätts utslag
blef i vissa delar ändrad. Ändringen var dock obetydlig, och här-
rörde af någre af HofEätten orätt beräcknade interesse poster.
Jag skall författa Högsta Domstolens beslut. I följe deraf kommer
Munck att utom återbetalning af de penningar Juden tili Munck i
utväxling emot de falske polletterne utgifvit, att tili Juden utbetala
för hinder i dess rörelse 600 Edr, i rätteg. Expenser 500 Edr och
för Judens öfriga lidande och skadestånd medelst arrestering etc.
etc. 2000 Edr, tillsammans Try Tusende Etthundrade Eiksd. utom
förstnämnde återbetalning, som gör 30,100 Edr, hvaraf dock afgå
Judens återstälde Eeverser å circa 11,000 Edr.

Jag har talt med någre Collegii Medici Ledamöter om Provin-
cial Medici sysslan. I början togs för afgjordt att både Boxström
och Starck skulle få förslag. Nu har man börjat beklaga Fåhree;
om Björnlund hördes då ännu intet. Kan hända att hän och Wän-
man först med denna Post insändt sine ansökningar. Yid förslaget
om Lazaretts Medici sysslans combination med den ena Medicinae
Professors Beställningen förekomma mig många betänckligheter, men
jag hinner ej nu detaillera dem.

De ritade vapnen Bror förra gången skickade tili mig har jag
lämnat tili Marcks v. Wurtemberg. Det skall jag ock göra med
dessa nu ankomne. Hän är en af Eiddarhus Directeurerne och roas
oändel. af undersökningar i den vägen. Bror skall få besked om
dem med det första. Hän sade mig att Biskoparne, quatenusBisko-
par, merändels nyttjat andra än sinä Slägte vapen, och att Conrad
Bidzes vapn torde vara af det Biskopliga slaget.

Om Domprobsteriet i Borgo hörs än ej något. Men allmänt
antager man för afgjordt att Alopaeus dertill blir utnämnd. Om

5
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Grymnasii inrättningen i Wiborg skall jag vid tillfälle ransaka i Eiks
Archivo. Hu på en tid har jag alt för liten ledighet. Skada för
mig är, att jag bor så långt från Staden. Den långa yägen uptager
för mig mycken tid hälst då dagarne mi aro så korta. Jag ärnade
mig tili vår Canceller i Måndags och kom dit kl. 9 i mening att
dröga där emot kl. 10, då jag skulle vara i domstolen; men hän var
då redan, i högst elakt före, upfaren tili Enke Drottningen för att
reglera något vid Hennes Hofstat. Sedän har jag ej hunnit söka
honom. Var ioke det nog, att ntom Westzynthius ingen af Åbo
Stift fick mm i Ecclesiastique Committeen. Jag hoppas vi ej öfver-
lefva slutet af dess arbete. Hurn befinner, sig vår Biskop i sitt en-
sörjande tillstånd?

I dessa dagar hafva vi haft skäligen stark köld. Hågon snö
har ock fallit, så att någre Cavalierer redan kunnat visa sig på ga-
torne med kappslädor. Lyckligt vis sluppo ock alla Finnskntor här-
ifrån i förleden vecka. Beklagel. ser det så ut, som Juslen i detta
år ej knnde komina tili någon tjenstgöring. Man tänker redan på
att för honom förordna en vicarius. Yärst är, att man här har myc-
ken brist på dugligt folk. Drotzet proponerade, att hans acter skulle
utlottas på de andre Eevisions Secreterarne, men desse protesterade
deremot, och sanningen att säga, skulle de svårligen medhinna att
referera de 177 mål, som nu hvila på hans stol.

Hälsa oändel. alla vänner. Haartman är jag ett svar skyldig.
Här jag blir något ledigare skall jag ersätta mitt drögsmål med en
lång Epistel. Må väl!

Annu har Borgm. Eagerströms sak ej förekommit. Jag tror
likväl att förklaringarne för detta äro inkomne. En myckenhet laiska
Eiksg. sedlar af förra uplagan, å 10 Edr, har nyligen yppat sig här
i Staden. Man bör vara varsam vid deras emottagande. Eevisorerne
hafva gjordt åtskillige vigtige anmärckningar vid Eiksgälds Contoi-
rets förvaltning. En del af dessa har värit directe stäld emot Borgm.
Fagerström i Uhleåborg, som alhnänt hålles för en stor spel Orre.
Penninge bristen är stor.
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Stockholm d. 6 Decemb. 1793.

S. T. Högtärade Herr Broder! Mitt sidsta bref tili Bror var skrifvit
d. 3 hujus, ehuru jag förgat att tekna derå datum. Men det var
ej väl dermed. Jag glömde ock att tacka Bror för Lections Cata-
loguen den jag med Posten förrut erhöll. Nog tycker jag man i
artickeln om mig kunnat tillsätta att jag var frånvarande i Stock-
holm. Nu aro ganska få, som begripa af hvad orsak för mig en
vicarius blifvit tillsatt.

I går feck jag Brors bref af d. 28 November. Jag skall ej
underlåta att fullgöra hvad Bror åstundat. I dag var både Justitiae-
och Cammar- samt Krigs Conseil. Min tour var att sitta i den första.
Den ryktbara Mormanska saken hlef nu slutel. deciderad. Mera
derom en annan gång. Hirn är transporterad tili Janackala och
Reg:ts Pastorn Z. Cygnaeus befordrad tili Tavastehus pastorat.
Detta såg man förrut skulle ske. Mera oväntadt var, att Stockholm
just i dag fick en ny Police mästare i den fameuse K. Secret. Ull-
holm, hvaremot den beskedl. Police mäst. Noriin utan sin bön och
ansökning transporterades eller rättare befordrades tili den efter
O. Eumen lediga Westerbotns lagsaga. Jag känner Noriin. Hän
kan ännu icke mera än någon annan begripa de ressorter, som verkat
hans flyttning. En flyttning, som af hela Stockholm Stad anses
med en särdeles upmärksamhet. Man anställer odieusa jämnförelser
emellan Norlins erkände rättvisa, foglighet &c och den andres mång-
faldige äfventyr med Präst cassan, med dess Creditorer &c &c.

Ännu en vigtig nouvelle. Josias Cederhielm är blefven Le-
damot af Oonseilen uti Finance ärenderna. Hän har förklarat sig
nögd med sin innehafvande Commerce Eåds lön, men K. M. har
dock tillagt honom derutöfver 1500 dal. kopp:m eller 83'/3 Rdr i
månaden, af hvilken anledning det malicieusa folket säger att hän
förhyrt sig, och att hän tjenar för hyra.

Bror torde väl lasit i Stockholms Posten den där införde Be-
skrifningen om nya Dramatiska Theatern. Jämnförelsen emellan
denna och Opera Huset kan ej annat än vara misshagelig. Att dessa
betragtelser flutit ur samma penna, som förrut häcklat Stockholms
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Bygnader, utan att någon replique derå fölgt, är klart af stil ocli
skrifsätt. I sine omdömen om kvem som måtte vara auctor tili ali
denna sanning ocli Satire kade Allmänlieten länge vacklat emellan
en von Knorring, en Tbam ock en Wennberg, alle Conducteurer
vid Ofver intendents contoiret. Nu mera aro alle enige derom, att
det är den sidstnämnde. Hän är en fin connoissenr af alt hvad tili
de vackra konsterne börer. Dertill har lian en Bror som är Banco
fiscal, ganska väl känd för sin satiriska ocli comique stil. Ocli det
är denne, som gifver sin Brors reflexioner den sidsta smörjelsen
ooh ikläder dem den stickande skeppelse, livari de komina under
publiquens ögoh. Med Idman eller Capitain Rabbe skrifver jag
Bror tili i nästa Tisdag tili äfventyrs vidlöftigare, då ock den lof-
vade Thorilds brochure skall inedfölja. Det var af Ambassadm
v. Stedingks rapport tili Eegeringen soin Eosenhane liade sin
notice om Kejsarinnans present tili Åbo ocli Lunds Academier af
Mora Eussica.

Förlåt mig min hastighet. Jag bar oändel. kort om tid. Don
Munckiska saken ocli en annan icke mindre grälig sysslosätta mig,
utöfver hvad jag kan säga. Hälsa Hellenius. Jag bar fått hans
bref. Hälsa ock alla Patres, gynnare ocli vänner. Bror gör väl, om
Bror tager min lott i Disputationer i sin vård. Gud uppebålle Eder
alle samman vid bälsa ocli välgång!!

På Couren i dag lärde jag kanna Erietzsky ocli Carl de
Geer. Där var ock Biskop Insulin, fullkoml. lik en gl. väl gödd
Bonde Capellan. Weidman var ock tillstädes. Ärke Biskopen skall
redan vara hemfaren.

IV.

Stockholm d. 20 Decemb. 1793.

S. T. Min Kare Herr Broder! Då Auditeuren Idman reste bärifrån
var jag så sysslosatt, att jag ogörligen fick rådrum att skrifva ocli
att skicka Bror den Tborildska piecen, som nu är i Extra Posten
recenserad, det skall ske vid annat tillfälle.

Den gamla fördömda Ligan, som alt sedän Sai. Konungens död
sökt att störa det allmänna lugnet, att på alt sätt svärta närvarande
lycklige Eegering, att förtyda ocli lila afmåla dess klokaste anstalter
m. m., bar nu förebaft en stämpling, förmodeligen tili ändring i
Eikets administration. Eegeringens outtröttel. upmärksambet har
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dock Gud ske lof! kömmit dem på spåren, och af sådan anledning
nödgades den natten emot d. 18 lurjus låta i arrest inmaiia Öfverste
Lieut. Baron Lillje, ditto Sandels, ditto Elirenström afskedad
från Artilleriet, dess Broder K. Secret. Elirenström, som contra-
signerade Sai. Konungens ratification å Wärälä freden och en källar-
mästare å Opera källaren Förster jemte den bekanta fröken Euden-
schöld, som dock bevakas i sine rum nti Prinsessans Palais af 1
Officerare, 2 Under Officerare ocb Ellofva gemene. Är icke detta
ett värdigt sällskap? Man känner icke sammansättningen af denna
conspiration. AU ting i den vägen är ännu en hemlighet. Men att
dess utbrott värit närä för liand, ocli afsikten dermed för Eikets
ocb Konungahusets säkerbet äfventyrlig, det är ntom alt tvifvelsmål.

Eansakningen som i Svea HofEätt snart torde börjas lärer
developpera altsammans. Att Baron Gustaf Armfelt, ebnru från-
varande, såsom anstiftare ligger inne i denna stämpling, anses för
aldeles afgjordt. Bland fröken Eudensohölds papper bar man
bittat ett denne sidstnämndes bref med cbiffre skrifvit. Claven der-
till bar bon påstått sig bafva upbränt. Hon skall vara en listig ocb
intriguant qvinna, aldeles som det en maitresse ägnar ocb anstår.
Att Eegeringen i längre tid baft vån bärom, det kan klarligen skönjas
af den med Police mästare ämbetet gjorde förändring. Noriin var
en beskedlig man, bvarföre lian ock af sin förra Lön feck behålla
800 Eiksd. Men lian bade värit mera timide ocb kan bända mindre
actif än närvarande omständigbeters critiska läge det kunnat tillåta.
Hvaremot aUmänt medgifves att Ullbolm är en driftig ocb findt-
lig man.

Innan man en gång kunde dröma om den redan nämnde för-
döml. anläggningen, bade en talrik myckenhet af Stockholms Stads
bederligare Borgerskap ocb jemte dem månge Ämbetsmän förenat
sig att å Beurse Salen gifva en Uine för att betyga sin tacksambet
öfver Norlins beskedliga administration af Policemästare sysslan.
Calaset gick ock riktigt för sig. Gästernes antal var 212. Bland de
budne voro Öfver Ståtbållaren, Justitiae Canceller, Under Ståthållm,
Commerce E. Baron Cederbielm. Hela Magistraten deltog i mål-
tiden. Jag bade ock den äran att vara med. Ali ting gick stilla ocb
ordentl. för sig med en tystbet men tilkka glättigbet, som var för-
nöijande. Efter de Höge Kungl. Skålaime, druckos de nämnde Högre
Ämbetsmännernes skål ocb sidst Norlins med betygande af Stadens
Invånares erkänsla af hans goda conduite. Sällskapet åtskiljdes kl.
emellan 5 ocb 6. Från alla Collegier voro en och annan med. Af
Bergs Oollegii Herrar råkade jag dock ingen annan än Litbander.

I dag blir Justitiae Conseil kl. 10. Dervid måste jag vara till-
städes. Jag binner således ej vara vidlöftig. Efter middagen skall

2
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jag tillse att kunna kivistä Svenska Academiens Högtidliga samman-
komst, och derföre vågar jag ej upskjuta med detta bref tili aito-
nen, ty då kunde Posten vara afgången. Den 14 hujus råkade jag
Eevisions Secret. Juslen i Eiks Archivo. Yi åtföljdes derifrån
klockan hali tili två livar tili sitt. Hän har sedän jag sidst såg
lionom oändel. affallit. Hän plågas af en oöfvervinneiiig sömnlöshet
och hypochondre.

Eegistratorn Adlersparre har begynt utgifva en collection af
Documenter under Titel af Historiska Samlingar, hvaraf förste delen
404 sidor Starck in 8:o nyligen utkommit. Dessa Handlingar aro i
månge afseenden instructive, ehuru ej alle i lika grad. De om Mes-
senierne äro rätt märkvärdige. De innefatta hela ransakningen.
Sedän jag köpt mig deraf ett Exemplar häftadt för 40 sk. behagade
Eedacteuren skicka mig ett dylikt soin present. Af den dnplette
jag således fått, kan jag ej göra värdigare brok än att vid första
tillfälle skicka den åt Bror. Dare datum non est peccatum plägade
Hyilen fordom säga.

På en auction här köpte jag en stor Bunt af Lagerbrings
Disputationer, 79 tili antalet. Deribland äro månge, soin jag har
förrut, dessa alla ärnar jag låta åter sälja bort. Men om Bror dess-
förinnan ville låta mig veta hvilka af Lagerbrings Bror ej äger, så
skall jag taga ut dem för Brors räckning, om någre sådane tili äf-
ventyrs bland dessa finnas. Af Monumenta Scanensia fick jag icke
ett enda stycke.

Eegeringen har bifallit den föreslagne combination af Anato-
miaa och Artis Yeterinariae Professionerne. Expedition lärer i dessa
dagar ankommit tili Cancellern. Jag skall söka få tala vid Hans
Excellence att Expedition tili Consistorium så ställes soin Bror skrif-
vit. Jag taite vid Eosenblad att Konungens Bref ej måtte så sty-
liseras att för B. deraf anledning blefve tili krångel, hvilket lian
lofvade. Svea Hof Eätt fick i för går tre nye Assessorer, Proto-
notar Sebenius, en Dufva och en Mannerhjerta. Ofver åtta
dagar hade vi här godt åkföre, men för några dagar sedän fingo vi
en blida soin ännu fortfar och gjordt gatorne alt för träkige. Det
är nastan icke möijligt att röra sig utan med vagn.

Ett rykte går att i förleden natt åter någre tili den djefvulske
complotten hörande personer skulle blifvit häktade. Jag hinner ej
närmare höra derefter, men tror likväl att det ej är sant, ty här
ljuges utan ali ända, och jag är icke lätt trogen.

I nasta måndag sluta vi vårt arbete i Högsta Domstolen för
detta år. Ender våra korta Ferier torde jag resa tili Upsala. Brors
Historia Bibliothecae Acad, Aboensis har jag här med mig complett.
När behof göres kan Bror referera sig derpå. Jag väntar dagel.

10
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Marcks v. Wurfcembergs skriftel. syar om de af Bror insände vap-
nen. Genom Capitain Rabbe, som för korfc tid sedän for tili Einn-
land, bar jag af Camereraren Norsthrinp] fått en stor myckenhet
Permebref af 1400 och 1500 talet sanat någre af 1300 talet. En stor
del angå Einska gods ocla egendomar. Jag skall nyttja Julhelgen
att läsa ocla dechiffrera dem. Om i dem något märkvärdigt före-
kommer, skall jag lämna Bror del deraf.

I går fick jag ett bref från Widenius af cl. 9 lurjus. Jag becler
om min hjertel. hälsning tili lionom och tili alla andre vänner ooh
gynnare. G-ud gifve Eder allesamman ett lyckligt slut på detta och
en välsignad ingång i det annalkancle nya året. Med oaflåtlig hög-
aktning och vänskap har jag clen aran att vara min Kare Herr
Broders

ödmjuke tjenare
Matth. Calonius.

Utom de i brefvet nämnde aro ej någre flere arresterade. Öfver
Post Direct. Franc har på 2 månader fått tjenstleclighet, och i dag
förordnades Revisions Secret. Kihlgren att imedlerticl förvalta detta
ämhete.

Edelcrantz har Cancellie Råds fullmakt. Saken om Bons-
dorffs pretenderacle dubbla Decanater är redan stäld på riktig fot.
Jag taite derom med Canceller i dag.

V.

Stockholm d. 3 Januarii 1794.

S. T. Min Kåre Herr Broder! Den 28 nästförl. hade jag den aran
att erhålla min Herr Broders gunstiga skrifvelse af d. 16 December.
Jag föreställer mig att mitt sidsta bref, soin då än ej var ankommit,
lärer surprenerat Bror.

Tili continuation af hvad då berättades, får jag nu tillägga, att
man ännu är i fullkomlig okunnoghet om den pian, som af de con-
spirerade värit ämnad tili utförande. Det antages som gifvet, att
första artickeln i denna djefvulska pian värit Hertigens Regentens
undanrödjande. Hvad utväg man dertill ärnat nyttja är obekant.
Olaven tili chiffre brefven är än ej tili rätta kommen. Utom de förr
nämnde äro sedermera ej någre andre arresterade än allenast en
Handels Expedit vid namn Seigneul, född i Göteborg af Svenske
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föräldrar och Broder tili en, som är Secreterare hos Ministeni Stael
von Holistein i Coblentz, samt en Mineur, Betjent eller fogde å
Baron Annf elts gård Lindnäs i Ostergöthland, som Måndagen förrut
innan fröken Kudenschöld häktades värit hos lienne här i Staden.
Hän är nu lait hämtad. Fröken, soin i början visat sig mycket cou-
rageuse, föll ett par dagar derefter i svåra convulsioner, ocli ligger
ännn sjuk, hvarigenom ock händt att lion ej kunnat flyttas i de för
henno tillredde förvarings rum nti Tuli- och Licent-contoiret in vid
Cammar Collegii tredje province contoir på gl. Slottet. Hos Secre-
teraren Ehrenström skall man ej hittat någre papper af betydelse.

Någon undersökning i Hof Hätien är än ej börjad, och hvad
Police kammaren förmått utreda är en hemlighet. Det säges, att
ett af väre uti Medelhafvet varande Convoij Skepp redan för två
eller tre månader sedän fått ordres att från Neapel hit föra Arm-
felt under säker bevakning. Hnru grundadt detta är, vet jag icke,
ej heller har jag velat fråga derefter. Imedlertid är det högst för-
argeligt och bedröfligt, att den gamla Bändit Ligan skall väcka tra-
casserier den ena gången efter den andra. Hvad Stats Secret, och
Öfver Post Direct. Franc angår, så är det litoin ali fråga att den
förrädiska correspondencen einehän fröken H. och A. gått under
hans omslag och couvert. Deraf allena kunde dock ej följa att lian
värit medvetande af deras pian, men i den omständigheten äro andra
misstänkelige omständigheter emot honom inlnpne. De äro dock ej
sådane, att man i anledning af dem skulle kunnat göra sig försäkrad
om hans person. Man har tils vidare nödgats låta bero dervid, att
hän från sysslans förvaltning blifvit lieentierad, tili en början på
två månader.

Yi hade gjerna önskat att i Högsta Domstolen vid föredrag-
ningen få behålla Kihlgren, såsom en af våra bäste Hevisions Se-
creterare. Nu har K. M:t i hans ställe ad interim förordnat Proto-
colls Secret. Björckman, äfvensom Protocolls Secret. Håberg
blifvit constituerad att företräda Hevisions Secret. Juslens ställe.
Men beklagi. äro bägge desse klene drängar. In tanta bonorum
virorum penuria voro likväl någre bättre ej att tillgå.

Förmodel. hörer Bror vid denna tid i Åbo omtalas, huruledes
Högsta Domstolen, lika med Cancellio Kätten, ålagt K. M. och kro-
nan att af Postmedlen ersätta alla de under recommendation in
specie med den d. 10 Maji förledit år i Ålands Haf olyckel. om-
komna Finska Posten afsände penningar. I detta utsläg, som blir
ett formidabelt praejudicat emot Kronan, har likväl jag, G-ud ske
lof, ingen del. Jag ansåg Kronans garantie för de recommenderade
Brefven aldrig kunna sträckas thl andra skador, än som genom
Postbetjeningens och Postförarenes antingen trolöshet och svekel.

12
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tillgrep eller uppenbara vårdslöshet och vangörno kunde tillkomma,
och att således Kronan tili något ansvar för de olyckor, som af full
våda timat, icke kunde bindas. Jag kunde ej finna, att Postverket
vore en assurance inrättning, eller att den lilla contingent, som för
de recommenderade brefven erlägges, icke tili Kronan, utan tili Post-
förvaltaren, rimligen kunde få egenskap af försäkrings praemium,
eller att recommendations beviset utgjorde ett försäkringsbref. Jag
skall, när jag hinner, skicka en afskrift af mitt votum tili Alleen.
Imedlertid gick pluraliteten på iner och mindre olika grunder in i
den idee att gilla Cancellie Pättens utslag, ett utslag som öpnar
vägen för Speculanter och industrieuse Postförvaltare tili de skänd-
ligaste complotter för att rikta sig på Post cassans bekostnad.

Emellan Generalen Baron Bror Cederström och dess fru, en
Voit emät, är nyligen öfverenskommelse träffad om äktenskapsskil-
nad. Hennes galanterier, soin vållat en långvarig missämja dem
emellan, hafva forcerat honom att ändtel. taga detta steg, hvartill
Kongi. M:ts bifall säkert vinnes. Hon skall blifva Sällskaps fru hos
Hertiginnan.

Den 20 December var jag en åskådare af Svenska Academiens
sammankomst 1 stora Beurse Salen. Endast sju Ledamöter voro
närvarande. Dervid tillgick aldeles så som i Tidningarne är beskrif-
vit. Edelcrantz upläste Stenhammars poem, Spegels äreminne
af Nordin upläste Ordföranden sjelf. Innoin D/ 2 tima var alt be-
stäldt. Jag afhörde ock Brantenbergs harangue i Slotts Capellet
samma dag, den lian likväl hunnit börja innan jag kl. precise 1 från
Conseilen dit koin. Den andra Prästen som biträdde honomför altaret
syntes inig hafva ett särdeles godt och väl upöfvadt mässe hufvud.

Samtelige Arktryckarne och Redacteurer af Tidningarne och
dagblad aro på Hög befallning tillsagde, att i dem icke införa någon
ting angående de i Frankrike dagel. förefallande guillotineringar,
icke eller om de gudlösa anstalter som tili abolissement af ali religion
därstädes kumia vidtagas. Med undantag af dessa två artiklar kan
alt annat som Fransoserne rörer nu soin förr införas. Bror lärer
redan af Tidningarne förmärckt att något dylikt förbud måste emel-
lankommit.

Edelcrantzes Cancellie Pådskap är hactenus en blott caracter.
Men lian envisas i att ej lösa den derå för honom utfärdade full-
magt. Om det sker endast af caprise eller om meningen är att pruta
sig tili säte och stämma i Collegium, skall jag ej säga. Det senare
torde dock svårligen lyckas. Jag sökte JLisien fjerde dag Jul, men
mig svarades af en liten Mamsell den jag råkade, att lian var så
opasslig att hän ingen visit kunde emottaga. Sedän har jag ej hört
om det blifvit bättre med honom.
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Yid satnma tid som i Åbo liade vi ock här en ovanlig köld tili

23 ä 24 grader. Då var ock tilräcklig snö. Dorpå inföll en blida,
som gjorde en total ände på det goda föret. Ehuru ock sedermera
öin Juldagen så mycket köld sig infann att gatorne nptorkade och
tillfröso, liar likväl ali snö uteblifvit. Deraf hände ock, att jag med
min tillämnade Upsala resa måste upskjuta tils Distingen infaller,
då jag torde få tillfälle att på någre få dagar besöka Herrarne där-
städes.

Cancellie E. Eosenstein anmodade mig ock vid. yppande lä-
genhet tili Bror framskaffa 20 Exemplar af sitt Tai om nplysningen.
Betta lofvade jag att göra, endast jag finge dela Exemplaren på
flere händer, hvaremot hän ej kade något att påminna. Annu liar
jag ej fått Exemplaren, men jag får väl dem innan Ti liiman och
Mag. Eoenander blifva resfärdige.

I dag f. midd. upvaktade jag Hans Excellence vår Canceller
ntom någre andre af de Högre Herrarne. Det är obeskrifligt hvad
innerligt nit Hans Excellence har för Academien. Yi hade en lång
conference, och en ännn längre öfverläggning förbehöll lian sig i
nasta vecka, då vi skulle insluta oss innoin lyckta dörrar. Hu föll
hlancl annat talet på Boxström, om hvilken Haartman skrifvit
honom tili. Jag appuijerade med ali makt hans goda böijelse att
för Academiens derunder beroende förmon genomdrifva hvad Haart-
man föreslagit. Också skall jag för min egen del bibringa alt hvad
hos mig står tili att få Boxström nämnd tili Provincial Medicus i
Åbo. Jag har nu ej tid att skrifva tili Haartman, men jag beder
Bror att ändtel. hälsa honom med berättelse, att jag fått hans bref
och att jag för ingen del i verlden interesserar mig för Licentiaten
Starck. Hän kan hjelpas vid annat tillfälle. Hu äro fatalierne att
söka nästnämnde Provincial Medici syssla med d. 30 nästförl. ut-
gångne. Sökanderne äro Sju, neml. Björnlund, Fåhree, Aker-
berg, Boxström, Starck, Eosenström och AYallenius. Det blir
konst att skaffa Boxström förslag, men jag menar likväl det skall
gå an. Canceller har redan prevenerat Archiatern Bäck. Jag had
honom att också söka viima Acrells förord, hvilket jag äfven sjelf
skall bjnda tili att utverka. Med nästa Hafs Post skall jag låta
Haartman veta hvad liknelser sig dertill för sakens lyckliga utgäng
måge yppas.

Som Grefve Oxenstierna ej kunnat få ihop penningar för att
accordera med Baron Eamsay om Heinola län, så går det väl der-
till att Hagman Lode får det Höfdingedömet, då Lagerborg blir
Hagman i Horra Einnland. Annu är ej Dom Probsteriet i Borgo
vitterl. bortgifvit. Hu nödgas jag sluta, med en hjertelig önskan
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tili ett godt nytt år och med lika trogen hälsning tili alla gynnare
ocli vänner: Jag är beständigt Min Kare Herr Broders

ödmjuke tjenare
Matth. Calonius.

P. S. Marcks y. Wurtemberg, Baron Rosenbane, Hallen-
berg och Adlersparre bedja balsa Bror.

VI.

Stockholm tl. 31 Januar. 1794.

S. T. Min Gunstigste Herr Broder! Med sidsta Post fick jag ej
rådrum att skrifva Bror tili. Jag boppas likväl att Haartman ooh
Widenius torde meddelt Bror de nyheter, soin jag dem berättade.
Nu afsänder jag med Secret. Tiblman ocb Räntemäst. Cygnaeus
tili Bror tvänne paquetter a 10 Expl. hvartbera af Cancellie Kädet
Rosensteins Tai. Hän bar anmodat mig derom. Jag yet ej huru
det månde gått med hans tillämnade Kemiss af berörde Tai med
Lands Höfd. Baron Ramsay. Ty jag bade åtagit mig att endast
framskaffa 10 Expl., men sedän skickade hän tili mig ett dubbelt
antal. I det ena paquettet bar jag inlagt ett Exemplar af Registra-
torn Adlersparres Historiska Samling 1 delen, och ett ditto af
Eransöska n}r a Calendern jämförd med andra Nationers Almanackor.
Dessutom skickar jag ett Exemplar af den öfver Heinola Län ny-
ligen utkomna Cbartan.

Hans Excellence Canceller bar ännu ej lagit sitt partie i det
som angår den af Academien begärde Subscriptions Listan. Brandel
opponerar sig grufvel. emot den sakens anmälan bos Kongi. M:t.
Jag får ej neka, att detta mål bar sin kinkoga sida. En af Rege-
ringen tillåten Subscriptions Lista kunde i vår underliga tid miss-
tydas såsom en beskattning, eller åtminstone som en påbjuden ovil-
korlig collect, ocb då Consistorium föreslagit en contingent eller
don gratuit af kyrkornas merändels klena bebållningar, så är vid
förslagets antagande så mycket större varsambet nödig. I alla fall
är det bumiliant för regeringen att tillstädja en art tiggeri tili sådant
allmänt bebof, som af Rikets egna medel rättel. borde besörjas. Det
kan bända, att innan Cancellern går vidare, ban infordrar Project
ritning tili den påtänkte nybyggnaden, med kostnads förslag &o.
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Jag liar talt vid åtskilliga Stats utredningens Ledamöter; och
ehuru de beklaga sig öfver brist på alla sidor, tro de likväl, att om
Academien såge sig hulpen med Fem a Sex hundrade Riksd. årligen
nti Tre eller Fyra ars tid, det kunde blifva möijeligt att dertill ut-
finna en säker fond. Om Academien ägde viss ressource för årliga
räntan å 3 a 4000 Edr menar man ock, att denna summa af Aca-
demien sjelf kunde uplånas, för exempel af Domkyrkan, hvarefter
Lånet sedän med dess räntä kunde Academien på femton a 20 år
ersättas. Jag inser nogsamt vanskligheten af desse förslager, men
trångmålet är ganska stort, och i nöden talar man nödenes språk.

När Eosenblad sidst talade med mig om Haartmanska Pro-
fessionernes combination, misstog lian sig på frågan om Hellenii
transport tili oeconomiae Professionen utom förslag, som var afgjord
långt förr än jag reste från Åbo. Den förstnämnde saken är verke-
ligen ännu in suspenso, men ali anledning är att hoppas, det Con-
sistorium deri vinner sin önskan.

Tili Björckegren liar jag aflämnat Anmärkningarne vid Tun-
elds Geographic. Hän och Kämpe bedja om sin hälsning. Tack
tusendefalt för Communication af de två sidsta stycken af Chronicon
Episcoporum. Annu har jag ej haft tid att med upmärksamhet läsa
dem igenom. Marcks v. Wurtembergs, efter samråd med Fre-
denheim, skriftel. utlåtande om de insände vapnen bilägges härhos.
Jag har hos Fredenheim sedt original bladet tili det Missale, hvar-
utur dessa vapn äro tagne, och jag tycker, att nästnämnde Herrars
raisonnement om Biskop Henrik ögonskenligen är väl grundadt.

I går börjades i Hof R:n med undersökning om Conspiranterne.
Den dagen åtgick tili upläsande af Police Kammarens protocoll och
af de utrikes upsnappade mångfaldige Bref. I dag har fröken En-
denschöld värit tili förhör. Hennes Medicus, gl. Odh eli us, har
ledsagat henne, som var escorterad af tvänne Officerare, ifrån sinä
rum in i Hof Rättens Cancellie, där hän och Escorten qvarstadnade,
under det hon förevar på Norells division, där Riks Drotzet förde
ordet. Justitiae Canceller var ock tillstädes. Odhelius har haft med
sig vatn-bouteiller och flaska, för att vederqvecka Synderskan, om
hon skulle, som ofta hände, falla i convulsioner. En Notarie Syl-
vander förer protocollet, och utom honom och Actor, Advocat
Fiscalen Orbom, får ingen annan af Betjeningen vara tillstädes.
Om hon bekänt något vet jag ännu icke.

Borgerskapet innoin sig med sitt Öfverståthållare ämbete och
sin Magistrat, spisade tillsammans i stora Beurse salen tili ett antal
af vid pass 224 Personer uppå Hertigens Regentens namnsdag d.
28 hujus. Måltiden kallades af vederbörande Besparings måltid, men
skall dock ej fyllest gjordt skäl för namnet, emedan man haft 12
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a 13 fat mat. Dyra och fina viner skall maa undvikit. Dagen förrut
kade Fabriks Societeten genom en Deputation, anförd af Borgmästa-
ren Wallin, för Hertigen aflagfc tacksägelse för förbudet emot yp-
pighet och öfverflöd.

I förgår var jag hos Högv. fadren Ärke Biskopen. Hän är en
munter och artig man; Bad ock om sin hälsning tili Bror. Nn är
Committeens sejour slutad. Man bar öfverenskommit om arbets-
methoden, och om vissa arbetens fördelning på vissa Ledamöter. I
morgon skall jag köpa mig Ärke Biskopens project tili den nya
Handboken. Ännu hafva vi ej någon Snö. Om föret förbättrar
sig, skall jag resa tili Upsala på någre dagar.

Professor Malmström har under sin härvaro sökt att genom
accord med Cancellie E. Wilde blifva förste Bibliothecarien vid
Kongi. Bibliotheket. Denna pian har Eiks Cancellern, oaktadt ali
sin svaghet, contrecurrerat. Käinpe är hoit ond på Malmström för
detta dess i mycken hemlighet tillstälda försök. Hvart som hälst
den mannen kommer, har lian tracasserier för sig. I den vägen har
man här nrycket att säga på hans räckning.

Kan det äga grund, soin här påstås, att General Consuln Witt-
foth skall i Äbo predika idel Jacobinisme? ■ Jag förstår ej hvem
som haft besyär med denne rapport. Förmodeligen är hän klokare
man, än att hän skulle löpa med sådana ursinnigheter.

Bror har aldeles rätt deri, att minä i Äbo qvarliggande Böcker
med en del af min öfrige lilla egendom är slätt förvarad där i Cam-
maren som den står. Om min varelse blefve liär öfver hela detta
ooh tili nasta år, hvilket jag ännu ej vet, skall jag göra anstalt om
Luckor tili det rummet. Med första skall jag skaffa Bror utur
Stiernmans Höfd. m. II del de äskade underrättelserne. Kämpe
ooh Björckgren liafva än ej fått reda om detta Manuscript är i
Kongi. Bibliotheket eller om det med Antiquitets Arcliivi Historiska
Handlingar blifvit lämnat tili Historie och Antiqq. Academien, eller
om det tili äfvent}'rs, soin med alla Genealogica skedt, kömmit i
RiddarHusets archivum. De tro dock häldst, att det är qvar på
Bibliotheket, men det är nu i en jämmerlig confusion, medan man
håller på att derföre inreda de nya vackra rummen. Tidens korthet
nödgar mig att sluta, och, sanningen att säga, har något nytt af
värde ej försporfcs. Att Malmströms project om Lönerne stadnar
i ett intet, lärer Bror af mitt bref tili Haartman redan inhämtat.
Hälsa alla gynnare och vänner. Jag är beständigt Min Herr Broders

ödmjuke tjenare
Matth. Calonius.

3
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Stockholm d. 14 Februari 1794.

S. T. Min Högtärade Herr Broder! I går liade jag det nöijet att
erhålla Brors bref af d. 6 Februarii. Det af d. 30 Januarii hade
jag fått ett par dagar förrnt. Willebrand lärer väl ankommit i
går, men jag bar ej sedt honom ännu. Bättelserne tili Tunelds
Geographie aflämnade jag i dag f. m. å Kongi. Bibliotheket att
Björkegren tillställas.

I anledning af hvad Bror i sitt förra bref nämnde öin Poste
saken, får jag anmärka, att det är någon metapbysique ocb något
litet i realiteten sora skiljer oss eraellan. Jag bar förestält mig, att
frågan ora Postcassans skyldigbet att ersätta vådel. olyckor, ocb
den om Eiksgälds Con;ts eller Banquens skyldigbet att förnya sinä
sedlar sora visas vara förkomne, aro två belt olika ting. In casu
dato borde den förra frågan i ocb för sig decideras, ocb det gjorde
jag per negativum. Hvad den senare angår, lämnade jag tili dein
soin skadan lidit att själfva om Sedlarnes renovation bos Biksg.
Cont:t sig anmäla. Efter min principe, ocb då Postcassan ej var
skyldig att praestera casum fortuitum, knnde den ej eller förpliktas
att gå i förskott för skadeersättningen ocb att sedän söka sitt igen
bos Biksg. Cont. Hvad bade Bror velat sagt, om Dncater eller Jou-
veler, recommenderade, skulle förkommit? Eller ock in boc casu
om Augustins sedlar, tili 22,000 dl. koppunt å hvilka inga Numror
knnde angifvas, ocb där skadans quantum endast genom hans ed
vore styrckt. Dessa skall Postcassan nu betala, ocb för denna summa
lärer det ej en gång kanna begäras, att den af Biksg. Contoiret
skall indemniseras. Soin jag tyckte, upkom Högsta Domstolens
pluralitets beslut genom en oredig sammanblandning af bägge före-
nämnde frågor, dem jag ansåg vara res valde diversissinäas. Aldrig
knnde bos mig något tvifvelsmål derom äga rum, att Biksg. Cont.
var förbundit att förnya de sedlar, soin tili Hummer upgifne ocb i
recommendations beviset specifice nämnde, visades bafva förkommit.
Men jag tyckte, att det aldeles icke var derom, soin nu tvistades.
Också skulle Parterne sjelfve nogsamt begripit, att derom directe
vända sig tili Biksgälds Direction, hvilken icke eller för ett ögon-
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blick skulle stält i fråga sin skyldighefc att gifva nya sedlar i de
bevisligen bortkomnes ställe. Men saken var att åtkomma betalning
utur Postcassan för de sedlar, soin ej kunde tili Nummer ocb summa
upgifvas. Jag menar dessa anmärkningar skola gifva Bror en riktig
idee om de grunder hvilka jag fölgt i mitt utlåtande.

Härtill liade jag skrifvit då jag kl. 10 f. m. måste fara up att
bivista Justitiae Conseilen. Under min bortavaro hade Capitain
Willebrand värit hos mig ocb aflämnat Brors omslag med där inne-
liggande 20 Eiksd. ocli ett litet paquett med Widenii ofvanskrift
tili Professor Scbulten. Om jag någonsin hinner, skall jag än i
dag upsöka gubben Grabm ooh tillställa honom de 18 Eiksd. 32 sk.
som hän skall hafva. Kan det ej ske i dag, så skall lian åtminstone
få dem i morgon, så att quittencet med nasta Post kan afsändas.

Jag har köpt ooh genomögnat A. B. Troils förslag tili en ny
Handbok. I döpelsen är korstecknet bibehållit, men de förrut dervid
nyttjade ord ändrade; Exorcismen är aflagd ocb endast en ringa
skugga deraf, under andra uttryck bibehållen. I vissa Böneformu-
lairer aro ock ändringar gjorde, så man ej mera finner Tåget genom
röda bafvet, ja icke en gång floden Jordan omnämnde. Erågorna
tili Barnet aro utelämnade, ocb tili faddrarne göres endast denna:
Astunden I att thetta barn må varda döpt och förpliktadt tili thenna
TrosbeMnnelse? item denna: Lofven 1 å thess väynar att det g:m Ouds
nåd skall blifva vid thenna tro, undfly ali synd och oyudaktighet samt
troligen upfylla thessa förbindelser? I Brudvigslen är åtskilligt väl
ocb beskedl. rättadt. Ceremonien att flytta ringen på tre fingrer,
nti Fadrens, Sonens ocb den H. andes namn, är aflagd. Ringen
sättes i det stället straxt på det finger, där den skall bli sittande.
Yid dödsdomars verkställande komme, hvilket jag aldeles gillar, ali
sång och läsning af Prästen å rätteplatsen att uphöra. Prästen följer
endast med fången för att trösta ocb upmuntra bonom g:m enskilt
tyst samtal. Handboken meddelar honom endast generele Reglor,
huru lian sig dervid bör förbålla. I de flesta Bönformulairer aro
endast för språkets skull rättelser gjorde, understundom, som jag
tycker, onödigt vis och med förlust af den numerus ocb det pondus
de förra uttrycken ägde. I Bekännelsen Jag fattig syndig menni-
skjo, är ordet Helfvetet bortkastadt. I Bönen vid Liks jordfäst-
ning är satt Alla Christtroyne i stället för denna vår Christendoms
Broder el. Syster, förmodeligen för att göra Bönen utan ali föränd-
ring lämplig tili alla bänclelser. När tillfälle yppas, skall jag skicka
Bror denna Handbok, som gör endast 118 sidor i liten octavo.

På en Bok auction fastnade jag oförtänckt för La nouvelle
Portification par Baron de Coehorn, La Haye 1702 i stor 8;o med
vackra ocb välbebålbia Tabeller i Franskt Band. Om Bibliotheket
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ej äger denna i sitt slag, såsom bekant är, märkvärdige Bok, skall
den stå tili dess tjenst. Jag gaf för den 16 sk., ocli gåfvaii blir
således ej dyrbar. De af Bror anteknade piecer aro af föga värde.
Cederbielms om Handtverkerierne kan dock förtjena att läsas.
Den skall jag Bror någon gång tillsända, kan ske med Willebrand,
om lian snart reser, det jag än ej vet.

Med Högmålet sysslosätter sig Hof B;n alla dagar. Sedän ran-
sakningen begyntes bar EiksDrotzet ingen gång värit uppe i Högsta
Domstolen. Deremot bar H. Excellence Baron Kurck så tillfrisknat
af sin Gikt ocb Podager, att ban nu i 8 dagar kunnat vara med
oss. Hau gaf i förl. Måndags ett Calas, där jag lärde kanna åtskil-
lige af Cammar Collegii Ledamöter, med bvilka jag förrut ej gjordt
någon connoissance. EiksDrotsen skall i niistä Måndag gifva Calas.
Åtminstone blef jag i dag dit bjuden, eburu jag i för går i Bonde-
ska Testaments tvisten dömde bonom såsom förmyndare för unge
Grefvarne Bon de aldeles emot ocb fröknarne tili förmon. Saken
beror dock än af omröstningens utgång.

Men jag kom från mitt ämne, som var Högmålet. Något vä-
sendteligt derom vet man icke. Imedlertid säges nu med mycken
apparence af vissbet, att Pranc är skilgd från ämbetet, ocb att
Baron Eosenbane är nämnd tili Ofver Postdirecteur i bans ställe.
Att Lagerbring gått från sitt Län, ocb att Grefve Cronstedt,
Gouverneur för Krigs Academien, blifvit bans efterträdare; Att
Ofverste Aminoff är afskedad ocb att Ofverste Lieut. Wright fått
Björneborgs Eeg;te efter bonom. Härvid bör märkas, att Aminoff
är indragen i målet genom de uplysningar, som derom inlupit. Dessa
steg skulle ingalunda tagas, om icke säkra anledningar vore för
hand, uppå bvilka de kunde rättfärdigas. Schröderbeim lärer ock
vara inkallad att i samma sak blifva hörd i nästa vecka. Man vet
ej, buruvida ban deri må vara rörd, eller om det sker endast att få
mera ljus emot de öfrige Conspiranterne.

Jag tycker ej derom, men bar dock ingen ting deremot, att
Tengström må behålla Pikis. Anständigare hade dock värit ocb
för Academien nyttigare om ban behållit Finska domkyrko försam-
lingen. Så mycken försakelse af egen beqvämligbet borde af bonom
icke väntas. Jag blandar mig deri icke med ett enda ord, fast hälre,
sedän det så långt kömmit, ville jag styrka tili bifall af bans Egoisti-
ska åstundan. Sed boc inter nos.

Hvad är det för bårklyfveri, som Medicinska Facultm före-
tagit sig med Butström. Sker det ex invidia eller ob justitiam
caussae? ■—■ Hertigen i sitt svar tili Canceller om Demo annexa syf-
tade på de af Probsten Wiberg i dess tryckta memorial ocb af
flere andre vid Jubelfesten förde klagomål öfver de på en mans
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hand nmltiplicerade annexerne. Derföre kunde ej eller Mureus[?J få
Eromme tili annexe, ehuru ifrigt lian det ock sökte vinna. Det gafs
hälre åt Prästen vid Krigs Academien på Carlberg, som var i allo
matto billigt. Eiksgälds Disconten skall innom Sex månader indraga
alla sinä pro annis 1792 & 1793 utelöpande sedlar, ooh får härefter
aldrig göra utlösning annorlunda än på sex veckors upsägning.
Denna författning är en fölgd af Baron Cederliielms förslager.
Discontens i rörelsen varande lån utgöra En Million Eiksd. Ett ooh
annat kan echapera mig i hastigheten, men derom nasta gång, da
äfven Gahms quitto skall följa. Framhärdar med hjertl. bälsning
tili alle vänner ooh gynnare Min Herr Broders

ödmjuke tjenare
M. Calonius.

VIII.

Stockholm cl. 21 Februarii 1794.

S. T. Min Högtärade Herr Broder! Mitt bref med sidst afgångne
Post d. 14 hujus lärer för detta ankommit. Sedermera har jag np-
sökt Gubben Gahm ooh tillstält honom penningarne Edr
32 sk. emot dess härhos bilagde quittence. Hän grälade utan ali
ända om sine felande arfvoden ooh lofvade hålla qvar hvad lian af
Academien tillbörige tryckte saker inneliafver ooh sedän sistförl.
September månads början från Tryckerierne inbekommit, tili dess
Academien förnöijer honom. Med Tengström var lian högst miss-
nögd för det hän ej betalt honom för de Handlingar hörande tili
Biskop Terseri Biographie, som Gahm med mycken möda hade
ihop sökt och honom meddelt. Jag ledsnade att höra hans gräl,
och bad honom att nu mera ej befatta sig med någre requisitioner
från Tryckerierne för Academiens räckning. Med det första skall
jag gifva Herrarne förslag på en både accuratare och fogligare Com-
missionnaire. Jag måste conferera derom med Adlersparre och
Hallenberg och äfven med Horen.

På den sidsta Eemissen af 20 Edr har nu Bror hos mig, sedän
Gahms 18: 32 och 32 sk. för Heinola Chartan afgå, tili godo 32 sk.

% Deremot skall jag med Capitain Willebrand, som vid medium
Martii härifråu lärer afresa, tillsända Bror v. Troils nya Handbok
och några andra piecer, som kuuna förtjena att läsas.
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Af de nouveller om Befordringar, som jag i mitt sidsta enligt
det allmänna ryktet omnämnde, får man ännu ej taga någon enda
för afgjord. Baron Eosonhane har jag råkat, men hän vill ej vid-
kännas sin befordran tili öfver Post Directeur, ooh Cronstedt skall
ock påstå, att hän ej ville emottaga Nyköpings Län, om det ock
sknlle honom hjudas. Hvad som är säkert, är att Ofverste Aminoff
fått befallning att inkomma med afskeds ansökning, då honom accord
sknlle förunnas. Hän vistas nu i Stralsnnd hos sin Svärfader. Med
undersökningen i Hof E:n fortfares dageligen. Schröderheim har
i dessa dagar blifvit hörd endast tili nplysning i vissa delar. Hof
E:n har ock fått befallning, att då något förekommer, som ex inci-
denti rörer Hans Excelkce Grefve Gyllenstolpe, hans namn dåntnr
protocollet må utelämnas, så att lian deri ej må blifva synlig. Yi
hafva fått två nya Protocolls Secreterare vid Justitiae ärenderne,
en Lindblom, som synes vara försvarlig, och en Baron Ulfsparre,
hvilken för ett år tillbaka värit Cornett och nu öfvergifvit Militai-
ren. I nasta vecka torde vi få se honom för att göra sitt Lärspån.
Om Armfelt och huruvida lian kunnat attrapperas är än ingen rap-
port ankommen. Alt är i öfrigt tyst och siiliä, och någre nyheter
af värde har jag ej fömummit.

Jag hinner ej skrifva Haartman tili, och derföre ber jagBror
täcktes borätta honom, att ett par dagar efter det Högsta Domstolen
hade afgjordt Strömmenska saken, inkom Doctor Akerberg med
Besvär öfver Åbo Hof Eätts utslag tili den del af berörde sak, som
rörer det af Hof It:n honom afslagne arfvode för den döde kroppens
besiktning. I Besvären skall lian häftigt rida ut emot Experientis-
sima Facultas i Åbo, soin gått så illa åt hans af Collegium Medicum
sedermera gillade attest. Dessa Besvär gå nu efter vanligheten tili
Communication med Hof E:n, med Eaculteten och med den dödes
Enkä. Haartman bör väl lättast firma, att Akerberg nu mera och
sedän Högsta Domstolen förklarat det vara uppenbarligt, att den
dödes hädanfärd af Strömmens handaverkan tili en märkelig del
blifvit vållad, på sin klagan ingenting kan vinna. Det är en underlig
sak, att Haartman ej underrättat mig, om lian kunnat hos Lands-
Höfdm i Åbo utverka någon slags recommendation för Boxström.

Herr Cancellie E,. Eredenheim var hos mig i går om afton
och beklagade sig, att lian ej fått svar huruvida hans presenter tili
Academien af Gravurer, Medailler &c framkommit, och huru de
blifvit ansedde. Jag försäkrade honom, det jag ock förrut gjordt,
att de riktigt äro ankomne, anmälde och af Consistorium med ali
uptänkelig tacksamhets betygelse emottagne, och att orsaken dertill
att Academien ej särskilt complimenterat honom för hans gracer,
var endast den, att Bror på hans egen befallning undanbedt honom
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ali skriftel. tacksägelse. Hän erkände, att lian anmodat Bror om
det sidstnämnde, men önskade likväl att genom Brorsegen hand
blifva averterad om presenternes framkomst. Yar god ocli skrif tili
honom någre rader, ty lian har så ofta för mig omtalt med hvad
inquietude hän väntar derpå. Beder om min hjertel. hälsning tili
alla Patres, gynnare och vänner, ocli framhärdar med ali vänskap
och tillgifvenhet att vara Min Herr Broders

ödmjuke tjenare
Matth. Calonius.

P. S. Hvarken Pagerströms eller Ticcanders Besvär hafva
ännu blifvit föredragne. Jag tror, att i det senare målet de infor-
drade månge förklaringarne ännu ej aro inkomne. Hälsa Widenius.
Jag har fått hans bref, och hans lilla pacquett tili Schulten har
jag äfven aflämnat. På fjorton dagar har jag ej sedt Cancellern
mer än en gång på Couren som senast. Jag skall upvakta honom
i nasta Måndag, ty om Lördagarne är hän hindrad. Brandel blef
ändtel. nödsakad att expediera Academiska affairerne. Hän sade,
att Cancellie E. Rosenstein och jag klagat öfver honom hos Hans
Excellence.

Pår jag någon ledighet skall jag om Id dagar resa tili Upsala.
Alt sedän förl. tisdag d. 18 hafve vi haft godt åkföre. Snön har
ökat sig dageligen. Men gatorne aro oändel. muddrige för fotgån-
gare. Kämpe lärer i nasta vår resa ut som hofmästare för framl.
Hans Excelhs Eiksmarsk. Carl Bondes 2:ne söner Gustaf och Fridric
Ulf Bonde. De skola göra en tour de I’Europe. På sista Calaset
hos Hrotzet lärde jag kanna unge och gamle Schultzenheim,
LandsHöfdrn Strömfelt, afskedade Stats Secret. Segercrona i 87
året, rask och munter, gl. Hof E, E. Baron Cronstedt med flere
andre.

IX

(Stockh. 1794 14/3 .

2S / 3 ).

S. T. Min Kare Herr Broder! Ehuru jag har oändel. kort om tid,
nyttjar jag dock tillfället med en resande Lieutenant Brandenburg
att tillsända Bror det nya Handboks projectet k 16 sk. häftad och
Nordfors omdöme om den nye Yppighets förordningen k 8 sk.,
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facit 24 sk., så mitt Debet nu är 8 sk. I ett bref tili Widenins,
som nu tilkka afgår, har jag omnämnt de nyheter kär timat. Dem
behöfver jag kär ej uprepa.

Borgoensos kafva alt för orätt deri, att de misstänka mig för
någon cooperation i min Brors Jokans sak. Den var afgjord visst
2 månader förr än jag reste från Åbo. Jag kar likväl sedermera
läsit kans Besvär, ock funnit dem aldeles icke sådane, som de af
en otidig kierarckalisk delicatesse kos Patres därstädes blifvit be-
skrifne. Nog kar jag sedt tusende resor svårare saker skrifvas emot
Pikets Högsta Collegier. Jag för min del trodde aldrig, att kan
finge Saarjärvi. Det skedde ej eller. För en tid sedän anmodade
kan mig att söka resning nti Kyrkokerde valet, men jag kar i svar
förestält konom orimligketen af ett försök, som ändå aldrig kunde
eller borde reussera. Jag kar ock anmanat konom tili lydna ock
körsamket emot sin Kyrkokerde, den jag eljest kvarken tili studier
eller caracter känner. När kan blef student, var kan vid pass 8
dagar i Åbo ock reste derpå bort pour toujours. Jag koppas dock,
att kan lärer vara en beskedlig man. Gud låte, att min Broder, det
tjurkufvudet, kunde skickligen begå sig med konom.

Den 24 kujus får jag ledigket från Högsta Domstolen intill d.
1 Maji. Det blir fyllnaden i min Semestre för detta sidsta året,
sedän jag innan hitresan njöt deraf tili godo 2l/ 2 månader. Som
Secreteraren Gerss vid den tiden reser kärifrån för att utreda sin
Svärfars Bo ock att taga sine barns arf, så skall jag med konom
skrifva en längre Epistel. Jag kar sedt Hof P:ns dom i Posseska
saken. Den är ju aldeles rasande ock mala fide upsatt med för-
tegande ock ett sorgfälligt döljande af Lutkmans så kallade gåfvo-
brefs rätte ock testamentariske beskaffenket. Det var skada att arf-
vingarne ej eidade Pevisions skilling. Gud vet, om deras Besvär
nu måge kuuna uptagas. Brors tvifvelsmål om Consistorii jurisdic-
tion i detta fall är ogrundadt. Det Bror läsit i AVilskman angår
tvister om rå ock rör Byar ock Homman emellan, nyttjande rätt,
klander i Jordaköp m. m., som in foro rei sitae måste afgöras, ock
körer i ingen matto tili Årfs- ock Testaments tvister, som köra tili
den domstol, hvarunder den döde lydde. Derföre kar ock Hof R:n
nu sökt separera Luthmanska saken från ali connexion med A.rfs-
ock Testaments tvisten, ock att vränga den emot konom anstälde
taian från ett Testaments klander, som den rättel. var, tili ett klan-
der å simpel gåfva. Förlåt min brådska. Hälsa alla gode vänner.
Framkärdar oaflåtel. ock med månge hälsningar från Posenstein,
Fredenkeim, Marcks ock Kämpe Min Kare Broders

Stockholm d. 14 Martii 1794. ödmjuke tjenare
Matth. Calonius.
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P. S. Huru detta bref g:m en Resandes griller blifvit uppe-
bållit, kan AYidenius uplysa Bror om. Nu liinner jag ej omskrifva
det. Jag bör endast tillägga, atfc bägge de ofvannämnde piecerne
stadna lios mig qvar tili dess Capitain Gripenberg afreser, då jag
ock tager mig den frihet att tillika afsända Cederhielms tankar
om Handtverkerierne och Anonymi Såker utväg tili Rikets utländska
Skulds afbördande, bägge tillsammans för 8 sk.

Jemte Brors bref med Gripenberg fick jag den innelyckte
Sedelen å Femtio Riksd. Annu bar jag ej fått ordres om dess dis-
position. Penningarne stå altid färdige tili Brors ordres. Om Jus-
len och huru det ser svårt ut med bonom bar jag vidare skrifvit
i brefvet tili AYidenius.

I nasta vecka om Gud vill! ärnar jag mig ändtel. tili Upsala.
Riks Drotzet var så nådig och meddela mig tili genomseende de
delar af Flora Russica, som tili bans synnerl. Satisfaction med Gri-
penberg bonom tillsändes. Utan tvifvel är det ett splendidum
opus. Med första öpet vatn får jag liit från Italien Carpentiers Sup-
plementum tili Du Ganges Lexicon och den förträffel. nye Edition
af Leges Barbararum Gentium i IY Yoll. in folio, som jag propo-
nerade för Bibliotbeket och Consistorium biföll. De fås för bästa
möijl. pris, som dock ej ännu kunnat pertinent tili mig upgifvas.
Kämpe skall i nasta Junio resa ut med Grefvarne Bonde, afl. Riks-
marskalkens Söner, såsom deras Gouverneur el. Hofmästare. Det är
i den egenskap lian ofta, tili sin avantage, fått resa.

Stockholm d. 28 Martii 1794.

X.

Stockholm d. 29 Martii 1794.

S. T. Endast några ord. De i mitt bref omnämnde piecer följa
här innelyckt, och kosta tillsammans 32 sk. Y. Presidm i Stats Cont.
Lagerstråle bar fått afsked. Commerce R. Lagerheim är i bans
ställe tili Vice President utnämnd och Commissm AYidegren är
blefven Stats Commissarius. Sedän Götha Hof R. undanrödjat Con-
sistorii Acadici i Lund bekanta utslag om Studenteme, och förklarat
Consistorium oskickligt och jäfvigt att lägga vidare hand yid målet,
bar K. M. behagat utnämna ett Extra Consistorium Academicum,
bestående af Lagmän, Häradsböfdingar och någon Borgmästare, Sju
tili antalet att om berörde sak undersöka och döma. Nu säges, att

4
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LandsH. Baron Peuterholm verkel. är nämnd tili President i Glötha
Hof Eätt. Jag hinner likväl ej gå ut ocli göra mig förvissad derom,
ty Capitui Pöring, soin liar detta med sig, unnar mig ej mer än
någre ögonblick. Hälsa alla vänner!

XI.

Stockholm d. 4 Aprii 1794.

S. T. Högtärade Kare Herr Broder! Det lilla paquett jag i förra
veckan afsände med en Capitain Pöring, lärer nu mera kömmit
Bror tillhanda. Jag var i för går hos vår Canceller, och fann honom
ganska brydd öiVer Pinska domkyrko annexan. Såsöm jag före detta
berättat, bar jag ej med balfdragen anda blandat mig i detta mål,
ocb det vågar jag vid Giid ocb min saligliet betyga, ehuru jag för
öfrigt ej nekar att jag af många skäl ansedt det nyttigast om Teng-
ström velat finna sig i att behålla berörde annexa. Men Cancelkn
gör sig sjelf dervid raångfaldiga Scrupler. Hän håller det betänke-
ligt att uplåta detta Stads Pastorat såsom Lärspån åt en man, som
aldrig förr värit kyrkoherde ocli således ej hunnit förvärfva den
här, mera än vid en liten Landsförsamling, nödiga erfarenhet. Hän
grufvar sig för Borgerskapets missnöije, hvilket hän ej tror kunna
undvikas. Också beklagade hän sig öfver Consistorii sidsta svar tili
honom i detta ämne. Hän hade väntat att derigun blifva understödd
med goda och starka skäl, uppå hvilka hän kunnat våga det af Con-
sist:m föreslagne steget, men svaret skall vara nog kort och indiffe-
rent, så lian ej viste hvad partie lian borde taga. Jag sökte att häfva
hans Scrupler, och möijligen lärer lian bifalla förslaget. Det sker
dock med mycken reluctance.

Comediant Directm Lindquists ansökning att få ständigt up-
föra Spectacler i Åbo är af Pegeringen afslagen, Stedingk tyckte
ej derom. Cancelkn ärnar söka hos Konungen att inkorasterne af
alla vacanta Pastorater i Åbo och Borgo Stift måge uplåtas Acade-
mien tili Bygnadshjelp. Jag föreslog, att lian nu genast måtte
drifva derpå att Närpis för det instundande vacance året må tili
detta behof anslås, och den proposition antog lian just med en syn-
bar glädje. Jag tror ock, att Cancelkns härom skeende herastahan
lärer bifallas. Detta hindrar dock ej att Consistorii Stamboks för-
slag, att jag så må kalla det, äfven med vissa moderationer kan
antagas. Den 7 nästk. Maji och följande dagar skall ett Bibliothek
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härstädes g;m auction försäljas efter tryckt Catalogue, som utgör
43 pagg. in 8:o. Om jag får fcillfälle skall jag med någon resande
lämna Bror del af samma Catalogue. ImedlertM och under ovisshet
derom, har jag å närlagde Lapp antecknat någre Böcker, soin synts
mig förtjena någon upmärksamhefc. Jag känner dem icke als, och
söin detta Bibliothek än ej är upstält på hyllor, har jag ej kunnat
få se uppå dem. Bror torde dock kunna [gifva) mig idee om dem
och om någon af dem må passa för vårt Bibliothek, om nämligen
de tili godt Pöfvareköp kunde erhållas. Eljest är detta Bibliothek,
i sitt hela betragtadt, icke af synnerligt värde. Det måste tillhört
en Präst, ty af nyare Theologica och förnämligast Philologica består
det mästa deraf. Af Grays Allgem. Weltgesch. finnes där ock XIV
delar i 19 volumer.

Juslen fortfar att vara sjuk. Det ser svårt ut med honom.
Ofverste Lient.n Ehrenström är nyligen lösgifven, dock med vilkor
att förblifva uppå sin gård på landet och att icke föra någon bref-
växling. Det har aldeles sin riktighet att Salig Konungen utnämnt
den Pyska Alopaeus tili Svensk Adelsman. Hän är nu Pysk Mi-
nister i Berlin och anses allmänt för en emot Sverige ganska fiendte-
ligen sinnad man. Yid alla tillfällen har lian visat sig emot Sverige
obevågen. Hertigen Pegenten har i några dagar värit opasslig
af en Bröstfeber, men nu skall det vara bättre med honom. Af
Post tidningen ser Bror att LandsH. Baron Peuterholm verkel.
är President i Götha Hof Pätt. Det menas, att Expeditions Secret.
Noreen skall utnämnas tili Commerce Påd, och det vore för Patres
Upsalienses en alt för glad nouvelle.

Hvad i Åbo säges, att Konungens sidsta dom i Forssinanska
saken vore nog conform med den förre domen, det säges antingen
af malice eller oförstånd. Den innehåller ej mer än en simpel stad-
fästelse af LandsH. och Hof P:ns sammanstämmande utslag, som
hade anbefalt den förra domen tili en litteral verkställighet efter
dess klara Bokstaf. En och hvar vet, att det är domslutet, som bör
verkställas och lända tili efterrättelse. Om rationes decidendi icke
stå väl tillsammans med sjelfva beslutet, så är det en särskild sak ;
hvarmed Executorn ej må sig bekymra. Jag var i detta mål jäfvig,
men är det oaktadt försäkrad derom, att utslaget är rättvist. Om
Interessenterne hade haft öpen taian, så skulle saken fått en bättre
ställning, än livari den genom Hof P:ns otidiga räddhoga eller
blifvit försatt. Ulner var oändel. ifrig uti att fara omkring och
värfva tili Posendahls förmon, men det halp icke.

Något krig är ingalunda att befara. Någre Fregatter tili Han-
delens betäckning utrustas, och Danska Convoij-skeppen komina att
innoin de Europeiska farvatnen agera i en gemensam pian med de
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våra. Omständiglieterne fordra också någon annan figurering, men
alt det betyder ingen ting.

Yår Canceller reser bort i Maij månad. När Consistorium an-
xnäler om nasta Roctors ombyte, så var gunstig ocli laga så, att
min tour, soin nu går mig förbi, måtte tili min återkomst varda
mig förbehållen. Det samma skedde åt Gadolin åren 1771 ocli
1772, då efter Planman, soin då var den yngste Pliilosopbus, ocli
då hvarken Ross, Pryss eller Haartman ville emottaga Rectoratet,
Hassel och Kalm blefvo Rectores framför honom, men lian sedän
efter Kalm, såsom Cancellerens bref det utvisa. Jag ville ej gierna
supplicera härom lios Cancellern, och behöfde ej göra det, om Con-
sistorium vill göra mig rättvisa. Jag skall väl i nasta år åtminstone
söka att härifr. blifva entledigad, där det ej minä böner förutan
hända skulle. Hvad som fägnar mig är, att jag blott och endast är
domare, och att jag i alla andra saker icke hafver den alra minsta
del, hvarken på ett eller annat sätt. Jag är Min Herr Broders

ödmjuke tjen.
M. Calonius.

Hälsa alla vänner oändel. och Widenius in specie. Fråga
honom om lian kan låta mala mig goda korn-gryn efter en tunna
stridt koru.

XII.

Stockholm d. 8 April 1794.

Högtärade Kare Herr Broder! Af mitt sidsta under d. 4 hujus lärer
Bror fått tillräckelig anledning att snart vänta den bedröfliga tid-
ning, som nu sätter mig pennan i handen, att nämligen Revisions
Secreteraren Juslen dagen derpå eller d. 5 April kl. 6 om morgonen
sakta och saligen vandrat utur denna verlden. Begrafningen, den
jag äfven skall bivista, sker i morgon kl, 5 efter middagen. Enke-
frun skall befinna sig så väl, som i dess närvarande omständigheter
möijligt är. Det är Henne tili mycken tröst, att Hennes Svåger
Ofverste Lieutenanten Juslen ännu någon tid blir här vistande.
Jag föreställer mig lätteligen Brors hjertel. saknad af en så närä
Anhörig, och hvad som mera är, af en ungdoms vän. Men vi äre
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här månge den Salige Eevisions Secreterarens både Landsmän och
Ambetsbröder, som med Bror dela enahanda känslor.

Secreteraren Flintenberg känner jag ej vidare, änattjagen
gång i en aftonskymning råkade bonom hos Canc.E. Fredenheim.
Jag kan ej eller med visshet säga om lian är den samme, som en
tid var hos Lefren i Åbo. Nästa gång skall jag underrätta Bror
derom, s&som ock burn snart man får hoppas, att den del af Historie
och Antiquitets Academiens Handlingar, livari Brors Inträdes Tai
skall införas, kan komma under Prässen. Nog skall jag draga för-
sorg om correcturet deraf.

I mine förre Bref bar jag altid glömfc att heratta Bror, det
min tili framl. Hans Excellence Carl Sparre insände Berättelse om
Åbo Academie, är i behåll nti Cancellers Archivum. Yår nu varande
Canceller bar så studerat den, att hän kan den balfvägs utan tili.

Amateurerne af Musique bafva gifvit här tvänne concerter för
dem, som mäst lidit genom sidsta Branden i Götheborg, den ena
på Eiddarhus Salen och den andra i Stora Beurse salen. Jag bi-
vistade dem bägge. Yid den förra på Eiddarhuset spelade fru Gref-
vinnan Cronstedt solo på Fortepiano och fru Fredenheim sjöng
i två repriser. Hon sjunger förträffeligen. Yid den senare sjöngo
Casten och fru Olin. Man erkänner allmänt att fru Fredenheim
går denna sistnämnde närmast. Inkomsten vid den första Concerten
blef subtractis subtrahendis 750 Eiksdr, och like så vid pass lärer
den blifvit senare gången på Beurse salen.

Men något i anledning af Götheborg. Bror lärer bafva sig be-
kant, att enligt denne Stads privilegier äger Magistraten därstädes
ensam att utöfva ali den rätt, som i andre Städer Konungens Be-
fallningshafvande tillkommer, så att följaktel. LandsHöfdingen uti
Stadens styrelse och ali där förefallande Execution och utmätning
etc. ingen den ringaste del hafver. Det är ock Magistraten, men
ej Commendanten eller Ofver Oommendanten, som hafverPortnyck-
larne i sin värjo. Såsom nu häraf mycken jalousie skall emot Ma-
gistraten upkommit, uti hvilken man ock vill finna orsaken tili den
lamhet uti anstalterne vid eldsvådor, som vid de sidsta olyckliga
tillfällen skall rögt sig, Så bar Cammer Junker af Forselles, som
är Major vid Stedingske därstädes i Garnizon förlagde Eeg:tet, för
att skaffa bot å denna oreda, hos Eegeringen nu nyligen föreslagit,
att på sätt vid Stadens första anläggning skedt, en Burggrefve där
måtte förordnas, hvilken ägde att vid Eldsvådor och andra hotande
tillfällen föra Högsta befälet så öfver Borgerskapet som Garnizonen;
och denne Burggrefve borde tagas utur Officers-Corpsen vid Gar-
nizons Eeg:tet. Denne borde ock efter hans project få utmätningen
i sine händer. Ehuru nitiskt detta förslag af Militairen understöd-
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jes, tror jag likväl, att det ej vinner bifall. Det vore utan tvifvel
att vilja beta ondt med bälften värre, om detta expedient vidtages,
hvilket efter alt utseende endast bar egennytta tili grund. Project-
makaren lärer sjelfment blifva Burggrefve.

Den nye Skogsordningen är, post multiplices & varias aliorum
curas, slnteligen författad af Under Ståth. Nibelins ocli Cammar
Rådet af AVetterstedt. —• Med yttersta force arbetas mi på de
nya Krigs- ocb Sjöarticlarnes fullkornnande. Innan kort torde de
af LagCommission öfverlämnas tili Hertigen. Jag bar lust att se
dem när de blifva färdige.

Efter ibängsna nattfroster ocb nordliga vindar, hafva vi nu i
ett par dagar haft rägn med Sydvästlig vind. På landet skall man
öfveralt så vårsäde. • Cancelbn reser bort i nasta mänad tili Skåne
ocb Pommern, bvarifrån ban in Augusto lärer återkomma. Hälsa
alle Herrar Patres, gynnare ocb vänner. Jag är Min Herr Broders

öclmjuke tjenare
Matth. Calonius.

Hertigen Regenten är fullkoml. tili bälsan återstäld. Jag bor
nti Cammar Rådet Asproths hus N;o 25 vid Regeringsgatan, i
hörnet emot Trompetare Backen.

XIII.

D. 15 April kl. 8 f. m.

Innom en tiine skall jag resa bort på några dagar. Men som
jag lättel. föreställer mig mine vänners inquietnde att närmare, än
utur allmänna papper, kanna de märkvärdiga saker som nyligen
förelupit, Så bör jag meddela min Bror bvad jag med säkerbet derom
inbämtat.

Hela den fördömde anläggningen ligger nu för en klar dag,
docmnenterad med vederbörandes egne Concepter, renskrifne pian,
egenbändige bref, noter, billetter m. m. Det synes, att man i början
baiancerat emellan tvänne utvägar tili den önskade revolutionens
verkställande, den ena, tili hvilken Ehrenström i synnerbet skall
inclinerat, var att Pöbelen i Stockholm skulle bringas tili upresning,
att man för denna förledda menigheten skulle presentera den unge
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Konungen omgifven af någre Cordons blenes, ocli att då låta utropa
honom för myndig, caetera quis noscifc. Den andra, som af Armfelt
påyrkades och slutel. lärer enhälligt blifvit antagen, var att af Ryss-
land en flotta skulle utverkas-, som skulle sätta i Land dels vid
Dalarö, dels vid Norrköping, dels på någon annan tjenlig plats 40,000
man Troupper, af hvilka så stort antal som behofvet fordrade genast
borde inmarchera tili Stockholm. Anfallet från Ryska sidan skulle
pretexeras med följande skäl: att 1) Regeringen i Sverige obstina-
tissime vägrat att på Ryska hofvets flere itererade föreställningar
ingå i kriget emot Fransoserne, och derig:m förrådt alla lagliga
Monarchiers sannskyldiga interesse; 2) att den per suos emissarios
fomenterat Jacobinismen i Frankrike; och 3) att den blandat sig i
Polska sakerne, Ryssland tili mycken skada. Under betäckning af
Ryske gevär skulle sedän Hertigen förmås att nedlägga den Konunga-
makt Hau enl. Högstsalig Konungens Testamente såsom förmyndare
innehafver och att antaga sig tili biträde en Conseil, efter hvars
rösters pluralite Riksstyrelsen sedän borde föras. Denne Conseil
skulle utgöras af

1. Hertigen förmyndaren.
2. BiksDrotzet, ce pauvre homme lyda orden.
3. G-refve Gyllenstolpe.
4. Generalen Baron Taube, såsom Chef des affaires etrangeres.
5. Baron Armfelt såsom ÖfverStåth. i Stockholm.
6. Generalen Toll såsom Krigs Minister ocli President i Krigs

Collegio, samt ändtel.
7. Lagman Håkansson såsom President i Stats Contoiret.
Man har ock värit omtänckt att af sine Creatur besätta alla de

vigtigare ämbeten. Zibeth har man utsedt tili Hof Canceller. Tili
Justitiae Canceller borde man upsöka une personne capable & in-
tegre, mais on la trouver? säges det. Imedlertid komme ämbetet
att förvaltas af Låstbom, si on pourra servir d’un si grand Coquin
är Armfelts egen reflexion dervid. LandsH. Lagerbring har man
ämnat tili Stats Secrekre vid krigsärenderne och LandsH. af Nordin
tili Stats Secret:re i Cammar Expeditionen. Ofversten Aminoff
skulle bli Chef för alla i Stockholm förlagde Garnizons Troupper
och ständig General Adjutant. Rosenstein, såsom en Demagogue
och en Ärke Jacobin, borde skiljas från Konungens person. Och
ehuru denna revolution med ali möijlig civilite borde verkställas,
blefve dock för det allmänna lugnet och den nya Regeringens sä-
kerhet nödvändigt de faire une saignee legere, hvilken dock komme
att inskränckas tili quinze ou seize personnes, som dock icke en
enda aro nämnde. Om Ehrenbill, som nu är President i Stats Con-
toiret, säges det, att hän undan Håkansson borde flyttas tili Oam-
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mar Revisionen, men för närvarande President i sidstmde Collegium
är någon transport ej omnämnd.

Detta är det väsendteligaste af planen. Rasumoffskis svar
å Armfelts många bref skola vara i altför obestämda ordalag ocli
ganska försiktigt stälde. Kejsarinnan vidkännes ingen ting; för-
klarar tvärt om hautement sin afsky för Conspirationen och betygar
att aldrig vilja unna Armfelt asile i sinä länder. Hän tros ännu
vara i Neapel, dold någorstädes på landet. Hans fru ocb barn aro
på Hemvägen tili Sverige. Emot dem aro ej någre misstankar om
medvetenhet af hans anslag. Utom Hufvudmannen Armfelt aro
Ehrenström, Fröken och Ofverste Aminoff de mäst brottslige, så
vidt man härtils kan inse. Om den sidstnämndes så väl soin om
Baron Palinqnists arrestering är anstalt redan fogad. Det är be-
kant, att Palmquist upsåtel. bidragit tili Armfelts löskomst. Det är
icke heller lian, litan Piranesi, Lagersvärd och Abbe Herald,
hvilken Armfelt nyttjat tili sin Secreterare och tili författande af den
fameusa Prospectus, soin bidragit att hans Archivum fallit i Rege-
ringens händer. Huru det gått med det fyllvraket G-yllenstolpe
kan af det härhos bilagde tryckta bladet finnas. Hän reste härifr.
i Söndags d. 13 htijus med hela sin famille tili sin gård på landet.

Annu spörjes det ej om Konungen skall få annan Gmiverneur
ellei- hvem i den händelsen dertill kunde utnämnas. Det torde hända
att Hertigen förmyndaren Sjelf besörjer om den unge Herrens up-
fostran och inseendet deröfver. Ehrenström är nn flyttad på gi.
Slottet i grannskap med Fröken. Ovist är huru det går med Fr ane.
Det är endast 63 [’?] bref från honom tili Armfelt som man bekommit.
Emot Lagerbring och Schröderheim äro ej någre särdeles be-
svärande omständigheter inlupne. Icke skall det heller kurnia skön-
jas, att Nordin ellei- Håkansson haft del af planen. Det vore ock
enfaldigt att tro att alla värit conscii som af auctores conjurationis
äro nämnde och de ärnat nyttja. Allmännel. har man förundrat sig
deröfver att för Ahlman i Wasa någon vigtig plats ej blifvit utsedd.
Efter Ehrenströms anvisning har man under ett torn på Waxholms
fästning uptagit en oafbruten suite af documenter och bref alt från
den tid hau begynte nyttjas och tili 1792. Ett lika fynd, men för
längre tid, har man gjordt på Armfelts gård Nynäs. Det tros att
dessa papper skola en gång utbreda myeket ljus öfver Finska kriget
och åtskilliga andra delar af den förra Styrelsen. Någre vilja veta,
att emot Klingsporr och Clercker på Sveaborg misstankar skola
vara inlupne. Men jag känner ej af hvad anledningar detta säges.

Det står ej att beskrifvas huru nedslagne och bestörte alle de
nu äro, som kort förrut med full hals skreko om Regeringens pre-
cipitence etc. Nu erkänna de, att Regenten haft goda skäl tili så
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väl sinä steg som den tysthet, hvanned saken blifvit handterad.
Magistraten ocli Borgersk:s Äldste hafva solenniter aflagt sin tack-
sägelse derföre; och Ulner i sitt granna tai måste desavouera alt
hvad hän sjelf privatim sagt deremot. Huru är det på Er ort? tror
man än att alt är digtadt, eller att man drömer. Hvilka aro nu de
rätta Svenska Eyssarne, antingen detta fanatiska Bandet eller de,
som under kriget hade mod och ära nog att förklara sig emot dem.
Ach! hvad otäckheter och obsceniteter brefven tili Fröken innehålla,
sed de his alias. Farväl och hälsa alla vänner.

XIY.

Stockholm d. 26 April 1794

Högtärade Kare Herr Broder! Nu har jag besökt Upsala. Där
skedde mig alt för mycken höflighet, i synnerhet af Arke Biskopen
och Lands Höfdingen. Den förstnämnde och de flesta Professorer
bådo om sin hjertl. hälsning tili Bror. Aurivillius hade jag mycket
nöije af. På Bibliotheket såg jag Carpentiers Supplementa ad
auctiorem Glossarii Cangiani Editionem i tre starka volumer in folio,
aldeles i samma format och med samma grofva stil, som vårt Biblio-
theks Edition af sjelfva Du Ganges Glossarimn. Detta verk skall
innan kort vår Academie få genom min redan i höstas gjorde anstalt.

Tili mitt bref af d. 15 hujus ser jag ingen ting att tiliägga.
Något har jag skrifvit tili Widenius, hvilket hän lärer communi-
cera. Lindh är här och gör sig förtjent endast tili åtlöije och för-
akt. Efter alt utseende får Alopaeus doraprobsteriet, ehuru ock
Streng af Ortens Herrskaper och deras Clienter har stort medhåll.
Innan kort lärer syslan bortgifvas. Det är förgäfves, som fru Wester-
heim söker nådår. Huru liberalt man ock utdelt sådane, så lärer
dock hennes ansökning, i fall den ock, det jag ej vet, hade inkom-
mit, icke beviljas. Deremot kan det hända, att Ostermarks Capell
med den öfrige Finska delen a 30 eller 42 mantal separeras tili nytt
Pastorat. Men den af Tandefelt föreslagne delning i Try Pasto-
rater bifalles visserl. icke.

Medan jag var tili Upsala har Canceller afgjordt frågan om de
tvistiga annexe gälden. Jag hörer, att det gått Tengström emot.
Om lian skyller mig derföre, så gör hän inför Gud mig orätt. Det
lärer ock Cancellie E. Eosenstein kunna intyga. Sedän min åter-
komst har jag ej sedt Oancellern.

5
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Ärke Biskopen är nu i staden för att i nasta måndag kivistä
stora Eiddare dagen. Jag sökte honom i dag, men råkade lionom
icke. Hän skulle i Upsala visa inig den i England utgifna Codex
Alexandrinus, som hän fått tili skänks af Banks, men blef oändel.
surprenerad, då jag vid första npslaget kände igen den ooh berät-
tade, att vårt Bibliothek ägde ett Exemplar deraf. Hän trodde, att
hans var nnicum, det enda i hela Riket. Deras Observatorinm är
ganska dåligt, och Orangeriet för ingen del bättre än vårt var då
jag sidst såg det för 3 eller 4 år sedän. Thunbergs samlingar äro
rätt ansenlige och i god ordning. Academien beslöt nnder min där-
varo tili en skriftel. undersåt. fägnebetygelse öfver det uptäckte
förräderiet. Huru sker dermed i Åbo? Ulners tai öfver den saken
har jag lasit i Dagi. Allehanda och funnit det uselt och oförståndigt.

Abbe Yoglers Concert hörde jag härom dagen i Jacobs kyrka.
Hän är en charlatan af första Hangen. Någon skalk har gjordt en
parodie öfver hans intimationer, och den circulerar skrefven. Hän
utlofvar, att i Johanniskyrka upföra de döde tili förmån en Romersk-
Catholsk Lus-kamnings Concert etc. Eör denna gång hinner jag ej
skrifva mera. Secretm Gerss afreser i dag, och jag nödgas med
honom svara många menniskjor på deras onyttiga frågor. Hälsa
samtel. Herrarne. Jag är beständigt Min Herr Broders

ödmjukaste tjenare
Matth. Calonius.

P. S. Protocolls Secret. Björkman, Ulners blifvande måg,
soin nu en tid värit i Kihlgrens ställe föredragande nti Högsta
Domstolen, är nyl. utnämnd tili Härads Höfding i Westmanlands
Norra domsaga, emot 2000 Hdr accord tili Härads H. Weser, som
stäld under action och på vägen att varda dömd från tjensten, nöd-
gades taga afsked. Subscriptionen på Beursen går alt fort. Den
i Extra-posten för i går intagne specification på någre subscribenters
åtagna contribution är i många delar oriktig. Carl de Geer gaf
3000 Rd., men icke 2000, såsom där säges etc. Summan lärer nu
utgöra circa 54,000 Rd. På den nya Bron öfver Norrström bygges
med ali force. Het blir en respectable byggnad. Biskopsvalet i
Lunds Stift skall anställas d. 1 nästinstundande Maji. Celsius har
i lifstiden gifvit hela Skermanska Collectionen af Historica tili Up-
sala Bibliothek, dit den ock redan är aflämnad. Mallet har ock
dit skänckt hela sitt Bibliothek. Herig:m sade Aurivillius att
Academien fått en considerable tillökning af nya och goda Böcker
in Mathesi. Pratet om Norens befordran tili Commerceråd var
utan ali grund. Het är obeskrifligb hvad pluraliteten af Upsalienses
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äro missnögde med den mannen. I förrgår d, 24 kl. 6 om aftonen
afled Hans Excellence f. d. Eiks E. grefve Fersen. I går liölls en
stor Hemlig Conseil där ock unge Konnngen värit tillstädes. Man
vet ej hvad ämuet för dess Öfverläggning värit.

D. 27 Maji [läs AprilJ.

Herr Secretm Gerss liar upskjutit sin resa tili i morgon eller
tili äfventyrs öfvermorgon. Således kan jag continnera med de ny-
lieter, jag sedän hunnit samla. Den nästförrut nämnde Conseil var
endast ett hemligt ordens Capitel, där vissa ärender tili föredragande
i morgon nti det allmänna Capitlet skulle prepareras. Där har blifvit
beslutit, att Seraphim ordens tecknen skulle både Grefve Munck
och Baron Armfelt fråntagas eller de förklaras ovärdige att dem
vidare bära. Eiks E. Grefve Fersens lik skall med ali Seraphimer
ståt i Eiddarholms kyrkan begrafvas. Puke är icke, såsom jag i
Brefvet tili Widenius berättat, utsedd tili Befälhafvare af flottan,
soin skall utgå, utan endast tili Praeses i den Committee, som skall
besörja om flottans utredning. En Yice Amiral Grefve Clas Adam
Wachtmeister menas blifva Befälhafvare.

Nu har jag fått Brors bref af d. 21 hujus. Det är visserl. icke
Bror allena, som ej kan finna sig i de befordringar som ske. Hvad
jag undrar öfver, är att de som äro rådande icke begripa bättre, än
att i hvart steg compromettera sin reputation med Publikens om-
dömen. Jag skulle dock hafva den aktning för mig sjelf, att ej
tillstyrka eller, om det stode i min magt, att ej tillåta sådana sot-
tiser. Brors omdöme om Illustrissimus är aldeles riktigt. Hau är
aldeles Hofman, har dock mycken honnetete, nit och god vilja, men
timide, irresolu, och ofta utan drift i verkställigheten. Sjelf kan
hän ej skrifva, och Brandel, något lat och verkel. raycket sysslo-
satt, sölar med ali ting, förmodel. hälst med det, som ej betalas. Jag
tror ej, att ännu någon Expedition gått tili K. M. om de vacante
Pastoraternes inkomst. Det är, som jag af Br an de Is eget tai och
af dess tili Canceller ingifna promemoria nu förmärker, onekligt, att
hän visat sig ovanligen actif uti annexe saken. Om det skedt för
penningar eller af öfvertygelse, känner jag icke; sed haec inter nos.

Det är märkvärdigt, att Eiksmarskalken Grefve Oxenstjerna
också bögt knä för Baal. Bland Armfelts papper finnes ock ett
bref af honom tili denna hans afgud, deri hän betygar, att hän långt
hälre ville lyda hans Lagar och vara hans vasall, än lefva under
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närvande administration. Yerba formalia aro: je proteste, que je
voudrois beaucoup mienx vivre sous vos Loix et etre votre Wassal,
que prendre quelque part dans la presente administration. Uppå en
lång och grann explication ocb afbön bar hän dock vunnit förlåtelse,
så att hans person i denna rättegång ej kommer att nämnas. När
fröken Eudensköld frågade, kuru inan kunnat åtkomma Armfelts
papper, och henno svarades af en viss man, att med penningar ali
ting kan vinnas, utbrast hon med mycken naivete: Nu förstår jag,
hän har sälät dem sjelf. Jag känner mannen, för penningar är hän
färdig tili alt. Jag skulle heklaga Eegeringen om den tagit en längre
omväg än att addressera sig tili honom sjelf. Hon faller vid förhören
ofta i convulsioner, och berättar nu mera historier, som äro förfär-
liga. Öfverste Lieutenanten Juslen är också Ledamot i Sjö-ut-
rednings Commission. Jag mins ej hvilka flere de äro. Förlåt mig
att jag skrifver så pele melo alt som det faller mig in. Må väl.

XY.

Stockholm d. 6 Maji 1794,

Högtärade Kare Herr Broder! Min Brors bref af d. 24 och 28
nästförl. April har jag riktigt bekommit, och finner mig vara Bror
oändel. förbunden för den omständeliga underrättelse om alt hvad
i Åbo förelupit, som Bror behagat mig meddela. 1 går uphandlade
jag hos Herr Utter de af Bror eskade Fyra Kis tryckpapper a 22/3
Edr Eiset jemte den andra delen af Celsii Kyrko Historia häftad
a 20 sk. Också har jag praenumererat för Brors räckning å proto-
collerne om Conspiration, af hvilka de trenne härtils utkomne arken
nu här innelyckte medfölja. Praenumeration är 1 Edr 28 sk., så att
min utgift af de mig tillsände 50 Ed. enligt hosfogade note tili
närvarande stund utgör 12 Ed. 32 sk. För Spede Hucater begäres
här 51 a 53 och 54 dl. koppunt. Tili äfventyrs torde jag kumia få
dem tili förstnämnde pris. Låt mig veta om Bror dermed är nögd,
då de genast skola affölja. 1 Banquen kunde de, men KB emot
Banco-Sedlar, fås tili 39 a 40 dl. koppunt. I detta fall borde man
först växla sig Banco mynt tili 23 a 24 Procents agio och då inser
Bror lättel., att man på hela operationen vinner ingen ting. Lange
sedän skulle jag skickat Bror Celsii andra del, om jag icke trodt
att Frenckell haft den i Commission tili försälgning.
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Yisserligen liar Yölckner en Eudbeckianisk ansats att vilja
göra Eyssarne tili ett Stamxnfolk för halfva Asien ock Europa. Lycka
är att hau långt ifrån att äga Eudbecks grufvel. beläsenhet, mar-
querar sig som en stor ignorant, hvilken aldrig lärer kunna gifva
sin hypothese något plausibelt och förledande anseende. Eyssarne
torde dock tili en tid kunna dåras af hans antiquariska griller. Så
långt jag förmår, skall jag gjerna biträda Bror med att skaffa denna
Eyska Wormius de Böcker hän requirerar. Jag äger sjelf Pering-
skölds uplaga af Sturlesoni två halffranska Band väl conditio-
nerad. Den är mig nu mera umbärlig, sedän jag skaffat mig Schö-
nings Edition complett, och derföre, öin jag ej får annat Exemplar
här på någon auction, vill jag afstå elettä, som af förseende vid in-
packningen fölgt hit med. Också äger jag Peringsk. Monumenta
Uplandica & Ullerakerensia in duplo. Det andra Exemplaret, com-
plett med alla sinä Tabeller, men i slätt band, ligger i Åbo, och
kan ock stå honom tili tjenst, för civilt pris, lika som Sturleson.
Saxo Grammaticus och Crantzii Yandalia torde här kunna fås,
äfven ock Hartknochs Neu und Alt Preussen, den jag ock sjelf
äger; men med fleste de öfrige ser det svårt ut. Bror vet sjelf
huru sällsynt bok Lindenbrogs Scriptores rerum Germanicarum
är. Jag vågar näppel. hoppas att finna den på auctioner, och det
samma gäller om on god del af de andra, hvilkas Titlar hän up-
snappat.

Af Eyttmästar Aminoff s fynd skall jag lämna Canc. li. Ad-
lerbeth och Eevis. Secret. Marcks del. Om de kunna få någon
uplysning om de afritade vapnen, meddela de den med nöije. Histo-
rien om dråparen, som Aminoff anförer, har ali liknelse af en usel
Bonde-Legende.

D. 1 Maji presenterades den nya upsättningen af Högsta Dom-
stolen af EiksDrotzet hos Hertigen och hos Konungen. Bägge tilläto
de oss i nåder att kyssa sin hand. Konungen frågade endast hvilka
de voro, som nu senast tillkommit. Det samma skedde med Bered-
ningens Ledamöter den följande dagen.

Om natten emot cl. 30 April blef Öfverste Aminoff hitförd
och insatt i gl. Kongshuset eller gl. Slottet i ett för honom där till-
redt rum. Hans Bref besvära honom alt för myeket. Det är klart,
att hän haft del af planen, den lian med ali magt försäkrat att ap-
puijera. De ark Bror nu härjemte får af protocollerne innehålla
första härftrådarne tili den sedermera fullel. updagade uptägten, men
jag hoppas att Bror redan i dem blir varse saker, som Eegeringen
ingalunda borde lämna utan upmärksamhet; fortsättningen torde jag
få skieka med resande alt efter hand. Det blir för dyrt att kosta
å den porto, hälst vederbörande Kotarier låta betala sig så väl för
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dem. Boktryckm Nordström har bestått dem 18 Edr för livart
tryckt ark.

Soin Bror ser af Tidningarne, så är Schröderheim nu borta
och Wetterstedt i hans ställe emot accord af 14,500 Edr i Eiksg.
Sedlar. När lian häraf betalt sin skuld, så bar lian föga qvar. Det
är ock obeskrifligt burn nedslagen ocb bekymrad hän sig befinner.
En lika catastrophe förestår Lagerbring oförtöfvadt. Man väntar
endast tils man hunnit upsöka någon tjenlig man, soin ville affinna
sig med 10,000 Ed:rs accordsumma, bvarom hän för detta fått för-
säkran. Wetterstedt behåller Ofver Directeurs ämbetet vid Landt-
mäteriet och sköter det jemte sin LandsHöfdinge syssla så godt hän
hinner. Hän blir ock qvarsittande i Beredningen.

En annan gång skall jag meddela Bror några märkeliga stro-
pher utur Armfelt s och frökens correspondence. Eöljande tvenne
måge imedlertid tjena för profbitar. Hon hade i sinä bref marquerat
en ganska stark jalousie öfver hans befarade nye amouretter. När
hän då skall betaga henne dessa misstankar, yttrar lian sig bland
annat: Je fassure mon chere Malla (hon heter Magdalena) que dans
cette eloignement mon petit roi (id est mentula mea) fait un plus grand
poltron que, les Confederes d’Aniala et semble d’etre plus enerve que le
petit Grand Chancelier de Suede. Icke dess mindre finnes nu bland
hans papper en väldig binga af de otäckaste kärleks billetter tili
mångfaldiga Damer och skökor i Neapel, Livorno etc. Hon åter,
sedän hon med den häftigaste passion beklagat sin saknad, utlåter
sig slutel. sålunda: Ah! min hästa Poike, le desir hr ulani de te revoir,
comhien il me tourmente? Deviendrois-fu un autre Ahelard, je serois
neanmoins ravie de toute mon arne de te rejoindre, tandis qu’a resteroit
tes mains charmants et les doigts si doucement fripons. Då hon cares-
serar honom, heter det altid Poiken, hästa poiken och så vidare. Nu
mera är hennes affection för sin förförare förvandlad i den största
bitterhet. Hon bekänner på sig horreurer, dem hon på Armfelts
inrådande utöfvat, e. g. att hon två gånger fördrifvit sitt lefvande
foster etc. Får se, om dessa articlar inryckas i det tryckta pro-
tocollet.

CammarHovisionen har efter förrättadHevision å GrefveEuuths
räckningar, och på Advocat Eiscalens därstädes påstående, belagt
ali hans egendom med sequester de non abalienando. Utom de poster
å hvilka Sai. Konungens synbarl. falska och, enligt hvad Baron Arm-
felt i sinä Bref berättar, af den utaf honom så kallade Eiks Eac-
karen Cammar Eådet v. Stockenström efterapade quittencer blifvit
uptedde, förekommer i Grefvens räckenskaper en post endast af 24
tunnor gulld, hvarå absolument ingen verification kunnat visas.

Om Eevisions Secret. Juslens Hus har jagfrågat Doctor Bladh,
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som med mycken nit söker att utverka för Enkefrun någon pension.
Hän tror att Huset är fullkoml. gäldfritt. Men, såsom Bror sjelf
kan tanka, lärer dock ej något Capital blifva för frnn att lefva på.
Med pensionssaken blir utsikten mycket osäker. Alla tillgångarne
bar kriget uttömt, jemte det pensions Sökandes antal derig:m tilkka
är mångdubbladt.

Härtils bade jag skrifvit, då jag före midd:n måste begifva mig
tili Högsta Domstolen. Under vägen derifrån feck jag förnimma,
att i Hamburger Correspondent, den jag ock sedän sjelf läste, enligt
ett utdrag af Bref från AVien under d. 19 April förmäles, det Baron
Armfelt under resan från AVien, närä in tili Stammendorff (som
säges vara vid pass 7 Svenska mil från AVien afläget) skulle blifvit
gripen och arresterad. Kort derpå råkade jag Baron Rosenhane,
som försäkrade, att Hegeringen någon underrättelse derom ej er-
bållit, då likväl, om så hände, en Cöurier af vår Minister derom
borde afskickas. Hän misstänckte således Avis-skrifvarens berättelse
såsom förbastad. Med förra Posten berättades likväl att Armfelt
och Majoren Brännström, bans vapendragare, värit i AVien, ocb
att den förre, genom den senare, emot en medbafd växel af en Ban-
quier därstädes uptagit 1600 Ducater Specie, bvarvid tillades, att
de näppel. hunnit ur staden innan Svenske Ministern Baron von
Nolcken fått kunskap om dem och begynt låta efterslå Armfelt.

Grefve Munck förklarades sidsta Ordens dagen ovärdig att
bära de Svenske Riddare Orden. Med utlåtande om Armfelts orden
upsköts tili dess ban hunnit dömas. Imedlertid äro redan bägges
vapn från Eiddarbus kyrkan (där alla Seraphim Eiddares vapen up-
sättas) nedtagne.

Riks H. Grefve Persens begrafning skedde d. 30 April med
ali Seraphimer pomp. Jag beskådade processionen från Edelcrants
min på Opera huset. Plodins Lik-sermon sades värit dåligt. Men
personalierne supponerar man värit förträfflige, såsom nämligen för-
fattade af Canc. H. Rosenstein; dock har näppel. någon hört af
dem ett ord, då de i kyrkan af Ordens Secretm v. Essen uplästes.
Hän är lågmäld, och nödig tysthet i kyrkan lärer ej eller kunnat i
akt tagas. De skola dock tryckas, så man i sinom tid får läsa dem
i stillhet och med reflexion.

Jag råkade Cancelkn d. 1 Maji på Couren. Hän taite med mig
länge och plaiderade för sitt beslut i annexe saken. Hän vill ändtel.
icke höra, att hän pro imperio tvungit Tengström att taga en viss
annexa, utan endast att behålla en annexa, den hän sjelf ntvalt.
Yisserligen blir Tengström i sin Oeconomie grufvel. lidande, sedän
Bonsdorff, den kältingen, skickar sig emot honom med en så orim-
lig irraisonnablete. Hans Herr Broder Professori! är också sig lik.
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Är det väl hans ämbete värdigt, att lian skall agera Willebrands
Pådrifvare. Här i Stockholm bar man en hei class af Stadens Be-
tjente under detta namn. Deras syssla är att hafva upsikt öfver
arhetets drift vid alla Stadens publique Bygnader etc. En Instruc-
tion för dessa är af Magistraten och Öfver Ståth. utfärdad, och af
denna borde Bonsdorff få ett Exemplar. Tili äfventyrs förekomme
däri något som äfven vid tillsynen öfver arbetet på Jockis kunde
komina tili måtta.

Det är en styggelig händelse som timat där i Åbo. Då alla
Eikets missgjerningar af blodskulder concentrera i Högsta Domsto-
len, så är det, Gudnåde oss! icke ovant för mig att höra rysliga
saker, men ännu har under min härvaro icke något enda mål före-
kornmit, där två 16 a 14 år gl. Poikar hade utöfvat ett så grymt
och skändeligt röfveri.

Yar nådig och skicka mig den Boken Europaeus ämnat för
mig; af Disputationer är Bror god och skickar endast sinä egna,
och Programmer om någre utkommit, de öfrige kan jag umbära, de
oka endast min emharras, när jag skall flytta härifrån. Jag kan ej
npgifva om Stiernmans Höfd. M. Delen II mscript ligger nerpackad
i någon Lada eller Tumia. Den nedpackningen skedde sedän jag
var afrest.

I någre dagar hafva vi haft kulet och rägnaktigt. Natten emot
Böndagen föll snö, så att tak och gator om morgonen stodo helt
hvita. Icke något enda Åbo fartyg är ännu ankommit. Bökmans
Enkä har fått cluhhla nådår vid Lauckas Sacellani.

Med första fartyg, som ankommer, får Bror pappret och Celsii
K. Historia jemte quitterad räckning. Om Ducaterne önskar jag
mig närmare ordres med första. I Cammar Archivi Oontoiret har
jag redan begärt Extract utur Jordeböckerne om Ackola Hem:t,
hvilket då tillika skall medfölja. I dag bar jag min skärf i offer-
kistan. Jag gaf 50 Eiksd. Det kunde jag ej undvika. Så vid pass
lära ock de fleste ofrälse Ledamöterne gifva. Hu blir tiden mig för
kort. Hälsa alla vänner och gynnare. Jag är beständigt Min Herr
Broders

ödmjuke tjenare
M. Calonius.

Jag träffade Adlerbeth i dag och lian skall resa bort tili sin
gård på Landet i morgon, där lian blir ända in tili October månad.
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Stockholm d. 15 Maji 1794.

Min Högtärade Herr Broder! Nästförl. måndag d. 12 hade jag den
aran att erhålla Brors angenäraa bref af d. 8 hujus. Yid dess afgång,
finner jag, att min senaste skrifvelse än ej värit framkommen. Deri
kade jag utbedt mig Brors närmare ordres om Ducaterne. Men sedän
Grosshandlaren Ekholm underrättade mig att Banquen i dess Yäxel
Bancos Casseurs Contoir idkar ordentlig handel med Ducat växling,
och att efter fnllmägtiges faststälde Tarif piiset vore 3 Bdr per
Ducat, och att derunder någre möijligen ej kunde erhållas, om icke
tili äfventyrs af någon Jude, så anmälte jag mig genast hos Casseu-
ren Kolmodin, och sub spe rati inväxlade emot 12 Bdr närlagde
fyra nya, fullvigtiga och väl cordonnerade Holländska Ducater. Om
Bror finner sig missnögd med priset, så hoppas jag att Bror af Gull
Smederne i Åbo säkert återfår sine för dem utlagde penningar.

Med Skepparen Åkerblom, som i dag blir segelklar, affölja
tili Bror Två paquetter innehållande:

l:o fyra Bis Begalt tryckpapper; 2;o Celsii Kyrko Historia,
2 delen; 3:o Hallenbergs Historia öfver K. Gustaf Adolph, 4:de
delen; 4:o Gr. Oxenstjernas Äreminne öfver K. Gustaf III; 5:o
Sturlaesons Heimskringla i 2 Band, varandes dock Begistret de-
fekt på 1 ark, om jag rätt mins, som dock ej lärer hindra, att ju
Yölckner kan dermed vara belåten. Bror torde ej misstycka att
jag, utom ordres, skickar N:o 3 & 4, ty i alla fali torde Bror ändå
ärna skaffa sig dem.

Jag var tillstädes då Grefve Oxenstjerna med sin svaga och
monotoniska stämma proclamerade äreminnet. Frequensen var stor,
men då talet räckte från kl. half fem praecise tili 20 minuter öfver
åtta, så var det ej långt från att alla menniskjor skulle förlora tåla-
modet. Också begynte åhörarena efter kl. 7 aftroppa i stora skoc-
kar. Jag supponerar eljest, att oaktadt den eloge hvarmed denna
Parentation i Extra Posten omnämndes, den ej lärer i alla afseenden
viima Brors bifall. Hvem hade väl trodt, att denne Herre skulle
gifva oss en Chrönika öfver K. Gustaf 111, och att hän så ganska
oförsiktigt skulle söka att förgylla alla hans, äfven de oppressivaste
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anstalter. Kan det rimligen sägas med sanning, att lian sörgde
öfver sin seger vid Säkerbets Actens genomdrifvande etc. Utom
Oratorn sjelf voro af Academiens Ledamöter endast Sju närvarande,
nämligen Edelcrantz, Lehnberg, Adlerbeth, Gyllenborg, Mur-
berg, Sjöberg ocb Rosenstein.

Genom Inspect. Alleen torde Bror redan fått veta, att Alo-
paeus är utnämnd tili Domprobst ocb Arenander tili Kyrkoh. i
Masku. Domey fick vid samraa tillfälle stora Kumbla pastorat,
hvilket Cederströmska Ligan ändtel. ville hafva åt Reg:ts Pastorn
Rosenstein. Detta vai applauderades af Allmänheten. Bror bar
verkel. orätt deri, om Bror tror, att Pastoraterne nu gå på auction.
Derpå vet jag ej ett enda exempel. Således tror jag ock, att Pihi-
nään kan få Närpis, det jag nu hörer att också Weman, den dåren,
skall söka. Det är rätt väl att Tengström ändtel. disculperar mig
för den olyckl. utgången med annexe saken. Jag kan ock inför Gud
betyga, att jag deri ingen del bar. Expeditionen skedde under min
frånvaro tili Upsala. Jag bar ej läsit den, men af Cancelbns egen
discours på Couren märkte jag nog, att hans beslut stödjer sig på
de grunder Bror omnämner. Det är den confusa, men dock oändel.
envisa ocb inbillska Brandel, som drifvit hela spelet. Neikter
bade författat Upsaliensium fägnads betygelse öfver uptäkten af
Conspiration. Jag läste den icke, eburu jag dertill kunnat haft till-
fälle, om jag velat göra mig nyfiken.

I mitt sidsta lärer jag berättat quibus conditionibus Wetter-
stedt fått Upsala Län, nami. för 14,500 Riksd. ocb att ban bebåller
Öfver Directeurs ämbetet vid Landtmäteriet. Hän är nog lycklig
att anses för en man, som i den syslan ej kunde remplaceras af
bvem det ock vore. Nu söker man efter någon tjenlig sujet tili
successor åt Lagerbring i Nyköping emot 8000 Rdr aceord summa.
An bar man ej hittat på någon antagelig person. Den äldste Grefve
Rosen, Cammarberre ocb måg tili Wabrendorff, bar emot 25,000
Rdr accord tili LandsH. To 11 i Malmö blifvit bans efterträdare. Ett
rykte går att General Sinclair, Öfverste för Artilleriet, fått tre års
tjenstledighet sinä bön förutan. Om det är sant, ocb af bvad orsak
det skedt, känner jag ännu icke. Så vidt man vet, är Baron
Armfelt ännu på fri fot. Det är dock visst, att Ryska Ambassa-
deuren försäkrar vår Regering om sin Kejsarinnas eftertryckel. med-
verkan tili bans gripande, ocb att det innan d. 1 Aug. skall vara
verkstäldt.

Hvad är det för en galen historia, som stod i Extra Posten
ocb i Åbo Tidningen om det fyrfaldiga dråpet i Esbo. Om så skulle
bändt som förmäles, huru bar det värit möijligt för någon menniskja
att lära känna det upgifna förloppet dermed? Jag frågade i dag en
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Gapitain Wulfcrona från Tenala derom, men hän sade sig aldrig
hört något deraf.

Af nprors protocollerne biläggas härlios 4, 5 och 6:te arket.
Yäderleken här på orten har värit så förträffelig som någon i verlden
kunnat önska sig. Åkrarne stå härlige, och ängarne likaledes. Kätten
raot förl. Söndag hade vi stark åska med grufvelig blixt, men måtte-
ligt rägn. Finska rågon har betalts med 13l/ 2 Plåt för tunnun.

Sammanskottet tili flottans utredning lärer nu för Stockholms
stad ntgöra omkring 67,000 Edr. Det börjar redan att gå rätt smått
dermed. Collegierne ärna contribnera en corps, och då blir deras
tillskott föga betydligt. Man tviflar, om hela summan slutel. må
kumia öfverstiga 80,000 Edr. Götheborgs boerne hafva värit spar-
sammare än man viintat. Ingen har gifvit öfver 500 Edr och veder-
börande äro missnögda med deras knogeri.

I dag kl. half fem skall examen ske med Konungen. Högsta
Domstolens samtel. Ledamöter äro kallade att dervid vara tiilstädes.
Huru härmed aflöper, skall blifva ett ämne för mitt nasta bref.

Kärlagda note utvisar huru vår räckning nu står. Hälsa alla
gynnare och vänner. Jag är beständigt Min Kare Broders

ödmjuke tjenare
Matth. Calonius.

XVII.

Stockholm tl. 19 Maji 1794,

S. T. Min Kare Herr Broder! Med Skepparen Åkerblom, som
förer Joseph Bremers Jakt Aurora, har jag tillsändt Bror tvänne
Paquetter och ett bref, livari utom tre ark af protocollerne om
Armfeltska Conspirationen lågo fyra Ducater Specie, samt dessutom
en Lada med Böcker, som af Magister Mether tili mig addresserad
d. 16 hujus från Upsala hit ankom. Som bemälde Åkerblom ändtel.
i går afrest, så lärer lian innan kort inträffa i Åbo. Hans Connoisse-
ment på Paquetterne, Brefvet och Lådan bilägges härlios.

Examen med Konungen, hvarom jag i brefvet med Åkerblom
nämnde, gick d. 14 hujus riktigt för sig, och räckte ifrån kl. 3 quart
tili Fem tili kl. 3 quart på Sju. Doctor Flodin examinerade först
om religion i allraänhet och i synnerhet den Ohristna satut dess väl-
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görande verkan så i det enskilta som det borgerl. Lefvernet. Der-
näst Eosenstein 1) om Sanningen, dess källor, kännetekn, grader;
2) I Engelska Historien från Heptarchions inrättning tili Wilhelm
Conquestors tid; 3) Om Europeiska Stats-Systemets revointioner från
Westphaliska freden och tili 1727; 4) Upvistes Konungens skrifböc-
ker för att visa kuru lian i renskrifning sig förkofrat. Sedän fram-
trädde Stridsberg, som examinerade om Sphärens, Pyramidens
Conens ooh Cylinderns förhållande tili Cuben och tili hvarandra,
samt huru deras Cubiska innehåll skall finnas. Konungen uträknade
på stället en tili högd och diameter gifven Cylinders innehåll. Sedän
framträdde Majoren af Eortification Nordencreutz, som gjorde
några frågor om facer och flanquer i en Bastion och npviste rit-
ningar af fästningsverk, som Konungen sjelf gjordt efter honom
mcddelt beskrifning. Konungen, efter hvad jag kunde fatta, ut-
trycker sig med lätthet och talar med godt sammanhang. Hän visade
sig ej försagd, men svarade altid med mycken mödestie. Svaren
voro ingalunda öfverläste, men väl kunde det händt, att hän nyligast
lasit i de stycken, som nu utgjorde ämnet för Examen. Handstilen
blir vacker och kommer i likhet närmast tili den i tryckte förskrif-
terne så kallade Eransöska stilen. Efter slutad examen complimen-
terade Konungen med en nådig bockning alla de kringstående Ahö-
rarena och gick tili den ändan på flera ställen den nog tätt sam-
manpackade myckenhoten. Någre andre än som blifvit befalte voro
ej närvarande. Utom Högsta Domstolens Ledamöter och Berednin-
gens samt de vid lif varande faddrarne, Banco-Commiss. Schmide-
berg och Bryggm Roos och tvänne Bönder, voro ej under Ofverste
graden någre tillstädes. Jag såg ingen Ofverste Lieutonant där och
ingen af Eåderne i Hof K:n eller Collegierne.

Hvad jag i mitt sidsta bcrättade om General Sinclair eller
rättare om det ryktet att hän skulle malgre soi fått tjenstfrihet, det
är aldeles grundlöst. Hän har fått endast tr e månaders permission
för att fara åstad att ärfva någon sin frus gl. Tante, som dödt i
Erankrike. Tili Nyköpings Län har ännu ej någon kunnat finnas
antagelig. De åt hvilka man anbjudit Länet hafva ej kunnat förmås
att derföre utgifva sinä penningar. Sammanskottet för hela Göthe-
borg stiger tili omkring 6000 Edr och för Norrköping endast tili
1500 ditto. Efter ali liknolse lärer på subscriptions vägen näppel.
150,000 Riksd:r eller Nio tunnor gull kunna sammanbringas. Om
Bror lasit poemet Fredi/caren i Extra Posten, så torde Bror ock
gissat att dess auctor är Leopoldt.

Åter hafva de Wiljala boer förnyat sin resnings ansökning emot
Panti. Den föredrogs i dag och afslogs, med 10 ltd:rs böter för
Concepisten och 10 Ed:rs ditto för Sökanderne sjelfve. Det folket
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måste vara ursinnigt. Jag ansåg mig jäfvig i den saken nu lika
sora förra gången.

Eyttmästm Georg Adlersparre nmgås med tankar om afsked.
Man har tillåtit sig emot den skickliga och hederl. mannen någon
inconsequence, den lian har svårt att smälta oaktadt alla de anna
förmonligare uprättelser som honom tillhjudas. Bror känner hans
detenninerade caracter, och det är i likhet med den som lian ärnar
äfven nu skicka sig.

Arken 7 & 8 af Conspirations protocollerne följa här innelyckt.
Jordboks Extractet öfver Ackola skall Bror få i nasta vecka. Man
har solat dermod i Cammar-archivum. Hälsa alla gynnare och vän-
ner. Jag är beständigt Min Herr Broders

ödmjuke tjenare
Mattli. Calonius.

P. S. Hälsa Widenius. Med Skeppm Berg skickar jag tili
honom ett Eis mellan-sort Skrifpapper af större format än det van-
liga. Det kostar 1 Edr 24 sk. Jag fick ej sådant concept papper
som lian åstundade, inen detta gör samma gagn, är jämnt glattytadt
och fast, men likväl för ingen del dyrare än det goda concept papp-
ret. När jag kommer tillbaka skall jag skrifva honom tili. Jag har
ej hunnit att gå tili Cammar Expeditionen i dess nya Logis på
Myntet för att efterfråga hvad Arenanders fullmakt kan komma
att kosta. Derom kan lian dock få säker underrättelse hos Con-
sistorii Kotarien Chytraeus, ty Kongi, fullmakter på Pastorater
betalas i alla afseenden lika med dem på Consistoriele gälden, en-
dast med den skilnad, att här erlägges för det Kongi. Sigillet tili
vaktmästarene 5 a 6 Plåtar och tili Stockholms Lazarett 24 a 32 sk.
ellor 1 Edr. Jag har än ej kunnat få mig ett Expl. af den starka
Declaration vårt Hof gjordt tili Konungen i Neapel om Armfelt.
Deraf trycktes endast 100 Expl. Bror skall dock innan kort få del
deraf. Den fameusa saken emellan Munsterskrif. Holmgren och
Majoren Baron Silfverhjelin af Gardet, af hvilka den senare 1792
in Martio lät gifva 12 fuktel åt den förre utan afseende å hans pro-
vocation tili Krigsrätt, blef nyl. afgjord i Högsta Domstolen, som
tillstyrkte att Silfverhjelm skulle mistä ett halft års Lön och med
500 Eiksd. ersätta Holmgrens lidande. Detta gillades äfven af Her-
tigen. Officers Corpsen vid Gardet var ej nögd härmed, men det
fick icke hjelpa.
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Stockholm d. 31 Maji 1794.

Högtärade Kare Herr Broder! Innoin få dagar bar jag blifvit fägnad
med 2:ne min Herr Broders gunstiga Skrifvelser. För de mig med-
delte nybeter tackar jag ödmjukast. Det var Gubbon Gadd ocb
bans inrotade illska aldeles likt, att hän på sätt som skedt skulle
vid sammanskottet söka utmärka sitt missnöje. Upsala Academie
bar i samma äxnne mycket vanhedrat sig. Någre få Professorer
hafva gifvit 10 Edr, men de fleste 4 Edr ocb Ärke Biskopens quota
lärer värit 100 Edr. Så säges det åtminstone. Hän, Ärke Biskopen,
var här vid Konungens Examen, ocb förargade sig grufvel. å Stån-
dets vägnar öfver Oxenstjernas tai, af den orsak att lian deri
förevitt Prästerskapet, att det vid Jubelfesten oaktadt Sai. Konun-
gens många förtjenster emot församlingen, icke återkallat bans Minne.
Såsom lian då försäkrade ocb inför Oxenstjerna sjelf förklarade, bar
lian ock nu i Dagl. Allehanda för i går med sitt namns underskrift
lätit införa en anmärkning deremot, livari lian ock med anförda
ställen utnr Acta Jnbilaei visar, att Sai. Konungens förtjenster med
ali vördnad ocb tacksamhet blifvit af Prästa Ståndet hugkomne.

Fersens contribution var endast 1000 Edr ocb dem gaf lian
ett par dagar före sin död med egen hand. Det kan i visst afseende
vara roligt att se huru alle märkvärdigare personnager tillskjutit,
ocb derföre bilägger jag bärbos alla de numror af Dagl. Allehanda,
å bvilka det bar tils gjorde sammanskottet är förteknadt. Utom
mig bar än ej någon af H. Domstolens Ledamöter contribuerat. Plu-
raliteten tyckte, att jag gaf för mycket. Collegierne hafva ej eller
ännu sig affunnit, Cancellie Collegium dock undantaget, som i dessa
dagar completterat sin insamling. Endast Justitiae Expeditionen,
med Justitiae Cancelbns 100 Edr inräknade, contribuerade omkring
300 Edr. Det folket bar ej Stora löner, men de hafva gifvit sig
nog närä.

Med S chulten, soin skulle resa i förr går, men af motvind
uppehållen ännu ej lärer lyftat ankar, skickade jag Bror den ut-
komne instructiva berättelsen om Uproret, verificerade collegater af
alla de förnämsta brefven i Transumter. Bland dem finner Bror
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pag. 9 ett bref från fröken Eudensköld tili Armfelt deri vi, Nöt,
för vårt Cancellers vai ej blifvit glömde. Hon bar dock misstagit
sig deri, att hon trodt att vi hade skridit tili vai långt förr än Arm-
felts afsked var utfärdadt. Armfelts långa instruction, huru hon
skulle påtruga sig tili Maitresse åt den unge Konmigen ooh ett
hans svar på hennes deremot anförde betänkligheter, skall jag vid
en ledigare stund vidlöftigare omnämna. Med Schulten fölgde ock
arken 9 12 af protocollet. Härjemte afsändas arket N;o 13, det
af Bror requirerade Eeuterholmska talet i frimurare Logen jemte
ett hans senare tai ibidem a 8 sk. såsom ock 3:dje Bandet af Hal-
lenberg om Gustaf Adolph häftadt a 1 Edr 24 sk. Det är väl, att
min remiss med Åkerblom riktigt framkommit ooh att Bror funnit
sig nögd med min beställning. Nu aro Canciani Leges Barbara-
rum Gentium, en skön uplaga med många sköna appendices, och
Baluzii Capitularia ankomne. Tillsammans Sex volumer in folio,
soin dock kuuna bindas i fyra Band. Mazzas räckning stäld in
Banco följer här innelyckt, stor 38 Edr. Piiset är 25 procent bättre,
än om jag addresserat mig tili en Bokhandlare. Carpentiers
Supplementa ad auctiorem Glossarii Cangiani Editionem fick jag
intet, de äro tryckte i Paris och måste nästa gång sökas genom en
omväg. Käre Bror laga nu så, att jag oförtöfvadt får hit ofvan
nämnde 38 Edr in Banco. Jag kunde förskjuta den summan, men
då skulle jag nödgas upnegotiera Banco emot 25 procent, och Aca-
demien torde- hafva utvägar att fournera sådant mynt för ringare
upgäld. Det blef ju beslutet att Studenternes Bibliotheks afgift
skulle erläggas in Banco. Nästomnämnde Böcker äro häftade i Pap-
per. Boschovichs Opera kunna nu fås för 18 Edr in Banco, om
de åstundas.

I nästa tisdag skall det stora Campementet på Ladugårds gärdet
börjas. Yår Cancellarius afreste d. 20 Maji tili Pommern, där hän
dröjer tili emot slutet af September. Sedän lian redan afrest fick
jag ett bref af H:r Prof. Tengström i samma ämne, soin Bror be-
hagat vidröra. Jag hinner nu ej svara honom, men var god och
försäkra honom på minä ord, att lian kan göra sig säker om trans-
port tili annexa. Om Brandel fräste eld, skall det dock ske. Men
Bror behöfver ej derföre säga, att jag trossar honom. Annu har
ej Lagerbring fått någon efterträdare. Tili äfventyrs blir det
Gyllenadler af Lif Eeg:tet. Öfverste Lieut. Gripenberg vill
ändtel. bli LandsHöfding i Åbo, men jag tviflar att det lyckas, ehuru
lian sjelf tror det.

Jag har nu åter i någre dagar vaiit och är ännu ganska mycket
syslosatt af någre grannlaga Krigs Hof Eätts måls utarbetning. Der-
emellan nödgas jag för egen heder och säkerhet occupera mig att
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städa vara Poikars protocoll i Högsta Domst olen. Ach! hvad den
vid sitt protocoll är ömkel. betjent. Sed haec inter nos. Jag vill
ingalnnda skrika ut dem. De visa mig så mycket förtroende, att
jag bör menagera deras svaghet.

Den 13 Junii skall jag resa med på en Eiddare syn i Häggby
Sokn närä tili Upsala, emellan v. Ackern ocb Ofversten Drufva.
Den förstnämnde är en dålig man. Hälsa alla väre vänner. Säg
ock åt Widenius, att jag riktigt fått hans 2:ne sidsta bref ooh i
det förra en femtio Rd:rs sedel. I nästa vecka skall jag skrifva
honom tili. Pramhärdar med fullkomligaste högaktning ocb tillgif-
venbet att vara Min Herr Brors

ödmjuke tj.
Matth. Calonius.

Yölkners bref skall nästa gång öfversändas. Holmberg är
ankommen. Hän var bos mig i dag. Lind li är ännu qvar. Tack
för Disputationerne etc. med Mag:r Tammelander.

XIX.

Stockholm d. 12 Junii 1794.

Min Högtärade Herr Broder! I förr går bade jag den fägnad att
erhålla min Herr Brors gunstiga Skrifvelse af d. 5 hujus. Det före-
föll mig oväntadt att finna det mine sändningar med Professor
Schulten ocb Mag:r Poenander då ännu ej voro framkomne. Men
deras resa lärer gått långsammare än jag förmodat. Xu måste de
utan tvifvel vara framme.

Med rådman Trapps Skeppare Berg skickar jag tili Bror l;o)
af protocollerne om Conspiration arken X:o 14—18; 2:o) Blix om
Sveriges Stats-bvälfningar II delen, hvilken piece, eburu liten den
är, kostar 24 sk. såsom Bror af Tidningarne kan inhämta; 3:o) Hal-
lenberg om Gustaf Adolpb del IV enligt requisition a 1 Rdr 12 sk.
häftad. Jag fruktar, att jag i mitt bref med Poenander, då jag
sände Hallenbergs 111 del, lärer skrifvit, det den kostade 1 Rdr 24
sk. Men pm så skedt, så är det en misskrifning ocb bör beta En
Rdr 8 sk., hvilket Bror behagade antekna sig tili minnes. Efter
mine annotationer står vår räckning sub dato så, att jag för Bror
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utlagt 30 Rdr 8 sk. och att Bror således af sine insände Femtio Rdr
bar bos mig innestående tili sine ordres Nitton Riksd. 40 sk.

Då Academiens i Upsala hela sammanskott, enligt hvad allmänt
säges, icke stiger tili fyllest 350 Riksdr, så finner Bror lättel., att
Academiens i Åbo contribution anses ganska bederlig ocb patriotisk.
Också kan Bror vara försäkrad derom, att vår Academie, framför
de andra bägge, äger bos Regeringen den bästa reputation. Den
bar väl ej fått ujuta någre gracer, men det oaktadt står den i godt
anseende. Man önskade likväl att G-add ocb Bonsdorff icke vore
medlemmar af den Corpsen. Efter min tanka skulle Academien med
sitt sammanskott göra alrabäst, om det, aldeles i jämlikbet med K.
M:ts i det ämnet afgångne Oirculaire, blefve för Kongi. M:ts ocb
Kronans räckning nedsatt i Åbo Läns Landt Ränteri. Sedän man
begynt att i Inrikes Tidningen införa en alphabetisk förtekning öfver
Contribnenterne i Stockholm, så är det ej nödigt att jagfortfar med
Communication af de numror af Dagi. Allehanda, å bvilka de se-
cundum seriem temporis upräcknas.

Men är det icke en underlig sak att den gl. Ligan är så ibäng-
sen i sine principer att colomniera ocb att tracassera alla Regerin-
gens anstalter. Man beböfde dock ganska litet förstånd för att finna,
det bandelen nödvändigt tarfvar armerad betäckning. De måste ju
sedt Tractaten med Danmark. I dess fullgörande vore det van-
bederligt att brista. Har man icke redan bevis uti det som händt,
att Engelsmännerne sjelfva med sinä steg emot Svenska Sjöfarande
närmare approcherat tili folkrätten, än utom denna armement möij-
ligen kunnat föimodas. Eljest medgifver jag gjerna, att det icke
i ali ting går så trådrätt som jag skulle önska, ocb att Regeringen
tillåter sig arbitraire steg, som kunde och borde undvikas. Men af
de articklar Bror omnämner, att man i synnerbet betjenar sig af
att svärta Regeringen, aro en del uppenbara Lögner, och en annan
del sådane, som åtminstone böra ursägtas. Lögn är det att Rege-
ringen privilegierat några bazardspel. Dessa äro så aldeles aflagde,
att jag bedyrar mig aldrig bafva bört, att en gång gamle ökände
Spelare vågat att etablera dylike Clubber, bvarken i private Hus
eller på allmänna Näringställen.

Att Wetterstedt fick bebålla Öfverstyrelsen af Landtmäteriet,
var visserl. oväntadt. Men ban bar baft den sällsynta lyckan att
sätta alla de Höge i den opinion, att ban vid det verket är omiste-
lig. Också är bär tanta penuria bonorum virorum, att man skulle
baft rätt svårt att remplacera honom, i synnerbet på denna tid då
Storskiftsverket i Einnland ocb Skåne ännu fordrar att i dess jämna
gång ocb efter den en gång fattade pian fortsättas ocb tili slut
bringas. Jag bar aldrig gillat Öfverlopps jords systemet. Men med

7
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den sakea är redan så vida kömmit, att maa deri ej kaa gå ett steg
tillbaka ataa att åstadkomma ea äaau större coafusioa och viller-
valla; ocli tili äfveatyrs lärer maa befarat, att aader ea ay styrelse
detta verket kaaaat råka i aågoa oreda. Alfviag aasåg maa icke
vara deaaa detail aog vuxea, ocli gabbarae Holmbriak etc. vid
Laadtmäteri Coatoiret aro saaaerligea icke de mää, sora riml. kaaaat
dertili ataämaas.

Att Edmaa blef Expeditioas Secreterare vid Jastitiae Caacellers
Expeditioaea hade iagea aaaaa graad, äa att haa 1) är ea oaekeligea
gaaska capabel och arbetsam maa, aågre och trettio år gammal och
således vid fallkomlig vigaear, 2) att Jastitiae Oaaceller, såsom
oäadeligea öfverhopad af göromål, oför tili siä kropp och aågot litet
lat och låagsam, tarfvade ett kraftigt och ayttigt biträde, soia haa
af de vid haas Expeditioa förrat aatagae poikar iagalaada kaade
vaata, och 3) att deaaa syslaa är ea blott commissioa, ataa ea styf-
vers Löa, och 4) att sådaat äfvea skedt förrat såsom för Exempel,
då aa mera Lagraaa Dahlsoa, såsom Ådvocat Fiscal i Svea Hof-
rätt, af Sai. Koaaagea förordaades att vara Expeditioas Secreterare
åt BiksDrotzet dea tidea haa förestod Jastitiae Caacellers äaibetet.
Jag eriarar mig ock att Eoijalisterae aasågo dea författaiagea med
aågoa särdeles apmärksamhet. Hvarföre skall aiaa då aa fiaaa Ed-
maas ayttjaade vid samma Expeditioa så alt för besyaaerlig. Hade
maa haft aadra ämaea att väljä, soar ataa betalaiag velat hafva
det omaket, och som dervid kaaaat göra gaga, skalle maa helt vist
tagit deai dertill. Mea iaför Glad jag skalle kaaaat gifva förslag
på aågoa sådaa.

Dea berättelsea, som atgör första iagressea tili de om Coaspi-
ratioaea tryckte Haadliagar är af Edmaas haad. Det är mycket
litet soar Jastitiae Caacelha sjelf tili dess städaade bidragit. Jag
hoppas Bror deraf skall fiaaa, att Edmaas vai ej bör ogillas. Haa
bar ock gjordt alla Ofversättaiagarae, och aär tillfälle framdeles
blir att jämföra dem emot Origiaalerae, skall Bror fiaaa att ver-
sioaea altid är precist ocli lyckl. träffad. Argillaader har dock
aågot litet biträdt hoaom med berörde traaslatioa.

Hvacl ared Maack förelapit är altsammaas ea absolat fölgd af
Sai. Koaaageas egea författaiag och dea på haas aastalt med Maack
iagåagae Capitalatioa, att jag så må säga. Hvad hemliga orsaker
Koaaagea må haft tili att skoaa Maack, det lämaar jag därhäa,
mea historiea med hoaom är deaaa. Haa skalle depoaera f ali er-
sättaiag för de falska Sedlarae och tili Jadeas iademaisatioa. Sedaa
borde haa förfoga sig atar Eiket och straxt haa kömmit öfver gräa-
sea aflägga alla Ordeas decoratioaer, aataga ett aaaat aaara, förfoga
sig iacogaito tili aågoa aflägse ort, och efter Sja måaader låta rap-
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portera sig soin död och besörja derom, att det i utländske Tid-
ningar skulle införas. Tili dessa vilkors upfyllande har Munck in
sollennissima forma uti en liemlig conclave på Slottet skriftel. med
naran och insegel sig förhundit. Men nu har hän ej hållit en enda
bokstaf af alt hvad hän lofvat. Efter en kort resa tili Halien, har
hän återkommit tili Hamburg och där nedsatt sig som en Grefve
Munck och Riddare af Svenska Seraphimer orden etc. Yarnad att
ställa sig sin förbindelse tili efterrättelse, så kärt honom vore att
undgå det som nu händt och hvarmed hän af Sai. K. sjelf var hotad,
har hän med spotskhet undandragit sig att göra det. Är det då
underligt, att man skridit med honom tili den ytterlighet som be-
kant är. Alt hvad som skedt, är skedt endast att soutenera Sai.
Konungens egen honneur, och det förargar hans tillhängare. De
vid förhören med Munck hållne protocoller, som tili en del i den
unge K:s närvaro i det preliminaire Ordens Capitlet in Aprili sidst
blefvo upläste, aro nu under mångfaldig försegling öfverlämnade i
Kongi. Svea Hofrätts förvar. De innehålla, som det säges, underliga
saker, såsom huru Konungen låtit tillverka falska Ryska Banco-
sedlar etc. etc., de quibus alia occasione.

Att Regements Chefs skulle fått Taffelpenningar är en för-
dömd osanning. Gud nåde oss så vist, som tillgångarne ej tillåta
sådane utgifter, om man ock för dem vore benägen. Klingspor,
såsom en Chef commenderande i Finnland, har lika som hans före-
trädare haft och har ännu Taffelpenningar, ty någon annan lön för
General-befälet därstädes bestås honom ioke. Men för öfrigt får
någon annan Reg:ts eller Fördelnings Chef icke ett rundstycke. Hvar
tager man i Åbo alla dessa historier?

Hos Ryssarne bör man vist icke tillförse sig någon upriktighet
i Armfeltska saken. Hvar den syndaren nu är, det vet man al-
deles icke. Det sades, att hän från Wien tagit vägen åt Böhmen,
för att derifrån begifva sig tili Pohlen; denna dessein måtte hän
väl ändrat sedän Ryska sakeina i Pohlen fingo en annan vändning.
Förmodeligen lärer lian dock, ehuru på annan väg, gått tili sin stora
Protectrice. Huru möijligt är det icke för henne att i sitt vidlöftiga
Rike gifva honom någon refuge, utan att någon dödelig menniskja
derom kan få någon spaning, mindre någon bevislig kundskap? Det
är hugneligt, att den unge Konungen med ett utmärkt förakt anser
alla dem, som blandat sig i Armfelts anstalter. Hans Ofvermar-
skalk Grefve Oxenstjerna har deraf rönt flera mortifierande ve-
dermälen.

Sedän det gått så långt ut på tiden med Academiens tack-
sägelse address, torde det vara bäst att aldeles inställa dermed. Jag
är väl ej mycket derföre, att Academien skall låta Hof R:n i det
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som på Etiquette ankommer lända sig tili mönster och eftersyn.
Men clå det ej skedde straxt, då icke något Colleginm i Stockholm
(Magistraten och Borgerskapet undantagne) med sådan address in-
kommit, och då ej eller Lunds Academie det gjordt, så skulle det
nu efter ett halft års föriopp se alt för affecteradt ut, om Aho Aca-
demie ville dermed omaka Eegeringen. Jag vet, att det icke tages
illa, om Academien låtsar ignorera hela den skyldigheten. East
hälre blefve det en anledning för grimacer, om man nu efter åt
ville göra sig tili. Sådana där saker kanna hafva något värde, då
man trugar sig fram med dem just under första Enthousiasmen, och
då af uptäcktens nyhet alla sinnen ännu aro uprörde. Sedän första
hettan afsvalnat skattar man dem föga. I alla fall hade addressen
bordt vara endast tili Konungen, men så stäld, att Hertigens nit
och stora vaksamhet ingalunda skulle synas bortglömd. Jag tror man
svårligen skulle kunnat undvika critique, om särskild address hade
blifvit insänd tili Konungen och en annan tili hans förmyndare.

Eutström fick jag ej se. Cancelhn berättade mig, att lian
var i staden. Hän ärnade ej gifva honom Lön utan från den dag
hän ankomme tili Åbo och anmälte sig tili tjenstgöring. Jag berät-
tade deremot Cancelhn att Salig doctor Dahl fick ett helt års Lön
tili flyttnings hjelp, och att billigt vore, det ock denne, ehuru hän
ej ägde för sig de considerationer som Dahl, finge Lönen för hela
detta år, om hän innan missommaren ville anträda sin resa åt orten.
Sedermera råkade jag ej Herren, men jag finner nu af Brors bref,
att lian vidtagit mitt tillstyrkande.

Jag skall i denna dag kl. 11 anträda resan tili den af mig förr
omnämnde Eiddare Synen, som börjas i morgon 5l/2 mil härifrån.
Derföre har jag ej eller tid att circkla med minä ord. Nu på stunden
kom Ofver Directm Bremer tili mig och sade, att hän reser Post-
vägen hemåt. Jag tog derföre det partie, att låta detta bref, soin

i alla fall bör upbrännas, gå med honom, och jag bilägger härvid
Blixens piece och protocollerne. Hallenberg IY del går med
Skeppm Berg. Yölckners bref återföljer härjemte. Gramle Came-
reraren Ekman i Finska provincie Con:t uti Cammar Collegio dog
i går hastigt af en svår blodstörtning. Hän skulle låta utskrifva
Jordboks Extractet om Ackola, men sölade dermed, och nu får jag
derom göra ny anstalt. När Schönberg ankommer skall jag ej
underlåta att anmäla honom tili det bästa hos dem, soin jag känner
i Collegio och i synnerhet hos Gubben Lilljenheim, med hvilken
jag är bekant.

Jag blir här tjenstgörande hela Somin öfver. Hisinger lärer
onds-dagen bli synlig i Åbo. När Ulner må resa, vet jag ännu
icke. Käre Bror! Laga att jag får Mazzas räckn. betald. Det är
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mig så tungt att låta honom vänta. Tili äfventyrs dröijer Hisinger
liär tili min återkomst från Pidd. Synen, och med honom skall jag
skrifva Bror vidare tili. Hälsa alla vänner tusende fakit. Med ali
uptänkelig högaktning och vänskap är jag oföränd. Min K. Brors

ödmjnke tjenare
Matth. Calonius.

XX.

Stockholm tl. 1 Julii 1794.

Jag supponerar att detta bref träffar Bror ännn i Äbo. Efter
min återkomst från Eiddare Synen har jag värit mycket sysslosatt.
Således har jag ej haft tid att förr besvara min Brors sidsta ange-
näma skrifvelse af d. 19 Junii. Mazzas quittence å 38 Biksdr bi-
lägges härhos. Böckerne afsänder jag med Holmberg inlagde i
en Trälåda. Canciani Collection af Leges Barbarorum antiquae är

ett förträffeligt verk, onekel. det bästa, som i det slaget tils dato
utkommit. Det är skada jag ej är i Åbo. Jag kunde göra mig deraf
i min väg mycken nytta. Baluzii Capitularia om jagrätt känt dem
förrut torde kunnat umbäras. På ett publikt Bibliothek kan dock
det verket vara sin plats värdigt. Sellii historia naturalis Teredinis
etc., som i min frånvaro gick bort på auction och inropades af en
Notarius Consistorii Lindströmer, löste jag tillbaka af honom för
En Pdr och de penningar är denna monographie ärligen värd.
Exemplaret är vackert i stor 4:o.

Fredenheim har skänckt tili vårt Bibliothek 2;ne Böcker,
märkvärdiga för sitt sällsynt sköna och det Barkevillska vida öfver-
träffande Tryck, den ena är Aoyyov Iloiiisvixmv, Täv xara /iarpvrjv xat

XXor/v BlßXol tettuqes cum Proloquio de Libris Eroticis antiquorum,
Parma ex Pegio Typographeio 1786 i regal 4:o; den andra är Äva-

XQsovrog Ttjiov Mslrj, i. e. Anacreontis Odaria ibd. denna senare hei
och hållen tryckt med litterae majusculae sive Capitales. Gifvaren
sjelf har fått dem som praesent sig tillsände af Hertigen i Parma.
Tili dessa har hän lagt en Liber rarus, Della origine et de’ fati delle
famiglie illustri dTtalia di M. Francesco Sansovino in Yinegia 1609,
4:o. Alla dessa äro inlagda i samma Lada med de förenämnde och
så förvarade, att de ej skola missfaras under resan. Pesten af
den insände Banco sedelen, stor 79 Pdr 35 sk. 8 rdst, som gör, sedän
38 Pdr deraf afgått, 41 Pdr 35 sk. 8 rdst. innestår hos mig tili Brors
disposition.
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Nu är saken om Haartmanska Professionernes combination
hos K. M:t afgjord ooh bifallen. Jag hade så tillställt, att Cancelhn
tillstyrkte, det Bonsdorff med allone borde ingå i Facultas Medica
och, emot nu straxt erhållande 400 Relr in Banco, förlora sin com-
petence tili indelt Lön in facultate philosophica. Det skulle ock
gått för sig om Eosenblad baft mera conrage. Af fruktan för
Bonsdorffs skrik ocli det myckna klammeri deraf kunde upkomma,
difficulterade lian så mycket dervid, att endast Consistorii hemställan
bifölls; clock blir hans rätt tili munera ambulatoria utom sin torn-
in facultate medica lionom uttryckel. afslagen. Andtel. är ock
Boktryckeri saken tili Academiens fullkoml. förmon afgjord. Der-
emot gjordes mycket krångel, men det kunde ingen ting verka. Var
gracieux och berätta elettä åt Mag:r Frenckell, ty nu hinner jag
sannerl. ej skrifva lionom tili, ehuru gjerna jag ville det.

Öfversten Baron Palmquist, arresterael i Sundet, ankoin hit
i förgår om afton kl. 8 och insattes på Högvakteri. I dag har lian
värit tili förhör i Krigs Hof E:n. Saken om Conspiranterne är under
Hof B:ns afgörande. Innan Julii månads slut lärer därstädes doraen
öfver elein falla. På de anklagades anhållan har Hof R:n förordnat
Referendarien Scheve tili fullmägtig för Aminoff, vice Hotanen
Hammar för Ehrenström och Secretm Argillander i Krigs Hof
R:n för fröken Rudensköld. Då den sidstnämnde af sin Princi-
palinna begärt ett promemorie tili att upsätta hennes defensions
skrift, har hon svarat, lian kunde skrifva just soin honom sjelf bäst
syntes, hon hade sagt tili protocollet förrut alt hvad sägas kunde etc.

Campementet på Ladugårcls gärdet slöts förl. Sönclag dä Troup-
perne återmarscherade tili Stockholm meri samma ståt, som de ut-
gingo. Kasta måndag reser Konungen och Hertig Carl tili Dalarne
och Bergslagen på tre veckor. Rosenblad och Rosenhane blifva
följagtige på resan. Imedlertid tillsättes samma Regering under
Friedric Adolphs praesidium, som förleclit år.

Holmberg har verkel. entamerat en pian för att bli General
Fiscal öfver Apotheken i Finnland, clock tror jag ej att det lyckas.
Tammelander jagade Ytter från förslaget tili Wichtis. Hertigen
ville aldeles icke godkänna några Ryska Tjensteår. När Bror kom-
mer tili Wasa skall Bror hafva för sig ett bref från mig. Far väl
imedlertid, och hälsa alla gynnare och vännor från Brors och deras
ödmjuke tjenare.

P. S. Arken K:o 19—22 följa här innelyekt. Domprobsten
Munck nämndes i går tili Biskop i Lund. Jag återkom från Rid-
dare Synen nästnämnde dag om afton kl. 8. Intet annat för denna
gång. Hälsa alla Herrarne, gynnare och vänner!
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Stockholm tl. 11 Julli 1794.

Min Högtäracle Kare Herr Broder! Sedän jag i föiiedne Lördag liade
erhållit Brors angenäma Skrifvelse af d. 30 Junii, feck jag Måndagen
derpå genom Secretm Gerss de mig tillsände Penningarne. I brefvet
stod att penningarne in Banco skulle utgöra Niiton Eiksd., men de
ntgjorde verkeligen ej mera än Sjutton Eiksd. Om det härrört an-
tingen af misskrifning i Brefvet eller af missräckning vid remissen,
torde Bror vid tillfälle gifva mig vid hand. Ännu har jag ej fått
ordres, hvartill Banco myntet skall användas.

Den Femtio Eiksd. Sedelen aflämnade jag samma dag den mig
tillhanda koin nti Fru Juslens egna händer. Hon lärer med sidsta
Post på AVasa redan averterat Bror derom. Atminstone lofvade hon
det. Penningarne tycktes komina henne väl tili matta i hennes en-
sörjande och bedröfvade tillstånd. Hon hade förrut värit i beråd
att flytta härifr. tili Borgo. Från denna flyttning afrådde jag henne
på många skäl. Lyckligt vis hade ock Bergs Eådet Petersson,
under ett besök hau under sin korta härvaro gjordt Frun, värit med
mig af enahanda mening. Således har hon ock nu mera slagit denna
flyttnings idee ntur hogen, och hyrt sig för nasta år andre rum,
längre up på Drottningsgatan men nedan före Kongsbacken för
1300 dl. kopp.unt för året. På det förra stället betalte hon 150 Eiksd.

Med Holmberg soin i morgon afreser afsänder jag tili Åbo

alla de af mig i mitt sidsta bref (hvilket Bror innan afresaii från
Åbo torde bekommit) omnämnde Böcker, inlagde i en trälåda och
väl förvarade. Ladan, nygjord hos en Snickare, kostade mig 24 sk.
dem jag förer Kongi. Acadeinien tili räcknings. Under särskildt cou-
vert afsänder jag ock arken 23—31 inclusive och torde de få ligga
hos Alanus tili Brors återkomst.

Tvisten emellan Academien och Boktryckaren Carlbom om
Psahnhoks trycket etc. är nu mera lyckl. afgjord tili Kongi. Acade-
miens för mon i alla delar. Jag averterar i dag Frenckell derom.
Jag vill minnas att jag förrut berättat om K. M. utslag ang;de Haart-
man ska Professionernes combination, och att det är enligt med
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Consistorii liemställan, dock att den dubbla competencen tili munera
ambulatoria är Bonsdorff afslagen.

Om de nyheter här förefallit, lärer Bror af Herr Hof Rätts
Kädet Hisinger få underrättelse. Bland dem är Hof Predikanten
Thyselii arrestering ooh den emot honom anbefalde action den
märkvärdigaste. Jag hinner nu ej vara vidlöftigare. Nasta vecka
skall jag skrifva Bror tili på Uhleåborg. Hälsa Magister Fr an tz en.
Professor Malmström är hit ankommen, men jag bar ej sedt honom
och ej vet jag hvar hän bor. Käre Bror giöm ej att complimentera
Fredenheim för de skänckte Böckerne. Hän vore dermed mycket
tillfrids stäld, och vi hade att framdeles af honom vänta åtskilliga
vackra saker. Mycken lycka tili en angenäm fortsättning af resan.
Lef väl!

XXI.

Stockholm d. 26 Sept. 1794.

Min Högtärade Kare Bror! Under sin långa resa har Bror behagat
fägna mig med 3:ne rätt angenäma bref, upfylde med vackra refle-
xioner öfver hvarjehanda ämnen, som Bror förekommit. För denna
vänskap är jag Bror oändeligen förbunden, hvarföre jag ock nu, då
jag hoppas att Bror är i annalkande tili Åbo, med nöije återtager
en brefväxling, som från min sida i snart try månader värit afbru-
ten. Imedlertid har jag likväl afsändt tid efter annan de utkomne
protocollerne rörande Conspiration, jemte Hof K:ns ntslag och Ad-
vocat fiscalens Besvär i berörde mål, såsom ock någre andre af Bror
requirerade papper, med ordres, att de i Brors frånvaro skulle af-
lämnas tili Secret. Alanus, som lärer dem Bror genast tillställa.

Nu är det ryktbare målet afgjordt, på ett sätt som af Tidnin-
garne är bekant. Med vice Häradsh. Pomo eli, som om någre få
dagar härifrån afreser skall jag meddela Bror en omständelig detail
om hela förloppet och burn vidt Högsta Domstolen äger del i det
som händt, tili äfventyrs utöfver Allmänhetens förmodan. Med
honom skall Bror äfven få de sedän min sidsta remiss utkomne
arken af protocollerne i den saken. Att Högsta Domstolens protocoll
icke blifver tryckt, tycker jag mig med tämlig visshet kunna förutse.
Att Justitiae Cancelleren blir President i Wasa Hof Rätt, torde
kunna tagas för otvifvelaktigt. Hvem som då utses tili Justitiae
Canceller, är svårare att säga. Det kan hända att det blir Hisinger.
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Åtminstone gör lian alt sitt tili att förvärfva sig elettä i mitt sinne
yådelige förtroende.

Häradsh. Blix har på tryeket fortsättningen af sinä politiska
Betraktelser. När den utkommer, som snart lärer ske, skall jag
skieka tili Bror ett Exemplar deraf. Professor Malmström skall
nn vara här i staden, men jag liar ej sedt lionom sedän hän från
Westmanland återkommit. Sedän Stats Secretm Fr ane nu är skilgd
från sin tjenst, dock med bibehållande af den särskilta pension af
1200 Edr, som Salige Konungen lionom bade tillagt, blir ofelbar-
ligen Baron Eosenhane Ofver Postdirecteur. Jag tyeker den sysslan
skall accomodera lionom väl och gifva lionom nog ledigliet att fort-
fara med sine Genealogiske nndersökningar. Hän skall gifta sig med
Eiks Cancellei'ns dotter.

Att Bror från sin resa complimenterade Fredenheim för de
Böcker hän senast skänckte tili Academien, var förträffeligen väl
gjordt. Hän var hjertel. smickrad deraf. Gubben Sernsköld har
jag en och annan gång besökt, men nn på lång tid har hau ingen
ting nämndt om sin tillämnade donation. Har lian redan meddelt
Bror förtekning öfver sine Latinske Poeter? Jag fruktar hän så
länge idislar på sitt Testamente, att det slutel. blir ogjordt. Ogjerna
ville jag påminna lionom derom. Det skulle se så tiggarlikt nt.
Om lian likväl ännu en gång började tala derom, torde jag väl taga
mig den frihet att yrka en skyndsam fullbordan af en berömlig sak,
den hän så länge hos sig beslutit.

A propos! Bror nämnde i ett sitt bref om Munsala kyrka, att
den är så rymlig och respectable, att den kunde passera för dom-
kyrka. Man påstår här, att vid Eitningens ntfärdande tili denna
byggnad det misstag i Ofver Intendents Contoiret förelupit, att man
för detta Capell npgifvit en ritning, som var ämnad för en stor
Landsförsamling i Blekinge, hvilken sidstnämnde deremot förkastade
den ditsände Ei tn ingen och begärte sig en annan för en större och
efter dess folknmnmer afpassad kyrka, som ock sedän blifvit berörde
församling meddelt. Nu har jag ingen ting vidare att heratta. Som
sagdt är, skall Bror med Pomoell få en vidlöftigare Epistel. Hälsa
alla gynnare och vänner.

Det säges, att Probsten AViden och Thorild skola fått till-
stånd att återkomma i Eiket. Jag har ej kömmit att underrätta
mig, om det är grundadt.

8
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Stockholm d. 29 Septemb. 1794.

Högtärade Kare Herr Broder! Härjemte följa nu protocolleme från
arket N:o 55 inclus. tili och med GO ooh från ocli med 72 tili
ocli med 79, tillsammans 15 ark. Bror lärer sedt i Tidningarne, att
tryckningen ej skedde i ordning, ocli deraf liar härrört, att ett ark
är teknadt med N:o 60 ocli ett annat dernäst med Q0 l /2, ty man
hade ej riktigt nträcknat kuru månge ark, som fordrades för de ark
som lämnades otryckte, för att ju förr dess hälre skaffa Advocat
Fiscalens ämbetes påstående i Allmänhetens händer. Nu måste Bror
bafva en oafbruten suite tili och med arket 79.

Af den farneuse Prospectus synes mig, att tre särskilde uplagor
blifvit gjorde. Af den första uplagan bilägges härbos ett tryckt
Exemplar för Kongi. Academiens Bibliothek. Jag skall se tili att
förse Bibliotbeket med Exemplar också af de tvenne senare upla-
gorne, som i någon mån vika ifrån den första. Yissa expressioner
aro i de senare rättade ocli förbättrade. Af den medlersta uplagan
äger jag en afskrift. Jag bar ej liaft tillfälle att jämnföra, om icke
den 3:dje uplagan, som är in 8:o, är endast ett aftryck af den andra.

Annu bar jag ej rakat Malmström. Om lian här skall afvakta
Cancellerns ankomst, så får lian förmodel. ännu dröija i 8 eller 14
dagar. Man säger, att Ebel ock skall vara från sin Landsflykt åter-
kallad.

Med den innelyckte Apostillen förfares på sätt jag deri anbållit.
Sjökorten skall jag skicka med Skepparen Tynien eller Berg,
bvarom jag framdeles närmare vill avertera. Prinsessan ankom i
Lördags d. 27 kl. 11 om aitonen bit tili staden, bvilade öfver natten
i sitt ännu ej fyllest inredde palats ocli reste d. 28 vid middagstiden
tili Drottningholm, hvarest Cour skulle blifva. Hälsa Assessor Wal-
lenius. Gud vet, huru jag skall få tillfälle att vara bonom tili
tjenst i bans Prästcommission. Gjerna ville jag göra det om jag
kunde, men omöijeligen kan jag våga mig åstad såsom recommen-
dateur ex professo. Det bar aldrig värit min vana, ocb dertill bar
jag ej gåfvor. Mig felar det etourderi, som dertill vore nödvändigt.
Beder i öfrigt om min hjertel. bälsning tili alla andre vänner. Måväl!
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Att Assessor Juslen i Wasa blifvit nämnd tili Hof Eätts Eåd
därstädes och Oarp tili Assessor ibd. samt Wallerian, Sylvius
och Gadelli tili Assessorer i Åbo Hof Eätt, måste redan vara be-
kant. Hetta skedde d. 26 hnjus. I dag d. 30 Sept. skrockar folket,
att Ehrenström skall blifva benådad tili lifvet, om ej förr, så på
Eättsplatsen. Men jag tror det intet. Arket K:o 80 af protocoh
lerne som i dag utkom, följer jemte de öfrige. Likaledes ock arket
81, sedän Pomoell upskjöt med sin afresa tili i dag, som är d. 3
October.

1793 [läs: 1794] d. 29 September.

Apostille. Hu skall jag meddela en omständelig och sannfärdig
detail om sluteliga förloppet med det ryktbara Högmålet. Så snart
Advocat fiscalens Besvär öfver Hof Eättens utslag (hvilka dock ej
aro författade af honom sjelf, utan efter föreskrift af Expeditions
Secreteraren Edman) inkommit och genom Trycket straxt derpå
blifvit utgifne, begynte Eegeringen gm Just. Cancellm att enträget
sollicitera hos Högsta Domstolens samtel. Ledamöter, att desse Be-
svär i alla sinä puncter simpliciter måtte bifallas. Henna proposition
motsades i mer och mindre mån af den ena och andra. Åndtekn,
sedän de infordrade förklaringarne både öfver desse och Ehren-
ströms samt Aminoffs Besvär blifvit utgifne, förekom saken i
Högsta Domst. uti Justitiae Cancellers öfvervaro d. 15 Sept. och
förehades då samt d. 16 och 17 ditto. Omröstningen sidstnämnde
dag om efter middagen, som äfven bivistades af Just. Canceller,
utslog således: att hvad angår

l:o Armfelt, så emedan i Hagen icke någon ting voro stad-
gadt om förrädare, som fått taga flykten och i sin frånvaro om
gierningen fullel. öfvertygad blifvit biltog dömd, och huru med Kun-
görelsen om hans brott och fridlöshet borde förhållas: Eikets häfder
jämväl utvisade, att härmed olika blifvit förfarit; Ty och som Arm-
felt med en synnerligen arglistighet sökt utföra sine förrädiske an-
slag, förnämligast deri, att hän sökt förleda Eikets unge och omyn-
dige Konung att authorisera sig tili en underhandling med utländsk
magt, i följe hvaraf en främmande härsmakt skulle ledas in påEiket
och med dess tillhjelp Eegeringssättet omstörtas, Eiket försättas
under Eyskt ok, så att ock Konungen sjelf vid sitt tillträde tili
Eegeringen komme att befinna sig under Eyskt förmynderskap &c.
&c., så skulle tillstyrkas, att hans fulle narun måtte, nu och sedän
lian undgått ett välförtjent dödsstraff, anslås på skampålen i de
större Eikets städer, där Konungen nödigt funne att det ske borde.
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Detta tillsfcyrkan.de billigas af hvad Lagen uttryckel. stadgar om
bedrägelig Debitor, som rymmer, att näml. dess namn bör fästas å
kåken: af det som jämväl förordnas om dem, som blifvit ärelöse
dömde, att deras vanfrägd offentel. bör kungöras i den orfc de vistas:
och ändtel. af hvad i thy fall ofta tillförene bändt. Men det hem-
liga skälet dertill var, det denne farlige och eläke mannen, aldrig
måtte kunna vid annan yppande conjunction rehabiliteras och brukas
i Rikets vigtigaste sysslor. Härom voro alle enige, utom grefve
Taube, som tyckte, att en dylik anstalt ej borde äga rum.

Beträffande
2:o Ehrenström: så sade Prof. Calonius och grefve Taube,

att sedän de tillsfcyrckfc det måtte lian för sin delaktighet i Arm-
felt s stämplingar och sine egne förehafde anslag, mistä Lif, ära och
gods, så kunde de ej finna, att någon skärpning i detta dödsstraff
borde tillstädjas. Hans förgripelse emot Hertigen vore ej annorlunda
beskaffad, än att den under det honom ådömde svårare straff kunde
inbegripas; mcd hans blod borde altsammans anses tillräckel. för-
sonadt, hvarvid ock någre starcke reflexioner emot skärpningar i
allmänhet, och huru vidt de någon gång tili äfventyrs kunde tillåtas,
blefvo anförde. Men pluralitoten pröfvade, det hans straff, med hans
ställande i halsjärn för en påle borde ökas, hvarvid dock, utom Hi-
singer, dc öfrigo tillade den orimliga clausul, om ej Hans Kongi.
H. af gunst och nåde ville denna skärpning eftergifva. Kunde den
eftergifvas, på hvad grund skulle den då tillsfcyrkas?

Yidkommande
3:o Eröken: så sades enbälligt, att bon värit, icke såsorn Hof

E:n ansedt, allenast rnedvetande, litan ock genorn sitt försök att
förmå Konungen att skrifva ett bref tili Kejsarinnan, medverkande
i Armfelts förrädiska pian, ocb att bon derigm gjorde sig skyldig
att mistä Lif, ära ocb gods; Men af flere skäl tillstyrktes, att bon
måtte få bebålla lifvet. Man supponerade då, att bon skulle insättas
i Yesterås fästning eller annan anständig ort.

4:o Hvad Öfversten Aminoff angår, yttrade sig Högsta Dom-
stolens Ledarnöter, utom Lagman Widegren, Hof E. E. Evelius
ocb grefve Taube, att lian i synnerbet gin sitt erkända bref tili
Eröken af d. 28 Martii 1793 vore fulleligen öfvertygad derorn, att
lian umgåtts med vådeliga anslag tili ändring i Eegeringssättet, ocb
att de genorn en eller annan art af Eysk inflytelse skulle tili verk-
ställigbet bringas; sarnt att lian således efter lagens stränghet bade
förverkat Lif, ära och gods, dock som ej utredt vore, att lian haft
säker kunskap om Armfelts afsikt att leda Eysk härsmakt på sitt
fädernesland, eller att lian sarntyckt tili den bonom föreslagne resa
åt Eyssland gm Halien, eller tili det bonom proponerade möte med
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Armfelt i Finska viken, med mera, så tillstyrktes, att lian fördöds-
straffet måtte förskonas och å någon fästning på behagolig tid i
förvar hållas. Widegren och Evelius tillstyrkte att lian, såsom
icke fullekn förvunnon om delaktigliet i Armf elts pian, skulle uppå
bekännolse å någon fästning insättas; mon grefve Taube lika med
Hof R:n lämnade saken i det Ofversten angick tili framtiden, då den
kunde uppenbar varda.

Ändteligen
5;o tillstyrcktes enliälligt, att i det som angår Mineur, Förster,

Sources ocli Franc Hof R;ns utslag, som befriat dem, måtte gillas.
Men beträffande Mineurs ocli Forsters anhållan att från häktet
blifva lösgifne; så emedan K. M:t i bref tili Hof R:n förbehållit sig
sjolf att om deras arrest ocli frigifvande derifrån förordna; på livil-
ken grund ej eller Hofßätten clerom i någon måtto sig utlåtit, så
ägde de ock att nu mera sedän de frikände blifvit, Kongi. M:ts eget
nådige förordnande i den delen afvakta. Evelius ocli grefve Taube
sade, på enabanda praemisser, att de med denna omständigiiet ej
kunde sig befatta. Annan skiljaktigiiet var ej härutinnan.

Protocollet öfver denna omröstning justerades d. 18 Soptemb.
efter middm. Conseil skulle blifva följande dagen på Drottningiiolm.
Men den blef nu vid justeringen contramanderad ocli utsatt tili
måndagen d. 22 Sept. kl. 10 före middagen. Orsaken tili detta up-
skof vai 1, att EiksHrotzet, som förmärckt Hertigen inclinerad tili
mycken grymliet emot Fröken i synnerhet, genom enträgna böner
förmått honom att närmare betänka sig ocli att sofva ett par nätter
på saken. Hän skall ämnat lienne Ecliafaut ocli risslitning samt
tukthus arbete.

Conseil blef altså om måndagen. Närvarande voro RiksDrotzet
grefve Wachtmeister, Riks Cancellm Baron Sparre, Hans Excelkz
Baron Reuterholm, General Adjutanton Baron Cederström, Ju-
stitiae Canceller Lode, Hof H. H. Evelius ocli Professor Calonius.
Revisionssecret. Walliin var föredragande ocli vid protocollet Pro-
tocollssecret. Lindblom.

Sedän Revisions Secretm i korthet berättat kuru Hof R:n dömt
och på hvad sätt Högsta Domstolen i livarje punct sig yttrat, ocli
hvad skiljaktigiiet därstädes vid omröstningen förefallit, yttrade sig
Hertigen, synbaiiigen rörd ocli med staplande mål, lika som gråten
stått honom i haisen, att lian vai ingen ting högre önskade, än att
i detta mål, som så närä rörde hans egen person, konna följa sitt
hiertas böijelse' för nåd och mildhet, men att en högre skyldighet
af Riksstyrelsens lagiiga förvaltning ej kunde medgifva att lian sig
dertill oinskränckt öfverlämnade: Rikets läge och säkerhet borde
förnämligast härvid rådfrågas m. m., hvarpå lian öfver hvar punct

61



XXII. 1794«/,

kortel. meddelte sitt utlåtande, på sätt som af Tidningarne är bekant.
Det kläckte i dem, som ej värit med i den hemliga conclaven, när
de hörde att Fröken skulle på Echafauten ock sedän på Spinn-
kuset, ock att Mineur ock Förster, under den orimliga förevänd-
ning, att Högsta Domstolen hade lätit deras lösgifvande på Kongi. M:ts
godtfnnande anlcomma, skulle tils vidare försändas tili Malmökus.
Granden tili sidstxle våldsamme steg ligger ofelbart i någre Spion-
rapporter, som de två värdige männerne Drifva ock Bratt värit
tjenstaktige att frambära, om något otjenligt glafs, som desse torde
sig någon gång tillåtit. Fr ane skildes genast från tjensten, kvarvid
anfördes, att lian innekade en förtroendes beställning, ock att således
den action vid Cancellie Kätten, kvartill Hof R:n ock Högsta Dom-
stolen kans förkållande i ämbetet utstält, vore en onyttig formalite:
ock att K. M:t likväl, så vida Franc i sinä förra ämbeten med
troket sig skiekat, ville om kans bergning för framtiden draga nödig
försorg, hvilket ville säga så myeket, att lian finge bekålla sin pen-
sion 1200 Rdr.

Härmed var Conseilen slutad. Som det beslut förrnt var fat-
tadt, att Execution dagen derpå skulle gå för sig; så befaltes att
Hertigens meddelte yttrande skulle tili följande dagen bevaras i en
kelig tystket: ock att Conseil Ledamöterne skulle qvarstadna på
Drottningkolm, tili dess Conseil-protocollet var upsatt ock af dem
underskrifvit ock tili dess utslaget kunnit expedieras jemte bref tili
öfverståtkållaren &c. Tili den ändan vai’ ock anstalt fogad, att de
ofrälse Conseil Ledamöterne jemte revisions ock protocolls Secrete-
rare skulle serveras med middagsmåltid i Hertig Friedrics pavillon,
där Justitiae Cåncellern skulle blifva deras värd, kvarom ock Her-
tigen sjelf myeket artigt bekagade dem tillsäga. Middagsmåltiden
var kederlig ock anständig, inen utan ali luxe. Dervid gafs kvitt
ock rödt vin samt Moseler, ock ett glas fin Mallaga per man. Detta
var första gången som ofrälse Ledamöterne ock Revisions Secrete-
rare etc. fått mat på kofvet.

Professor Calonius, som för att kjelpa en svag protocolls Se-
creterare kade författat Högsta Domstolens omröstnings protocoll,
endast med nndantag af någre Ledamöters skiljaktiga vota dem de
sjelfve upsatt, författade ock nu ingressen tili Hertigens slutel. ytt-
rande samt kela artickeln om Armfelt, jemte den kögst enfaldiga
fanfarronaden om blotta dopnamnets utsättande då någon bedragares
eller förrädares namu på kåken anslås. Månne denna korttänekta
föreskrift skulle kunnat eller kanna följas, om förrädaren ketat Carl,
eller Gustaf Adolpk, eller om i en framtid inträffade, att lian kade
lika namu med Rikets Konung. O! saneta simplicitas! Klockan 8
om aftonen var alt färdigt, renskrifvit ock underskrifvit, ock de som
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bivistat denna omilda Conseil reste tili Stockholm. Police-mästafen,
som vid middagstiden infann sig å Drottningholm, afreste derifrån
kl. 4 att rangera anstalterne tili den följande dagens skeen.de Exe-
cution.

Bittida om morgonen d. 23 Sept. när folket vaknade, voro
Echafants upreste, den ena på Packare torget och den andra på
Piddarholms torg. Då begrep snart sagt hvar och en hvad soin

skulle hända. Prökens öde väckte allmänt medlidande och grym-
heten emot henne ansågs med indignation af sjelfva Pöbelen. Kloc-
kan 6 hade man tagit ifrån henne G-ardes och Officersyagten och
placerat police Betjente i deras ställe. Andteligen sades henne, att
hon skulle för skampålen, men ej ännu att vägen sedän blefye för
henne på Spinnhuset. Kl. 10 fördes Ehrenströxn i en hyrvagn,
nnder Escort af Lif Husarer tili Packar torget, där hän stod i hals-
järn för pålen tili kl. 11. Hän skall hallit god contenance, sedt fier
ut, lasit Armfelts namn på en tafla icke långt ifrån sig på en annan
påle, tagit sig då och då en pris snus &c. Kl. 11 framkom Fröken,
gående och escorterad af 12 man Garde från gl. Kongshuset, och
besteg med egne krafter Echafauten, hvarest 2 Bödelsknektar voro
förrut tili hennes betjening. Då desse rört på Halsjärnet, har hon
med indignation fattat i sin Halsdnk för att rifva den af sig, men
ändtel. har Slottsfogden tillsagt, att något halsjärn ej skulle henne
påsättas. Hon har stått med bart Hufvud och nedkammadt hår,
klädd en svart Sallop och prickig Cattuns kjortel. Som hon klockan
3/4 tili 12 afdånade och föll ned, dervid hon ock något skall blifvit
skadad i ansiktet, så blef befallning gifven, att hon genast skulle
bortföras, då en Hyrvagn framkört, escorterad af Stadsvakts Sol-
dater eller Korfvar; hvanned hon, sedän Stadsfältskären Fröberg
satt sig i vagnen med henne, bortfördes tili Spinnhuset, där hon
har tr e rum, i en särskild flygel, hvilka förrut af en Spinnhus Pre-
dikant värit bebodde. Hennes tractamente lärer blifva 32 sk. om
dagen. Samma dag och alla dagar derefter har hon haft besök af
sin Syster Hofstallmästaren Ehrencronas fru och af Hofstallmästa-
ren sjelf samt deras barn, såsom ock af sine Bröder samt andre
vänner och bekante.

Med Execution skyndades, för att undgå förböner, dem Her-
tigen tili äfventyrs fruktades att ej kuuna emotstå. I synnerhet
befarades Prinsessans alla dagar väntade återkomst. Hertiginnan
och alla Hof Damerne på Drottningholm hafva funnit sig oändel.
scandaliserade af proceduren med den stackars fröken. De giossera
så deröfver, att jag ej vet huru länge tålamodet för en viss man,
hvilken ali hårdhet tillräcknas, skall kuuna räcka; det är obeskrifligt
huru månge ovänner Regeringen gjordt sig både genom detta steg
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med fröken och med Ehrenströms utställande för Echafaut. Så-
dant hade man lätteligen bordt förmoda, liälst så månge sökte att
afråda från alt, som ägde ntseende af enskild hämd. Nu gör man
förliateliga paralleler emellan Konungamördarena ocli desse Eevo-
lutionister &c. &c., ocli dertill bar man gifvit god orsak. O! tempora.

Natten emot sidsta tborsdag skall ett pasquill värit anslagit å
kåken på Packarhus torget, förträffel. väl textadt, af innebåll, att
G. A. E—li—m snart nått sitt mål, då lian ändtel. fått tillfälle att
matta sin grymhet ocli blodtörstigbet, &c. Natten emot Söndagen
bar ett än bårdare- värit fästadt å väggen på Smedgårds häktet, i
bvilket hän ock blifvit botad, att hän snart sjelf skulle se sin bane.
Sådane npträden båda mycket ondt, bvilket dock Gud nådeligen
afvände. På något sätt måste nationen yttra sitt missnöije. Om
man med mildbet ocb bumanite förfarit, skulle aldrig någon öpnat
mun. Men man bar tvärt om skridit tili pojkstreck, för exempel,
när fröken skulle föras tili Spinnbuset, som är belt' närä tili Horns
tuli, bade man beställt Hurra ner på Horns gatan, som veftade bat-
tarne ocb ropade Hurra vid hennes framfart. När bon med sin byr-
vagn inkom på Spinnbus gården, voro i Spinn- ocb Tuktbus fån-
garnes rum alla fenstren öpnade ocb dessa kånor nickade åt benne
ocb ropade välkommen. Sådane anstalter äro aldeles Liljensparri-
ske. Man taite dem den tiden, under en Konung, som adorerades
af Pöbelen. Den uplystare delen måste tåla dem, ty de vågade ej
ogilla dessa eburu skändel. uptåg. Nu är det tvärt om.

Det säges, att öfver Ebrenström dödsclomen i nästa Onsdag
d. 8 October skall verkställas, förmodel. aflöper det fredligt, ocb
Gud bevare ifrån att det annorlunda hände. Escorten ocb Spets-
gården blir väl så manstark och så försedd att Pöbelen nödgas bålla
sig stilla.

Så snart detta är genomläsit, bör det genast upbrännas, det
är ej i vår tid, som man bör samla Memoirer ocb göma dem. Inne-
bållet kan communiceras någre få vänner sub rosa, men ej dem som
göra bandtverk af att löpa med nouveller, ocb göra sig tili att ock
veta något.
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Stockholm d. 10 Octob. 1794.

Högtärade Kiire Broder! Härjemte affölja arken 82, 83 ocli 84 af
Hof E:ns protocoller, såsom Conseile-protocollet af d. 22 Sept. samt
Kongi. M:ts nästnämnde dag gifna utslag. Sedän Conseile-proto-
collet trycktes, blifver min med Pomo eli afsände långe berättelse
onödig. Förmodel. blir Högsta Domstolens protocoll i detta mål
icke tryckt. Det väsendtligaste deraf är verbo tenus intagit i Ko-
nungens utslag. Skiljaktigheterne och rationes mitigandi äro endast
utelemnade. Huru det slutel. aflopp med Ehrenström utvisar när-
lagde blad af Dagligt Allehanda. Hvad soin kunde tilläggas, är att
Ehrenström om den meddelte nåden om morgonen kl. 7 i arresten
blef underrättad, och att sedän Pardons utslaget blifvit upläsit,
Skarprättaren högg med sin hila i toma stupstockeu, hvarefter Bö-
dels knekten lossade bilan och vände stocken i kuli. Straxt derpå
affördes Ehrenström, men fick stadna på Lilljeholmen för att spisa
middag och att låta raka sig för första gången sedän lian häktades.
Med sitt ganska röda skägg skall hän gjordt en underlig parad så
på Echafauten som på Eättsplatsen. Nu är alt tyst och stilla.

Jag fick riktigt Brors senaste skrifvelse. De saknade proto-
collerne torde Bror sedän fått, åtminstone äro de af mig riktigt
afsände. Det afbrott som skedde i tryckningen, och hvarom jag
nämnde i ett af mine senare bref, lärer vallat någon misstanka hos
Bror att någre ark hade uteblifvit.

Malmström är än här och väntar på Cancellerns ankomst. Hän
har ett nytt opus färdigt, hvilket lian lofvat visa mig. Tamme-
lander är ock ankommen med Hustru och barn. Det säges att
Ignatius ock skall hit förväntas.

Jag reser nu på ögnablicket tili Drottningholm att bivista Ju-
stitiae Conseilen. Imedlertid afgår detta med Handels Bokhållaren
Giers, som är engagerad i Handelsman Loffmans tjenst. Alopaeus
mår väl och reviderar flitigt. Som Cammar H. Grefve Piper och
Brukspatron Priherre Kap pe afsagt sig att denna gång vara Eevi-
sorer, har Eiddar Hus Directionen i deras ställe valt Priherre Chri-
ster Lindorm Posse och Priherre Hovisin.
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Hälsa Camereraren Widenius ocb bed honom att på Rådman
Sacklens requisition betala hvad gatläggningen för min del kostar.
Jag bar skrifvit Sacklen tili derom.

Beder i öfrigt om min vördnadsfullarespect hos samtel. Patres,
framhärdandes beständigt att vara Min Högtärade Kare Broders

ödmjuke tjenare
Matth. Calonius.

Pr li Juslen bar lämnat tili mig en Bror tillbörig actie-Sedel
i Upfostrings Sällskapets förlags böcker. Den är bos mig i godt
förvar. Om tillskott skall ske, så vill jag ock derom besörja. Jag
glömde i mitt sidsta bref att nämna derom. Uti ett af de i sommars
afsände Paquetterne medfölgde protocollerno om Tbyselius ocb
Handlingg. om Svenska Academiens Högtidsdag d. 20 Dec. 1793.
Låt mig veta om detta Paquett kömmit Bror tillbanda.

XXIV.

Stockholm d. 14 Octob. 1794.

Min Högtärade Herr Broder! I går bade jag den bjertel. fägnad
att erbålla min Herr Broders bref af 9 hujus. Om de requirerade
sakerne bar jag i dag föranstaltat. De skola ofelbarl. med Eådman
Trapps Skeppare Berg komma Bror tillbanda. Jag kan än ej veta
bvad denna requisition kostar, raen efter ali liknelse kan jag bestrida
utgiften af de bos mig innestående medel. När den är betald, lärer
öfverskottet ej blifva stort. Bilagde note visar buru vår räckning
står, nästnämnde requisition oberäcknad. Pörmodel. lärer Bror redan
fått mitt bref med Loffmans Bokbållare Giers, soin afreste i för-
leden fredag.

De Bescbe a...[?] funno det rådligast att låta sin taian emot
Tbyselius falla. Det bade slagit för dem illa ut om de den ärnat
fullfölja. Också skrattade man öfverljudt uti alla sällskaper i Stock-
holm öfver deras skrämskott.

I morgon och i Lördag säljas på Bokauction ett partie gl. Histo-
riska Böcker. Jag skall tillse att kunna af dem skaffa Yölckner
åtminstone någre af dem lian åstundar. Lydeke är ännu borta.
Om Ackola saken bar jag begärt undersökning i Cammar Archivo
ocb lärer nu jag om någre Postdagar kunna meddela Bror ett om-
ständel. document derom. Uti tredje province Contoirets arcbiv
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var annan underrättelse ej att hämta än att Hem:t var krono. Men
också fanns där ingen äldre Jordebok än den af 1701.

Kan jag i samråd med Grefve Taube, den jag dagel. råkar,
uträtta något tili Snellmans förmån, skall jag göra det med nöije.
Malmström har verkel. begärt Konungens permission på någre
månader, men att lian derå skulle vunnit bifall känner jag icke, det
kan dock vara möijligt. Då jag för vid pass 8 dagar råkade bonom,
var bans ansökning ännu ej föredragen, och jag tviflar om det skedt
tils dato. Edelcrantz med sitt Cancellie Eådskap är in statu
quo. Ingen fullmakt har lian än utlöst, och om lian kan forcera
Eegeringen att gifva sig säte och stämma i Oollegio, är en sak jag
ej vågar förutsäga.

Tammelan der är här. Jag önskade att få den mannen skild
från Academien. Hän blir vid det verket aldrig gagnelig, men så-
som en etourdie Sökande kan lian hindra bättre ämnens befordran.
Imedlertid fruktar jag lian ej får Wichtis. Det orimlige medlidandet
med Enkor, hvilkes starke Patron Petrejus altid är, torde vålla,
att den får Pastoratet, som bjuder mest åt Lagi sterbhus. Jag
blandar mig ej i främmande affairer, men kunde jag hjelpa honom,
ville jag det gjerna, endast att förlossa Academien från en sujet,
som ej synes kumia någonsin bidraga tili dess ansoende eller lustre.

HäradsHöfd. Arppe är af naturen danad tili en Avanturier.
Hän lefver mi af Commissioner. För egen räckning lefver hän luste-
liga på värdshus och i stora Brödra sällskaper. Men om Hustru
och barn dervid finna sin räckning skall jag ej säga. Gripenberg
är länge sedän Ofverste för Tavastehus Läns Eeg:te g.m accord
med den trygge mamien Ehrenroth. v. Platen är ock redan Öf-
verste Lieutenant vid berörde Eegemente. Jag undrar aldeles icke
att Officerare Corpsen icke gouterar hans befordran.

I Sommars utverkade jag g:m Kökeritz befallning tili Lunds
Academie om Disputationer etc. Jag taite derom äfven medBiskop
Munck. I går feck jag bref af Acad. Secretm Sommelius att de
voro afsände från och med 1792 års Höst- tili och med detta års
Var Termin. I dag feck jag ock reda på Skepparen, som hade dem
med sig. Hans frakt 1 Edr har jag clarerat, och afskickar nu Pack-
kistan med Skeppar Berg.

Det tyckes som Allmänheten, den uplysta nämnl., skulle gillat
Ehrenströms benådning. Wetterhof har jag ofta rakat. Hans
sak beror af Tornerhjelms inställelse. Hertigen är mycket pre-
veneracl emot hela clenna rättegång, det känncr jag med visshet.
Hälsa alla vänner. Jag är oföränderl. Min Herr Brors

ödmjuke tjon.
Förlåt min hastiglict! M. C.
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Åpostille! Hjelp mig, om möijligt är, från en sak, som ehuru
den mig ej angår, gör mig mycken förargelse. Gubben Gabm bar
legat sjuk i den här gångbara svåra Febern. Nu är lian bättre,
men bombarderar mig dagel. med requisition på Tio Edr, som lian
tror sig hos Academien i Åbo liafva att fordra. Jag bar bulpit
bonom i bans nöd, men utan att den saken bar något sammanbang
med bans pretensioner bos Academien. Hän brummar grufveligen.
Låter det sig göra att stoppa munnen på denne närgångne inan

med 10 Edr, så befordra det derbän. Hvar om intet, så gif mig
ett sådant svar, som jag kan visa bonom tili yederläggande af bans
efter alt utseende af nöd ocb trångmål tillskapade fordran.

Tänk att Carl Fridric Bremer bar råkat i den olyckan att
bli bnfvudsvag. Hisinger bar skrifvit mera derom tili Haartman,
soin kunde bereda bans Fru Mor att slutel. emottaga denna bedröfl.
nonvello. Det är någon kärlek, apparemment tili Mamsell Classon,
som blandar sig i bans manie. Schultzenbeim gifver slät förbopp-
ning om bans restitntion. Utan minsta känning af Feber rasar lian
erbarmeligen.

XXV.

Stockholm ci. 17 Octob. 1794.

Högtärade Kare Broder! Icke med Skeppm Berg, såsom jag enligt
mitt sidsta bref först hade ärnat, utan med Jungfru Augustina
Skeppare Ginman, som i dag eller sidst i morgon afreser, afgå
tili Bror;

l;o BrädLåren ifrån Lund med Dispntationer ocb Böcker in-
ropade på Strickerska auctionen i Carlshamn; 2;o Ett paquett
innebållande alla de å Utters närlagde räckning upptagne saker.
Hvacl dessutom var requireradt bar än ej kunnat erhållas. Jag skall
dock beflita mig att skaffa dem tili nasta lägenbet, om någon sin
möijligt blifver; 3:o Ett litet paquett från mig innebållande den i
dessa dagar utkomna 3;dje delen af Blix om Sveriges Statsbvälf-
ningar, den nya Skogsordningen ocb arken 85—88 af protocollerne.
De två förstnämnde kosta tillsammans 35 sk. ocb äro uptagne i bi-
banget tili Utters räckning. När denna jämnföres med min sidst
insände note, täckes Bror finna, att jag för dess räckning ännu bar
innestående, ntom Banco myntet, Fyra Eiksd. 41 sk. Jag tycker,
att piiset på Hargs Bruks stora tryckpapper är upsatt 16 sk. bögre
än förr. Skepparens connoissement på förenämnde [effek]ter bilägges
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härhos. För clcn Lunclska Bräcl Låren har jag erlagt i frakt 1 Rdr
och i Bärare penningar 12 sk. I sommars utgaf jag ock för Aca-
domien 1 Rdr för Selli Historia Teredinis ocli 24 sk. för en Lada,
hvari jag öfversände den jemte Fredenheimska presenten. Min
fordran lärer således vara Två Rdr 36 sk., och jag beder ödmjukast,
att Bror ville foga den anstalt att den blir mig betald.

Här om dagen inropade jag på en auction följande böcker och
piecer i mening att skänka dem tili Bibliotheket i Abo, näml.

Krantzii Chronica Daniae, Suetiae & Norvagiae. Argent. 1546.
Folio; Academicorum Dorpatt. Poemata in excessum Gustavi
Adolphi. Dorpati 1633. Folio; • Königinnen der Amazonen, hey
der Crönung der Königinn Christina. Stockh. 1650. Folio; Me-
morie historiche della Mossa d’armi di Gustavo Adolfo Re di Suetia.
Hai Signor Conte Majolino Bisaccioni, in Yenetia 1642. 4:o. rar;
Linnaei, Caroli, Oratio de necessitate peregrinationum intra Pa-
triam etc. Accedunt Bro vallii Examen Epicriseos Siegesbeckianae
& Gesneri Dissertt. duae. Lugd. B. 1743. 8:o; Rudbeckii, O.
Propagatio Plantarum c. figg. Ups. 1686. 8:o; Linders Flora
Wiksbergensis eller etc. Stockh. 1716. 8:o; Döbelii, Joh. Jacob.
Historia inediae diutnrnae Estherae, Johannis filiae; Ejusd. discursus
Acad. de Estherae angelo, stella, serapho alho & deliquiis; Idem
Inquisitio judicialis super Estherae morbo habita a Judice Territo-
riali Suenone Hallenberg & latine reddita a Döbelio. Lond. Goth.
1714. 8;o; America illuminata, skrifven och utgifven af thes
Biskop Jesper Svedberg. Skara 1732. 8:o; Idman, Nils, Fol-
kets rop nppå Norrska fjällarne. Stockh. 1720. 8:o; Emporagrii
Orationum Holmiae habitarum triga. Holmiae 1655; Historische
Beschreib. des Königreichs Schweden, durch Petrus Lucius. Rin-
tein 1634. 12:o.

Yar god och låt mig veta hvilka af dessa Bibliotheket förrut
ej äger, då jag med nasta Lägenhet skall afsända dem, jemte någre
andre, jag i nasta Lördag kan få köpa. Må ej Krantzii Chronica,
den Bibliotheket förrut lärer äga, tkunde tjena i Völckners kram.
Hän har begärt hans Vandalia, men den har jag ej öfverkommit.
Bisaccionis historia om Gustaf Adolphs krig är en vacker, väl
conditionerad quart.

Nu har Krigs Hof R:n dömt om Baron Palmquist. Pluraliteten
har fält honom tili ett års suspension. Justitiarien Falkman har
förklarat honom sin tjenst förlustig, men Brygger och en Major
hafva dömt honom att arquebuseras. Annars vet jag icke något nytt
hafva förefallit. Hälsa alla vänner. Jag är beständigt Min Herr
Broders ödmjuke tjenare

Matth. Calonius.
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Stockholm d. 24 Octob. 1794,

Högtärade Kare Herr Broder! Mitfc sidsta med Pesten d. 17 hujus
lärer redan ankommit. litan att nu mera afbida svar å min deri
gjorde förfrågan, afsänder jag i dag med Rådman Trapps Skeppare
Berg, som är akleles segelklar, en liten Lada addresserad tili min
Herr Bror, livari ligga alla de å närlagde förtekning specificerade
Becker ocli piecer. Af dem täcktes Bror tili Theologiae Adjuncten
Bonsdorff gunstigst låta aflämna Buxtorffs Lexicon, men af de
öfrige får Kongi. Academiens Bibliothek beliålla alla dem, som där
förrut icke finnas. Yore det så att Bibliotheket redan ägde af Dio-
nysius Halic., Isocrates ocli Stobaei Sententiae de Editioner som nu
offereras, så torde Bror i någon vrå förvara dem tili min återkomst.
Men med alle de andre, där ock Bibliotheket hade dem förrut, må
Bror förfara efter egen godtycko, dock kunde de, som äro Botanici
argumenti, gifvas tili Professor Hollenius. Af Karsii Poemata
har jag före detta gifvit Bibliotheket ett Exemplar, men jag minnes
ej, om det Exemplaret var af samma uplaga med denna eller om
den innefattade alt hvad i denne finnes. Af Kagvaldi Ingemundi
Leges Suecorum lärer Bibliotheket också fått af mig ett defect
Exemplar, men detta är complett.

Bisaccionis Memorie historichi del Glustavo Adolpho, om
hvilken jag i mitt senaste bref nämnde, har jag nödgats på ett par
månader lana åt Hallenberg, som just nu arbetar på historien om
denne Konungs Tyska krig. Så snart jag den återfår, skall jag
sända den tili vårt Bibliothek, där den ej lärer finnas. Doctor Bladh
har ändtel. åstundat att af mig få tillbyta sig Krantzii Chronica
Daniae, Suetiae & Norvagiae, och för den orsaken har jag hallit
den quar tils vidare. Jag ville gierna villfara hans begäran, och jag
tror att Bibliotheket äger den, och att den för Yölckner ej kan
vara nödig.

I ofvanberörde Lada ligga ock arken 89—91 af protocollerne,
och ett Exemplar af K. M:ts i anledning af Conspirationen tili Eikets
samtel. Inbyggare d. 11 hujus utfärdade föreställning såsom ock af
den sammandragne Berättelse om den saken, som tili deras tjenst,
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hvilka ej kumia åtkomma de vidlöftigare handlingarne, är utgifven.
Dessa bägge skola nu öfversättas på Einska ocli jag är anmodad
om öfversättningen. Af den stil med långa och af hundrade paren-
theser bortblandade meningar, hvari originalerne af Edman aro för-
fattade, kan Bror lättasfc finna livad detta blifver för ett förargeligt
arbete.

Nu är Wibelius yerkelig Lagman i Carelen ocli Rådman Back-
ien Lands Secreterare i Åbo. Man är i beråd att bortarrendera
både Stora och lilla Tullen på fem år. En Committe är utnämnd,
som skall utarbeta arrende contractet, deri Kronan, lika som i K.
Gustaf 111 första Regerings år, komme att tili 1/4 del participera.
Det är det tryckande penninge bebofvet, soin föranlåter Regeringen
att vidtaga denna utväg, för att hafva något visst att å bestämde
terminer påräckna.

Yid Konungens annalkande födelsedag d. 1 November väntar
man sig många festiviteter. Stockholms Borgerskap skall gifva mål-
tider och ett fyrverkeri i Kongsträgården. Den unge 1lerren är nu
altid med i Justitiae Conseilen, men sitter hei tyst. Pöbelen pladdrar
åter om en förestående Riksdag, men den inträffar visserligen icke
under Konungens minorennite. Eröken Rudensköld är nu på
Spinnhuset, men har fått sig, som det säges, 4 a 5 vackra rum med
utsikt åt sjön. Henne bestås en dräng, en Mamsell och en piga.
Hon mottager ock dagel. besök af sin Slägt och äfven af andre.
Det skall se svårt ut med Grefve Ruuths redogörelse. Commerce
Kädet Printzsköld har åter anhållit om sine Borgenärers samman-
kallande tili ny concurs. Nu skall hän upgifva sine tillgångar tili
17,000 och sin skuld tili 18,000 Kdr, så att hans defic.it vore endast
1000 Kdr, men det anses för otroligt.

Hälsa alla vänner och bland dem Professor Holmberg med
berättelse, att jag ändtel. härom dagen fick de af honom med Se-
cretm Tihleman hitsände Laxmanska Granaterne från Sibirien.
Jag skall dela ut dem tili Bergs Collegium, Yetensk. Academien
och Academierne i Lund och Upsala. Jag är beständigt Min Kare
Herr Broders

ödmjuke tjenare
M. C.
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Stockholm d. 4 Novemb. 1794.

Högtärade Kare Herr Broder! Sedän fyra Finska Poster voro ute-
blefne ankommo af dem två i går och de tvenne andre i dag. Så-
ledes har jag inom ett dygn fått 2:ne min Herr Brors bref, det ena
af d. 23 och det andra af d. 30 October. Oaktadt minä grufvel.
trägna göromål, skyndar jag mig dock att svara på dem med någre
ord och så vidt jag nn hinner.

Girtanners Annaler om Franska Revolution finnas här hos
Ekmansson tili sain häftade för Sex Rdr. Om Arckenholtzes
Minerva skall jag någon gång fråga på Boklådorna. Alt det Bror
för öfrigt nn senast requirerat skall med nasta Skeppslägenhet afgå
utom Berchs Inledn. tili Allm. Hushålkn, den jag tror nu mera
svårl. kan stå att erhållas, om icke händelse vis på auctioner. Palm-
quists sak inkommer i nasta vecka eller veckan derpå tili H. Dom-
stolen. Jag får då tillfälle att lära kanna den och skall gifva Bror
rigtig idee derom. Af de Böcker, soin stodo på Brors note med
brefvet af d. 23 Octob. ville jag visserl. haft flera, men de stego
oriini, högt. Således gick Allaniba’s [?] Hoplophorus den nyare Edi-
tionen tili 2 Rdr 15 sk., Kiccius de bellis Germann. tili 2 Rdr 7 sk.
Olaus Magnus och Stockholms Stads ordinantier hade kunnat fås
för godt pris, men sjelf ägde jag dem förrut och jag trodde ej annat
än att Bibliotheket ägde dem också. Andreae Sunonis Leges
provinciae Scaniae, en bekant och ryktbar paraphrase af gl. Skåne
Lagen, soin Westphal inför i dess Monumentis, fick jag för egen
räckning för 28 sk. Detta var original uplagan med åtskillige dertill
bundne artige piecer.

Ärke Biskopen Troil har nyligen blifvit Enkling. Frun, som
af en svår colique innom 24 timar låg död, har lämnat nio barn,
6 söner och 3 döttrar. Jag beklagar honom och ännu mera hans
månge moderlösa barn af alt mitt hjerta. Yår Canceller hade sjuknat
i Pommern i den här gångbare gallfebern, som så medtagit alla hans
krafter, att ehuru febern uphört, lian dock ej kan anträda resan hit
förr än långt in på vintren, och kan hända att dermed utdrager tili
nästa vår. Malmström har riktigt utverkat sig permission tili detta
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ars slut, men jag tror som Bror att lian [icke] förr än i nasta som-
mar må återväntas. Hvad Jnstander ärnar söka vet jag intet. Jag
liar rakat honom två gånger på Bok auctions kammaren, men för
öfrigt liar jag ej sedt honom.

Bror lärer förmodel. hört om den i Danmark af Byske ooh En-
gelske Ministrarne, nnder medhåll af Kron Prinsens Svärfar Prinsen
af Hessen ooh General Lieut. Prinsen af Wiirtemberg, Broder tili
Byska Storfnrstinnan, tillämnade och af någre Danske ämbetsmän
samt Hoffruar understödde revolntion. Afsikten var, ais bey Uns,
att ändra Ministeren och fram för alt undanskaffaBernstorff. Denne
kom nnder väder med deras förehafvande, anmälte det hos Kron
Prinsen, sade, att om hans tjenst ej voro behaglig, ville hän sjelf
retirera litan att derföre någon revolntion behöfde anställas. Straxt
resolverade Kron Prinsen, att hans Svärfar och Prinsen af Wiirtem-
berg sknlle förvisas tili sinä förlänings-gods, där de omgifne af Spio-
ner nu nödgas i enslighet tillbringa sin tid- Andre aro dels Hofvet
förviste, dels arresterade. Genast efter uptäckten af Conspiration
hafva Engelske och Eyske Ministrarne, som det säges, afrest. Om
denna sak inflyter ingen ting i Avisorne, men factum äger sin full-
koml. sanning. Sedän Extra-ordin. Envoyen Baron v. Kolcken
från Wien hemkommit, har ett rykte utbredt sig att lian skall bli
Ofver Post Directeur. Detta är dock än ett blott rykte.

Gubben Gahm har i går aflidit. Baron Bosenhane berättade
mig det i dag. Jag är viss derom, att hans Hustru blir mig med
tiggeri besvärlig. Den 1 hujus inkom Hofvet från Drottningholm-
I morgon begynner Konungen att auscultera i Svea Hof Bätt för
3 månader. Lika lång tid skall hän auscultera i alla de öfrige Sju
collegierne, så att lian jämnt absolverat sin cursus da lian efter 24
månader skall upstiga tili Begementets förvaltning. Eosenstein
har hela Sommaren värit på Drottningholm. Ku är hau här igen.
Jag skall upvakta honom endera dagen när jag får tid.

Sedelen på Tio Bdr ankoin riktigt jemte det sidsta brefvet,
den skall användas efter ordres. Bäst är det, att Bror köper egen
gård, flyttningar äro oändel. besvärlige; det har jag här nyligen
försökt. Alopaeus, soin nu sitter hos mig beder oändel. om sin
hälsning. Jag hinner nu ej skrifva mera. Hälsa alla patres, gyn-
nare och vänner. Jag är beständigt Min Herr Broders

ödmjuke tjenare
M. C.

10

73



XXYIII

Stockholm d. 21 Novemb. 1794.

Min Högtärade Kare Herr Broder! Med sidsta Post liade jag den
fägnaden att erhalla min Kare Herr Broders skrifvelse af d. 13 lurjus.
Bror gissade aldeles riktigt, att Telegrafens upfinning, eller rättare
dess införande hos oss, skulle bereda Edelcrantz väg tili säte och
stämma i Cancellie Collegio. Henno förmon har lian nu vunnit,
och i Kongi. M:ts Bref tili Collegium anföres Telegräfen såsom skäl
dertill. Jag menar. lian i dag intagit sitt säte därstädes. Ku är
Kongi. Academien honom qvitt, och förmodel. blir Adjuncten 6a-
dolin nu Bibliothecarius.

På några veckor har jag ej rakat Bruks Patronen Björckman,
mon att hän har Speculation på Hafveri grufva och att skaffa sig
deri insteg, det har hän sjelf tillförene sagt mig. Jag tviflar likväl
att lian ännu gripit Upfinnaren under armarne, utan inåste det vara
någon annan, som förlägger honom. Björckman ville hälst ingå i
handel med Academien om dess hälft. Het första jag träffar honom,
skall jag närmare höra mig före, om hän tili äfventyrs är i någon
underhandling med den andra intressenten. Imedlertid har lian i
sommars personligen besökt grufvan och gjorde sig noga underrättad
ora alla dess lägenheter.

Malmström gör nu fullt alfvar af att komma i accord med
Cancellie Eå-[det Wilde om] Kongi. Bibliothecarie sysslan, och det
tros, att ehuru Kämpe har någre betydande gynnare, det dock
skall reussera. Hau skall betala tili Wilde 2000 Pdr för afträdet.
Sedän skall man söka någon utväg att tillfridsställa Kämpe, som nu
är frånvarande.

Med den rörande Clubben i Hävelska huset i Tidningarne in-
förde Kungörelse hänger så tillsammans: att Corps Hiplomatique
för längre tid sedän formerat en art Clubb i Hävelska huset, tili
deltagande livari de ock inviterat en stor myckenhet af Stadens In-
vånare och en general alla Handlande, som på Beursen äro af någon
betyclelse, så att då Corps Hiplomatique utgjorde för exempel 10
personer, åtminstone 90 Olubbister bestått af Stockholms Köpmän
och jämväl Ämbetsmän, desse senare dock tili ett vida ringare antal.



XXVIII. 1794 4 V„.

Sedän Caffe förbudet d. 1 Ang. tog sin början, serverades bar med
Caffe uppenbarligen, ocb som alla Clubbisterne eller ock pluraliteten
af dein vanligast åto middag på det där inrättade ocb af en Fran-
sösk Hofmästare underhållne Spisquarter, så väckte det Regeringens
upmärksambet. Hofmästaren tillsades derföre in Septembri af Police
mästaren UIIb olm att man ej ville åtala det framfarna, men att
ban med Servering af Caffe ocb förbjudna fina Yiner för det till-
kommande borde innebålla, så kärt bonom vore att ej blifva Lag-
förd. Detta anmälte ban bos Ministrarne, som alle gemensamt in-
gåfvo tili Regeringen en ganska impertinent note, deri de reclaine-
rade sin förmenta rätt att ej dependera af Svenska Consumtions
författningar, ebvarest det ock vore. Häremot förestäldes dem från
vår Ministers sida, att de visserligen i sine Hus ägde att lefva bäst
de ville, men att denna fribet ej sträckte sig tili ett näringsställe,
där de etablerat en societe icke för sig allena, ntan för åtminstone
9/ 10 delar Svenske undersåtare; Att de på enabanda vis kunde taga
alla andre värdsbns under sin protection ocb så underbålla en up-
penbar illusion af Rikets författningar. Derpå retirerade sigPotocki
utur spelet, explicerade sig särskildt ocb förklarade sig villig att
foga sig efter Regeringens afsikt, men de öfrige itererade sitt förra,
hvarå den af Bror omnämnde kungörelsen i Tidningarne infördes.

Hu bafva Ministrarne besvärat sig bäröfver bos sine respective
Hof, ocb Regeringen likaledes bos dem betygat sitt Stora missnöje
öfver Ministrarnes impertinence. Man väntar med tämlig vissbet
att desse senare skola af sine böge Principaler få en skrapa för sitt
uptåg. Man tror ock, att Lord Spencer af sitt Hof torde bli rap-
pellerad, bälst ban bäri visat sig mycket actif ocb passionne. På
de Courer, som sedän värit, bar bvarken Konungen eller Hertigen
låtsat se någon af de protesterande Ministrarne. Potocki deremot
bar blifvit bemött med nådig accueil. Allmänbeten, eller den be-
skedbgare delen deraf, bar med bifall ocb tacksambet ansedt Rege-
ringens vigourense steg, som ock baft den verkan att Societeten i
Dävelska buset är skingrad ocb inskränckt endast tili de missnögde
Ministrarne. Under alt detta bevakas Näringsstället därstädes af
Pobce Betjeningen med samma sorgfälligbet som alla andra värdsbns.

Aldrig bar jag bört talas om någon action emot Lectorerne i
Hernösand. Den måste blifvit nedlagd. Sedän Upsala Consistorium
skriftel. i förledne våras hade gratulerat Regeringen tili uptäckten
af Conspiration, bar Ärke Biskopen, på Wetterstedts proposition,
ej låtit förmå sig att med en Deputation af Prästerskapet infinna
sig bär tili en ytterligare tacksägelses afläggande, såsom det både
från Strengnäs ocb Lindköping, Götheborg ocb flere orter skedt.
Denna motsträfvigbet synes bafva misshagat åtskillige.
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Den af Bror omnämnde piecen Minä tankar liar jag livarken
sedt eller hört omtalas. Stor Amirals ämbetet för Orlogs flottan,
lika som ock Amiralitets Hof Kätten residerar i Carlscrona, hvarest
följaktel. ock Ofverste Lieut. Juslen, såsom Ledamot af Ainbetet,
har ock får sin station. Stor Amirals Ainbetet för Galere flottan,
och denna flottas Ofver Eätt komina deremot att residera liär i
Stockholm.

Gahm har i lifstiden sålt en stor del af sine Manuscripter tili
Upsala Bibliothek för 500 Eiksd., som hän dock ansåg tili en Spott-
penning. Gubben hade det felet att vilja gjerna sätta stort värde
på sine collectenea. Huru Enkan vill emploijera det lilla, som äu
kan vara qvar, vet jag sannerligen icke. Jag skall någon gång höra
derefter.

Den olyckl. Carl Eridric Bremer skall i öfvermorgon segla
härifrån med Ofver Directm Bremers Aurora. Jag har engagerat
Doctor Boxström att följa med och soignera honom på vägen.
Hans Frn Moder torde väl med någon discretion erkänna hans möda.
Hisinger skulle ändtel. hafva en Medicus honom tili sällskap, och
jag proponerade dertill Boxström, hvarmed ock Hisinger, tili minsk-
ning i kostnaden, var ganska nögd. Det ser irreparabelt ut med
den stackars yngiingen. Med Skeppm Åkerblom, som förer far-
tyget, afsänder jag de af Bror requirerade Böcker, så månge som
kunnat erhållas. Euuthska protocollerne hade jag redan förrut
praenumererat på för Brors räckning. De följa då med tili och med
16:de arket. De förtjena att läsas. Tillika skall Bror få ett bref,
som innehåller hvad här ej kunnat få rum. Troligt synes, att Tam-
melander får Wichtis Pastorat och dermed bör Academien finna
sig nögd. Jag vore glad om Doctor Kuthström kunde vara be-
tjent med någon af de Botaniska piecer, som Hellenius ej behöf-
ver. Min hjertel. hälsning tili alla vänner! Må väl!

XXIX.

Stockholm tl. 11 Decemb. 1794.

Högtärade Kåre Herr Broder! I förrgår om afton hade jag den
fägnad att erhålla min Brors gunstige skrifvelse af d. 1 hujus. Deri
lågo Ätta Edr 24 sk. tili frn Gahm, ehuru dock summan i brefvet
var utförd tili endast 8 Kdr netto. Dessa penningar, som visserl.
blifva henno kärkomne, har jag ännu ej hunnit aflämna tili henne,
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ocli ej lärer det kurnia ske förr än i Lördag d. 13 kujus, hvarefter
jag tili Bror skall öfverstyra hennes quittence. Jag skall ock då
göra mig underrättad, livad utväg kon ärnar taga med lians collec-
tanea, livilka änskönt utan urval gjorde, måste innehållä månge
curieusa saker.

Sundel är en skicklig ock beskedlig man, arbetar mycket i
Eiks Arckivo med afcopierande af gamla där ock i Antiquitets Ar-
ckivo förvarade Manuscripter, tili deras tjenst, som dem requirera.
Sidst jag såg konom där, köli kan på att afskrifva ett gammalt
Pergaments Manuscript af Westgötka Lagen tili Gakms tjensti Jag
tror, att kan blefve on aocuratare Commissionär än gubben var vid
slutet af sin lefnad. Det är nu först efter Gakms död, som kan
fått Commissionen för Upsala Academie, den gubben intill sin död
innekade.

Ignatius, med kvilken detta bref följer, fick Wicktis. Det
kar kan gubben Petreji böner ock tårar i sjelfva Cabinettet ock sin
förbindelse af 20 t:r årl. tili sin företrädares Sterbkus att tacka före.
Tammelander umgås nu med planer att få Esbo utom förslag,
men efter ali liknelse lärer det misslyckas. Eosenblad kar sagt
mig, att Boeder, som är Präst vid Artilleriet i Helsingfors, skall
genom Ckefen för Brigaden utverkat sig löfte på detta Pastorat.
Jag tror denne mannen skall vara en oduglig piece. Bror lärer
närmare känna konom. Hoeckert kar fått Kumblinge ock Gapel-
lanen Hälisten Demo Pastorat.

Yår Canceller väntas kem omkring d. 20 kujus. Ätminstone
skulle kan d. 3 a 4 kujus resa från Stralsund kit öfver. Det står
än i vida fältet med Malmströms Bibliotkecariat. Hän gjorde mig
visit om en qväll i denna vecka, ock trodde, att om Gadolin eller
Mag:r Lindin i Upsala skulle med konom ingå i det accord kan
dem skall proponerat, ock kvilket efter kvad jag af omständig-
keterne kunde sluta, måste ankomma på en Summa af 2500 Edr
Banco alra ringast, kan då blefve i stånd att genomdrifva sin pian.
Wilde eskar för sitt afskeds memorial 2000 Edr Banco. Hän ville
dock, att detta kans tillämnade uptåg skulle kållas kemligt; ock
derföre ber jag att Bror icke talar derom. Jag menar kan skall
arbeta förgäfves.

Hu mera kar Baron Palmquists sak värit före i Högsta Dom-
stolen. Den består kortel. sagt deri, att kan d. 3 Januarii sidstl.
fick Hertigens ordres i G-enua, där kan då låg att sedän hän i några
dagar efter inkändigande af berörde ordres låtit det rykte utgå,
som skulle kan segla åt Livorno ock Neapel, för att taga under sin
convoij de Skepp, som där vore, genast begifva sig tili Heapel att
där, enligt konom tillsände Bref tili Konungen ock General Acton,
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reclamera Armfelts person ocb lionom under säker bevakning tili
Stralsnnd framföra, men i stället att skynda sig tili denna Expedi-
tion företog lian sig, oaktadt lian då inneliade proviant för 27 dagar,
att proviantera sin Fregatte, som hade vid pass 600 mans besättning
för kela fyra inånader, på bvilken räckning altså qvardrögde i Genua
tili d. 23 Janaani, då lian ändtel. var Segelklar. Men nästnämnde
dag upväxte en stonn med motvind, soin qvarböll lionom tili d. 26
ditto, då lian om aftonen lyfte ankar, men natten emot d. 28 råkade
för svårt väder på högden af Livorno ocli gjorde liafveri, samt måste
d. 1 Febr. inlöpa i Livorno för att reparera. Derifrån, så vida Fre-
gatten måste qvarlämnas, afgick lian d. 4 Febr. med Cuttern Assi-
stence, och anlände d. 9 kl. 2 e. m. tili Neapel, där Armfelt förrut
arrangerat ali ting tili sin undankomst och verkeligen smygde sig
undan d. 10, protegerad af Regeringen, som äfven ordentl. afslog
reclamen, såsom icke gjord in forma legitinia.

Högsta Domstolen bar tagit honom tili last endast hans sen-
färdighet. Man bar erkändt, att lian af sine ordres bade anledning
att dröija någre dagar qvar i Genua, ocb att lian icke eller borde
äfventyra afresan med endast 27 dagars provision eburu ock resan
på 4 a 5 dagar i fogelig väderlek vanligast verkställes; dock som
Skepps journalerne utredde, det ban tili d. 9 Januar. så ökat sin
proviant, att den enl. Amiralitetets uträckning ocb hans eget med-
gifvande värit tillräckelig för fnlla 54 dagar, så bar man ansedt, det
hans drögsmål från d. 9 tili ocb med d. 23 Januarii icke kunde för-
svaras. Således är förklaradt det Krigs Hof R:n borde döma honom
sin tjenst förlustig. Likväl som af ett Armfelts bref tili fröken
Rudenscböld dat. d. 14 Januarii i Neapel finnes, att Armfelt
genom Regeringen i Neapel redan d. 10 eller 12 Januarii fått notice
derom att Palmquist fått ordres om hans arrestering, ocb det således
vore synbarligt, att ebvad skyndsamhet ban ock nyttjat, hans Com-

mission dock icke fått någon lyckligare utgång etc., så är bemstäldt,
att ban med någon lindrigare correction må anses. I morgon före-
kommer saken i Conseilen, ocb förmodel. aflöper den med ett par
månaders degradation.

Beklagel. blir på innovationer ingen ända. Nu skallKrigs Hof
R:n uplösas ocb införlifvas med den förledit år för Garnisonen bär-
städes så onödigt vis inrättade General Krigs Rätten. Acb! bvilken
galenskap. Det mumlas, att Grefve Ruutb skall få dimission från
General Gouverneurs Ambetet i Pommern ocb att Grefve Brahe
skall vara ämnad tili hans Successor. Någre tillägga, att med det
samma actionen emot den förstnämnde om hans Finance förvaltning
skall nedläggas. Det förra kan vara troligt, men ej det senare, eburu
jag dock vill förmoda att Grefve Ruutb slutel. går sin sak bärliga
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igenom. De tili denna sak körande Handlingar från ock med arket
19 tili och med arket 26 affölja härjemte. Som de Irmeliålla Ed-
mans slutel. påstående och den kufvudsakligaste delen af Euutks
svar derå, så kan Bror nu sjelf lättel. firma sakens sannskyldiga be-
skaffenhet. Af Conspirations protocollerne dem man efter ett långt
mellanskåf åter begynt ntgifva, medsändas ock nu arken 95 —99
inclusive. Protocollerne om Lundske oväsendet biläggas ock bärlios,
tilkka med Eerrieres-Sauveboeufs af Odmann abregerade Eesa
genom Turkiet.

Innan kort får väl Bror höra en förkl. öfyer Lagen 2 § Yli
Cap. Gift. B. publiceras. Den innehåller, att Präst som lyser eller
tillstädjer Lysning för Brudepar annorstädes än där Bruden är boende
ock sitt rätta kemvist hafver, skall mistä ämbetet. Högsta Dom-
stolen tillstyrckte denna författning i anledning af de gräsel. miss-
bruk, som, emot Dagens förrut nog tydelige förordnande, i den delen
begynt taga öfverkand ock de elaka fölgder deraf kärrört. De höge
och förnäme aro ej väl tillfreds med denna anstalt.

Generalen Sinclair kade kort förr än kan fick afsked i sidstl.
Jnlii månad tili Kongi. M:t inkommit med ett Memorial, deii kan
förestält, det tili faciliterande af Lån tili accorder för Militairen all-
männel. stadgas måtte, det den som tili dylikt bekof lånt penningar
åt en Officerare, bör i hans ntfallande accord summa njuta förmons
rätt tili betalning framför alle andre Officerarens Borgenärer. Här-
öfver bekagade Konungen köra Högsta Domstolen. Ku kar jag i
ett nog omständeligt votum afstyrckt denna författning, såsom för
den allmänne Crediten kögst skadelig ock för Officers Corpsen föga
nyttig samt ledande tili vinglerier ock skälmstycken, som på intet
sätt kunde afböijas. Härmed kafva alle närvarande ofrälse Ledamö-
terne sig förenat. På frälse sidan ville man gjerna göra Militairen
denne faveur, den de aro nog oförståndige att gemensamt, de up-
lystare undantagne, med enträgenket påyrka. Men jag ser förrut,
att de ej aro i stånd att projectera något som vore sammanhängande,
kvarföre jag ock tror, att de slutel. nödgas göra ett med oss, som
tillstyrckt förslagets förkastande. Jag är dock curieux att se ut-
gången häraf.

Ärstiden kan nu mera ej tillåta att tanka på någon Deputation
från Åbo, för att felicitera tili Conspirationens dämpande. Men det
torde ej vara utur vägen om Consistun Academicum genom bref
aflade sin underd. compliment. Om den ideen vidtages, vore det
väl, om Brefvet vid Cancellers första ankomst vore här. Bror kar
ju redan förrut upsatt concept tili en sådan Epistel, ock jag före-
ställer mig, att samma concept med liten tilläggning nu kunde komma
tili pass.
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Jag önskade visserl. af alt lijerta att få komma härifrån, också
för att för ett år stänga Herr Gadd från sitt impertinenta anspråk
på Eectoratet, men Gud yet om det blir möijligt, i fall jag ock
formligen ääliölle orn mitt enledigande. Ingen lärer förebrå mig,
att jag tagit något steg för att bli continuerad vid denna ledsamma
station, fast bälre bar jag ofta nödgats opponera mig så emot åt-
skilliga försök att både jag sjelf ocb månge andra längesedan trodt,
att jag blefve den första som man ville blifva qvitt. Men det alt
oaktadt fruktar jag bögeligen, att jag befalles tili att stå qvar an-
tingen jag vill det eller icke. Eiddare dubbningen skall ske i Ko-
nungens rum kl. 11 i öfvermorgon.

Tänck, man påstår allmänt, att den nnge Herren värit oändel.
smickrad deraf att i förtid få nämna ocb dubba Eiddare. Det kan
dock vara en förställning, ty det är vist, att lian tili sin caracter
är bögst förbebållen ocb impenetrabelt dissimule, eburu lian dock
tillika bar mycken vanite ocb öfver ali böfva är. noga med Eti-
quetten. Hvarje onsdag bivistar ban Hof Eättens session, än på
det ena, än på det andra rumet. Bror vet, att enl. Eadrens Testa-
mente bör ban säga sin mening öfver alla där förekommande mål,
bvilken eburu den ej får verka på beslutet, dock bör intagas i proto-
collet. Hu förbåller sig Hof E:n belt oförsvarligen deri, att änskönt
ban ej säger ett enda ord, man dock för hans räckning införer i
protocollet med alt möijligt broderie den tanka, som blir pluralite-
tens ocb anses bäst grnndad. Ett sådant uptåg kan hafva månge
elaka fölgder för en framtid. Hän får åtminstone den impression
om domstolarnes protocoller, att i dem ingen sanning finnes, ntan
att man i dem kan skrifva quid pro quo alt efter som omständig-
beterne ocb vederbörandes afsikter fordra. En sådan prevention
bos en ung Eegent kan en gång blifva vådelig.

Det gör mig ondt att sedän ungdomen vid Åbo Academie just
värit utmärkt för sitt stilla ocb fredliga upförande nu tvänne Bur-
gaffler framträdt ur den studerande bopen att dräpa folk. Jag kan
ej beskrifva min förtrytelse deröfver. Det kan väl ej bos någon
billig ocb tänkande man infalla att skrifva på hela Corpsens räck-
ning, bvad tvänne vräklingar gjordt. Men så bade jag dock värit
glad, om denne förargeliga sak aldrig värit tili. Jag beklagar Ca-
vander ocb Sundval, som bägge ovana, ocb den senare en Haffs,
skola dragas med undersökningen i detta mål.

Annu bafva vi ej baft ämne tili vinter, men af tätä rägnskurar
aro gatorne så orena, att man komme ingen bvart ntan att åka.
Ågio emellan Banco ocb Eiksgälds sedlar bar fallit i en bast från
27 a 29 procent ända tili 15 a 16 procent. Eör detta bastiga fall
måtte någon än okänd köpmans operation ligga tili grund. Discon-
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tens återbetalning af sine Lån tili en summa af 550,000 Edr Banco
har väl något clertill biclragit, men allenast deraf lärer detta phae-
nomen ej kunna förklaras. Man skall få se att om någre veckor
agio åter skall rasa up tili sin förra liögd. Att Banken nu inlöser
sinä sedlar också med hela Eiksd. stycken, livilket intill Hovember
icke skedde utan endast med 8, 4 ocb 2 sk. stycken, torde ock
något medverkat tili lagets fällande.

Den Fransöske Armfelt, Eric Ludvig, Öfversten, har genom
fyra röster emot 2 i Högsta Domstolen förlorat tvisten om sin mo-
ders Testamente, hvilket pluraliteten gillat. Jag har i det beslutet
ingen del. Det är utom requisition, som jag ock nu här innelyckt
skickar Bror David v. Schultzenheims Bref om Eikets Penninge
verk etc. Hän söker gå en medelväg emellan Jöranssons på stor,
och Cederhielms på liten penningestock grundade Systemer. Om
det gamla Medium tenuere beati på honom inträffar, skall jag ej så
vist säga, men i alla fali förtjena hans tankar att läsas. Kan hända,
om man gjorde ett försök med detta hans System, skulle erfarenheten
decidera, om icke Jöranssons i det närmaste kunde blifva anta-
geligt.

Bror måtte förmodel. redan fått mitt Bref med Alopaeus.
Deri lärer jag berättat om Soupeen hos Prinsessan och huru Hans
Excellence E—m dertill ej blef inviterad. Orsaken dertill skall
egentel. värit den att då på Hennes K. Höghets namnsdag d. 15
October, alla de höge och förnäme på Drottningholm för midd. com-
plimenterat henne, har dock bemälde Eikets Herre ansedt det under
sin värdighet och uteblifvit, ehuru lian var vistande på stället. Hinc
illae lachrymae.

Bror ser läfctel. att detta bref är skrifvit för att i vara tider
icke gömas, ej eller att vidare communiceras än me cl säkerliet ske
kari. Var clerföre god ocli bränn up det.

Hälsa alla goda vänner ocli gynnarc, ocli låt närlagde bref
komma sine iigare tillhanda. Framhärdar oförändorligeii att vara
Min Herr Broders

ödmjuke tjenare
M. C.

P. S. I Oonseilen d. 28 Novemb. fick fru Aminoff, född gref-
vinna Euuth, skilnad från sin man, en sak som hon och hennes
fader länge önskat. 27 arket af Euuthska protocollerne, som i
dag efter midd. utgafs, följer ock nu, så att hela slutel. förklm i en
suite kan läsas. Af Lundska protocollerne fins här ej mer än det
stycket, som nu följer. Continuation skall längre fram meddelas.

il
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Stockholm d. 30 Decemb. 1794

Min Högtärade Kare Herr Broder! Sedän jag d. li hujus med Herr
Kyrkok. Ignatius kade den aran att skrifva Bror tili, har jag er-
kållit Brors angenäma bref af d. 8, 13 ooh 22 ditto, af hvilka det
sidstnämnde ankoin d. 27. De mig tillsände S Diclr aflämnade jag
Julafton för midd. tili fru G-akm i dess egne händer, men då jag
begärte quittence, måste lion derom tillita sin Soii, soin är en art
Portrait målare men lefver förnämligast deraf, att lian lärer yng-
lingar ock flickor att rita. Denne åter kunde ej förstå, kuru jag
ville kafva quittencet, ock derföre måste jag skrifva ett ordentligt
Eeversal, men då kan ändtel. derå skulle tekna quittencet, skref
kan det under med sitt namu i stället för modrens. Jag ville ej
längre gräla dermed, ulan tog det för godt, sådant soin det kär
medföljer. Penningarne kommo den fattige Enkan väl tili pass ock
emottog dem med en kjertel. tacksägelse, den kon bad mig kos
Bror anmäla. Huru vår räckning i öfrigt står, utvisar närlagde note,
kvaraf Bror finner, att Bror ännu kar kos mig tili godo Nio Rdr
33 sk. Sjökorten skall jag med första lägenket öfversända. Det
skulle skedt länge sedän, men de två gånger jag i ändamål att köpa
dem sökt Lots Inspectoren Björck, som bor på Söder, kar kan
rakat vara antingen bortrest eller utgången.

Yår Canceller återkom d. 20 December om aftonen. Sedän jag
två gånger förgäfves sökt att få upvakta konom, träffade jagkonom
ändtel. i går kemma kelt ensam ock kade med konom en lång con-
ference. Tili Bibliotkecariatet kafva sig kos konom anmält Gado-
lin, Burman, Frantzen ock Alopaeus, ock tycker jag, att de tre
förstnämnde få förslag ock Gadolin sysslan. Hans fader Biskopen
kade i ett särskilt kandbref mycket plaiderat för konom. Också
tillstyrkte jag, att Hans Excelkce måtte lämna konom, såsom den
skickligaste, mäst förtjente ock säkraste Candidaten dess förord,
kvilket kan ock sade sig ofelbarl. vilja göra.

Malmström anser kan, inter nos, för en orolig menniskja, ock
kans tillämnade accord faller konom oändel. motbjudit, förnämligast
ex eo capite att praejudicatet vore pessimi exempli. Med alt det
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frubtar jag likväl, att om Gadolin vill gifva penningar, hvarom jag
näppel. tviflar, lian sluteligen skall gå sin sak liärliga igenom. Hän
bar bragt Eiks Cancelkn så aldeles i sitt interesse, att Gubben med
yttersta nit employerar sig för honom. Dessutom måste där vara
annat folk i spelet ocli i synnerhet fruntimmer, soin med alt möij-
ligt etonrderie främja bans ansökning, så att ock Canceller tili slut
måste gifva vika för detta importune anhang. Så föreställer jag
mig saken, eburu jag nu ej kan gå i vidare detail derom. Biskopen
gör ock alt hvad lian förmår för att genomdrifva accordet, så snart
lian endast ser någon säkerhet för dess lyckliga ntgång. Jag tror
ej att Fdelcrantz gör någon praetension på Bibliotbecarie lönen
ocli än mindre på någon Professors lön. Hän går från altsammans.
Så talar lian, ocli jag lika som Canceller kan ej annat finna, än att
det är lians fulla alfvar. Men åter tili Malmström. Hän liotar att
in omnem eventum inlägga lios Cancelkn en protest emot Prof.
Tengströms transport tili Mariae Pastorat. Hän menar, att af
Pbilosopbicis ingen är som vill liafva annexa. Då blir lian dertill
sjelfskrifven, ocli ett pastorat på Lanclet skulle i det fall accommo-
dera bonom bättre än det i Staden, där kännedomen af Finska
Språket i vist afseende blefve mera oumbärlig. Imedlertid vill jag
ej tro, att bans protest kan bafva någon vidare verkan, än att den
nppehåller sakens afgörande.

Brandel bar en tid värit opasslig. Deraf kommer att Konun-
gens resol. om Anatomie Profession än ej torde vara expedierad,
den är författad i vagis terminis, så den tarfvar någon explication,
men att den utfaller tili Philosopbiska Facultetens förmon, derom
är jag fullel. förvissad. Cancellerns hemställan var ganska positif
ocb väl bestämd. Men Eosenblads försiktigbet eller poltronnerie
vållade, att Konungens resolution ej är lika så expressif. Det är
nödigt, att Bror om Tengströmska saken skrifver tili Oancelbe E.
Eosenstein. Hän är en speciel van af Cancelkn ocb kan med mera
frihet än jag säga bonom quid jnris.

I Generalen Grefve Posses ställe är Hnmmers befordrad tili
Ofverste för Österbottens Eeg:te, ocb efter bonom är den bekante
Majoren Silfverbielm utnämnd tili Ofverste Lieutenant vid berörde
Eeg:te. General Majoren Gr. Lovenbanpt bar, som det säges, af
förtrytelse deröfver att lian ej blef Commendeur af Sv. Orden, tagit
afsked från Ofverste beställningen vid Uplands Eeg:te, ocb i bans
ställe är Majoren vid Svea Garde, Ofversten ocb Hofstallmästm
Grefve Adolpb L. von Schwerin (måg åt Lands Höfdm Eamsay
på Jackarby) utnämnd tili Ofverste för samma Eeg:te.

Förre Hof Eätts Camererm Eådmannen Litzells är blefven
Borgmästare i Helsingfors. Den ovärdige piecen Eådman Ulner i
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Åbo bar fått Härads Höfdinge fullmakt ooh tour, men ej, sorti det
först sades, snrvivance tili Ablquists balfva jurisdiction. Änmi är
ej frågan om Närpis Pastorats delning afgjord. Jag vet ej bvarpå
det hänger.

Professor Sommelius i Lund, soin nu är bär,' ebnm jag ej
rakat bonom, bar tillsändt mig en Bok in 4:o i försegladt omslag,
ocb ett annat mindre couvert, hvari någre tryckte papper tyckas
ligga, bägge addresserade tili Bror. Yid första tillfälle, som för-
model. om 12 a 14 dagar blifver med Borgmäst;n Litzells skall
jag sända dem, jemte andra saker, om möijligt blir, Bror tillhanda.
—• Justitiae Cancelkn bar af Hertigen tili Julklapp erbållit ett par
Silfver Teriner med sine fat af omkring 700 Lods vigt, förträffeligen
väl arbetade. Här grasserar nastan allmänt en svår Catarrbe, som
man kallar Influenza. Hertigen bar värit deraf i någre dagar säng-
liggande, ocb Konungen sjelf bar Juldagen värit deraf aldeles bes.
Yår Ganceller fann sig ock deraf besvärad då jag var bos bonom.

He scrupler man både bär ocb i Åbo gör sig om Yppigbets
förordningen nplösas lättast, då man antager som en grundsats att
alt bruk af Sidentyg, som expresse ej är tillåtet, måste anses för-
bndit. Således bar jag från min balft annat år brukade Slängkappa
låtit borttaga de Sidentygs slag, som den var gjord med. Dock
låter jag ej bortsprätta mitt Hattfoder. Här vågar man ej eller
bruka Sidentygs Byxor, annorlunda än med den allmänt antagne
svarta Svenska drägten. Här man är klädd i frack måste andre
Byxor nyttjas. Par la Pluier af Sidentyg voro förrut öfver alt i
bruk, men afläggas nn aldeles. Et sic in caeteris. Jag bar lust att
se burn vara Magnater göra med sine med Sidentyg öfverdragne
Pälsar. Utan tvifvel skaffa de sig å dem nytt lofgifvit öfvertåg.

I går afton fick jag visite af Kyrkob. i Tavastebus Cygnaeus,
som tråkat bit i detta menföre. Hän säger väl, att det skedt för
ro skull, men jag vore alt för enfaldig om jag trodde det.

Bror frågade mig en gång om den Plintenberg, som är Se-
creterare vid Historie-Antiqnitets ocb Yitterhets Academien. Hän
är den samme, som en tid var i pension i Åbo. Såsom Hocens i
Upsala gaf lian 7000 Plåtar in Banco åt den eljest beröml. men sor-
didt snåle mamien Cancellie Eådet Adlerbeth, för att få denna
syssla som Adlerbetb innebade. Hän anses eljest för en svag ocb
dålig man, som i ingen måtto är sin post vuxen. Såsom jag i mitt
förra bref spådde, bar agio emellan Banco ocb Credit sedlarne åter
stigit från 15 tili 20 a 22 procent.

Det vore oförlåtligt af Eder, gode Herrar, om Hi skulle till-
städja Gradcl att få Bectoratet. Det är sant, att resolutionerne ap-
paremment contradicera bvarandra, men den senare uplyses oändel.

84



XXX. 1794 3 %2 •

af Gadds egen Inlaga om förklaring af den första resolutionen. Af
denna Inlaga bar jag en yidimerad afskrift, som Haartman skaf-
fade mig, och den skall jag vid tillfälle tili Bror öfverstyra. Det
får ej hjelpa, om man ock måtte processa med denna nn mera tili
Rectors ämbetels förvaltning odugl. mannen.

Såsorn Bror af Tidningarne lärer sedt är Doctor Liideke mi

mera återkommen, men jag har ej haft tid att göra hans bekantskap.
Nn blir jag ledig in tili d. 1 Maji och derunder skall jag söka ho-
nom. Jag ärnar ock att under Distingen på 8 dagar resa tili Up-
sala. Man formaliserar sig här öfver Ärke Biskopen, som, ehuru
deroni tillsagd, icke aflämnade sine Tai dem lian å Consistorii Acad:ci
och Prästerskapets vägnar höll då de bekante Depntationerne hade
sitt företräde, tili införande i allmänna Tidningar.

Secretm Alanus tillsände mig i höstas för Kgl. Academiens
Bibliothek, räckning 1 Rdr 24 sk., enligt min räckning af d. 12 Julii
sidstl. Således stadna af minä för Academien hafde utgifter Bror
tili last endast 1 Edr 18 sk., dem Bror i räckn. med Bibliotheket
behagade godtgöra, Malmström var hos mig nu på stunden.
Jag berättade honom om min conference med Cancelhn, men hän
hoppades att kunna undanrödja alla hans scrupler. Imedlertid blef
hän dock nog bestört deröfver, att lian ej låtit förmärka större be-
nägenhet för hans idee. Hän bad mig ock att ej heratta tili Åbo
om de svårigheter Cancelhn gjordt, på det Gadolin ej måtte af-
skräckas från den resa hit tili Stockholm, hvarom lian skall anmodat
honom.

Sanningen att säga, torde väl Gadolin vara den enda dugi.
Sökande tili Malmströms Profession, och då denne senare är en
orolig man, så sknlle det synas bäst, att hän komme derifrån. Prae-
judicatet är väl elakt, men hvad soin bör trösta oss, är att en casus
sadan som denna aldrig härefter lärer existera. Nn är hän åter i
beråd att gå tili Canceller med ett Memorial om Bibliothecarie syss-
lans sättande på förra foten och att Bror måtte förmås att dervid
qvarblifva etc. Hän läste för mig sitt concept, ooh ehurn jag för-
säkrade h:m att Bror ej kunde ingå i denna pian, hälst då Gadolin
är in potentia proxima tili denna befordran, lofvade hän ej dess
mindre att med första insinuera sitt förslag. Hän ärnar ock att för
ali händelse reservein sig sin fövmenta rätt tili den ledige Philoso-
phici Adjuncts lönen. Derom har hän också skrifvit en lång af-
handling.

Den 23 hujus kl. 2 slutade vi vårt arbete i Högsta Domstolen.
Nu sker ej något sammanträde förr än d. 12 Januarii, då min när-
varelse ej lärer bli nödig. Tili det ingående nya året får jag af alt
hjerta önska niin Bror hälsa, trefnad ooh välgång. Hälsa alla yän-
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ner och gynnare, och låt inn.eliggan.de bref komma sin ägare till-
lianda.

Det är Professor Fant, som företagit sig att continuera La-
gerbrings historia ä la franpaise, utan att allegera bevis. Jag skall
nasta gång sända Bror det ntkomna stycket.

XXXI.

Stockholm d. 27 Februarii 1795.

Min Högtärade Kare Broder! Det var länge som jag gjorde mig
räckning uppå att med H:r Borgmästaren Litzells få skrifva tili
Bror en vidlöftig Epistel, men då ändtel. denne mannen efter mång-
faldiga upskof blef färdig att härifrån aftåga, stod jag in procinctu
att resa tili Upsala. Minä hästar voro förespände, då hän tillsade
mig om sin förestående afresa. Jag hann således ej mer, än att tili
honom aflämna de tvänne från Sommelius mig tillsände paquetter
och de dertill utkomne protocoller i Conspirations och Kuuthska
sakerne, jemte Apollo med de Nio Muser och Endymion i koppar-
stick. Desse sistnämnde aro en present tili Bror från Herr Öfver
Intendenten Fredenheim. De kosta eljest för köpare Två Kdr och
36 sk. eller Tålf Skilkr stycket. Jag hade väl för Bror aflagdt, ntom
de förr omnämnde Sjökorten, andra delen af Adlersparres Samlin-
gar och de Bruces Abyssiniska resa utgifven af Oedmann, men
för dem hade Litzells ej rum, och de afbida således nästa lägliga
tillfälle.

Jag reste tili Upsala d. 5 Februarii och återkom derifrån d. 18
ditto om aftonen. Således hade jag god tid att bese alt hvad jag
ej förr sedt och att skaffa mig idee om Bibliotheket och Myntsam-
lingen. Fredenheim var där ock någre dagar under samma tid.
Grafvården öfver hans Sai. Fader Arke Biskopen är nmnera upsatt
nti Banerska GrafChoret. Den är enl. alla kännares enhällige om-
döme förträffekn väl både imaginerad och exequerad. Minoriteten
af Consistorium Academicum därstädes ligger i en häftig strid med
sin Procanceller, som vill skyllas att öfver höfvan vilja utvidga sin
makt och myndighet. Oppositionen emot honom utgöres egentel.
af Flygare, Lundström, Acrell och Thunberg, som nu är Eec-
tor. Annu är det likväl allenast om små saker som man träter.

Första Krigs förklaringen upkom af den fråga, antingen Eector,
såsom hos dem af ålder värit vanligt, eller ock Ärke Biskopen skulle
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äga rätt att låta å Post Contoret nttaga ooh först läsa Gonsistorii
Academici Avisor. Sedän när den bekanta Heputationen för Jul
tili Pegeringen skulle afsändas, kade Lundström, som då var Rec-
tor, tagit sig den friliet att utan Communication med Arke Biskopen
förfråga sig derom hos Hans Excelkce Baron Peuterkolm, och för
denne manquement i förtroende och aktning kade Arke Biskopen
offentel. tili protocollet gifvit konom en skrapa ock föreställning,
öfver hvilken åter Lundström för Hans K. Högket Hertigen, så-
som Academiens Canceller sig besvärat. Yidare kade Lundström
d. 15 December låtit Westmanlands och Dala Nation väljä sig In-
spector i Mallets ställe. Soin pluralitetens vai utfallit för Plygare,
men någre af Nation deremot protesterat ock önskat lika med Arke
Biskopen att få Boethius tili Inspector, så kar ock karoin en gruf-
velig strid upkommit, som nu beror af Hertigens afgörande. Man
grälar haroin förnämligast i rapport tili den, i anseende tili Biskop
Benzelstier.nas köga ålder, snart förväntade Biskops vacance i
Westerås Stift, kvartill Boethius ville bereda sig åtminstone förslag.

Under min därvaro inlopp tidning från Stockholm, att Hertigen
dimitterat Noreen från Cancellers Secreterare ämbetet ock dertill
utnämndt K. Secret:n Euren, dock så att Noreen, som derjemte
feck Cancellie Påds fullmakt, skulle bekålla sin innekafvande Can-
cellers Secret:rs lön med alla dertill körande förmoner. Henna nou-
velle upväckte kos Arke Biskopen ock dess medkållare en obeskriflig
glädje, kos Oppositionen deremot ett lika stort bekymmer. Arke
Biskopen lät samma dag tili kl. 4 e. m. kopkalla Consistorium, som
unanimiter beslöt offerera den nya Cancellers Secretm af Acade-
miens Besparingar enakanda lön som dess företrädare åtnjutit. Eår
nu se hvad fölgder denna ändring uppå Academiens styrelse kan
medföra. Jag tycker mig i förväg kunna se, att Arke Biskopen ej
skall få orsak att gloriera sig af månge segrar.

Under kela tiden jag var i Upsala åt jag icke en enda dag på
min egen kostnad. Jag calasade dels kos Arke Biskopen, dels kos
Professorerne ock altid, då jag hos dem ej var bjuden, kos Lands
Höfdm Wettorstodt. Jag kade svårt att siippa derifrån, och jag
skulle säkert drögt längre, om jag fått lefva för egen conto. Arke
Biskopen är nu kär ock ärnar dröija i 14 dagar. Jag råkar konom
ofta. Hän kar befalt mig att tili Bror ändtel. anmäla sin kälsning.

På Upsala Bibliotkek gjorde jag mig bekant med Palmsköld-
ske Samlingen. Jag feck deraf tili låns kit tili Stockholm de fyra
Yolumerne som egentel. röra Einnland. Af dem är mindre att kämta
än jag kade förmodat. Jag kar dock afcopierat ock afcopierar ännu
åtskilligt. Om Bror förrut ej excerperat derutur kvad deri finnes
om Borgo, kvarom Alopaeus disputerar, så skall jag communieera
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Bror alt hvad den Staden angår. Efter hand får jag requirera af
de öfrige Yolumerne, dem jag nödige finner, och jag skall nyttja
min mi varande Semestre att afskrifva derutur alt hvad tili mitt
kram hörer. Af hans Juridica äger jag mycket förrut. Atskilligt
är, soin ej förtjenar mödan att copiera. Men ett och annat kan vara
interessant att hafva.

Under det jag var i Upsala skedde ändringen med Högsta
Domstolen. Det gick med mig soin jag fruktade, att jag måste
stadna qvar. Af hvad skäl Ehrenheim egentel. hlifvit inkallad på
Erälse sidan, känner jag icke. Det vet jag, att hän ej har Allmän-
hetens röst för sig. Också är det vist, att hvarken EiksDrotzet eller
Jnstitiae Cancelhn nti hans inkallande hafva någon del. Att kallelse
brefven mi aro stälde tili cl. 1 November 1796, är redan af Tidnin-
garne hekant.

Det af mig förrut omnäinnde project om förmons rätt för dem,
soin tili en Officerare försträckt dess accorclsurmiia, att utur dcss
en. gång ntfallande accord njuta sin hetalning, vann emot ali för-
modan pluralitetens i H. Domstolen bifall. Det voro Hisinger,
v. Böhnen och H. Excelhce Baron Kurck, sedän de fått Härads
Höfd. v. Ackern med sig, som utgjorde denna pluralite. Yi hlefvo
3, jag, Lönnroth och AViclegren emot dessa 4, hvilkas tanka i
Conseilen antogs såsom ypperligen väl grundad. Härom utkommer
en förordning, som visserl. icke blir långvarig.

Fredenheim är hjertel. nögd med sin vundna befordran. Hän
har tili Adelcrantz betalt 7000 Hdr. Dessutom behåller Adelcrantz
haliva lönen tili sin död. Hela lönen är 700 Hdr. Sysslan är nog
afpassad efter Fredenheims genie, men då man likväl ej tror honoin
äga ali nödig insikt i Architecturen, har det ej värit oväntadt att
höra denna befordran häcklas äfven af dem, soin saken för enskild
del icke rörer.

Den nyligen afledne Eiddarhus Secretm Bungencrona har,
såsom ogift och i lifstiden uti många delar besynnerlig, gjordt också
ett besynnerligt Testamente. Hän bordo begrafvas anständigt, men
efter hans död borde ingen af hans Slägt få inträda i hans rum, ej
eller följa hans Lik tili grafven. Expeditions Secretm Baron Man-
nerheim skulle draga försorg omBegrafningen och i alt öfrigt bringa
hans Testamente tili verkställighet. Af hans qvarlåtenskap, som
går tili omkring Sexton Tusende Eiksd. Banco, kommer största
elelen att tillfalla Eiddarhuset. Capitalet skall genom Riddarhus
Directionens försorg förräntas och räntan användas tili fattige ade-
lige Enkors understöd, men aldrig får något Pråstebevis gälla tili
bestyrkande af deras fattigdom. Det öfrige har hän, med förbigående
af både närmare och fjärmare Slägt, disponerat tili sinä vänner och
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fordne Spel Camerater. En något bedagad Mamsell Qvast, soin

vistas i Borgmäst:n Dreijers hus, där lian mäst spelat, har också
fått 500 Edr, endasfc af den grund att hon såsom qvick ooh munvig
ofta rifvit’ galen mun med honom och med sinä repartier surpre-
nerat honom. Bägge hans Sigiller eller Pitscher borde på sjelfva
Begrafnings dagen af Executor Testamenti i någre hans vänners
närvaro offentligen kastas i Norrströin. Detta blef ock verkstäldt.

Den 19 hujns då lian dog var jag på ett stort Calas hos yår

Canceller. Dit var ock Lands Höfdm Ugglas buden, hvilken samma
dag af Mannerheim hade värit tillkallad att vara med vid det förr-
bemälde Bungencronas Testamente skulle upbrytas. Hän refere-
rade således i det stora sällskapet dess innehåll, soin således blef ett
ämne för en god del af vår måltidsro. Calaset var eljest anstäldt
för de af Pommerske Landt Ständerne tili fägnads betygande öfver
den afbögde revolution hit sände Deputerade. På denna räckning
hade Hans Excelhce hos sig samlat månge Stockholmske Tyskar,
såsom Doctor Ltideke, Gross Handhn Pomeresche etc. etc. Eiks-
Drotset, Hans Excellence Kurck, ditto Brahe, Presidm Klinckov-
ström, Stats Secretm Barck, Nummers, Eosenblad etc. voro
ock med.

Nu är Cancellie E. Wilde död, lian dog d. 20 Eebruarii. Detta
oaktadt och ehuru accordet ej koin tili staclga, blir dook Malm-
ström hans efterträdare, och som Gadolin vill bli Professor måste
lian ingå i afhandling derom med Malmström, det är så vist, som
att Gud är i Himrnelen. På Gadolins sida är ali skyndsamhet nödig,
dock tror jag att den af Malmström honom proponerade hitresa är
aldeles öfverflödig. Förmodel. lärer Malmström åläggas att tili
Wildes Enkä betala någre hundrade Eiksdaler. Directm af Ost-
indiska Compagniet, GrossHandlaren Kiisel dog nyligen. Hän läm-
nar efter sig, såsom allmänt tros, åtminstone 25 tunnor guld, som
dock skall delas emellan Enkä och 8 a 9 Barn. Det påstås att lian
värit en elak kari, en Blodsugäre af första ordningen.

Biskop Lindblom var här. Hau var så god och hälsade på
mig, innan jag hade hunnit upsöka honom. Som Giörvell ej fått
tillfälle att afsända det i förl. höstas af Bror genom Mag:r Alopaeus
mig tillsände Paquett tili Dom Probsten Doctor Alf, så tog jag det
derifrån och förmådde Biskop Lindblom att taga det med sig. Hän
afreste d. 25 hujns och bad om sin hälsning tili Bror. Paquettet
tili Gyllenhahl ligger än qvar hos mig. När lägenhet yjipas skall
jag skaffa äfven det tili sin ort.

D. 2 Martti. I dag går Posten norr om, och vid närmare besin-
nande har jag funnit säkrast att låta detta bref ligga tils nu. Näst-
förl. Lördag d. 28 Eebr. skickade Cancellie E. Adlerbeth tili mig

12
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med Sun del (hvilken jemte det lian är Cancellist i Eiks Arckivo,
biträder Antiquitets ock Yitterbets Academien såsom Amanuensis)
de ark af den nu under tryck varande IY:de delen af Academiens
Handlingar, livari Brors Inträdes tai ock första stycket af Under-
sökn. om de tili Finska stammen körande Nationer, som i gl. Histo-
rien omtalas, äro införde. Dessa ark voro aldeles färdig tryckte
ock afdragne. Man eskade af mig endast rättelser för att vid volu-
mens slut bifogas. Da jag frågade kvarföre man ej genast meddelt
mig correcturet, svarades, att Cancellie E. Eosenstein glömt att
derom tillsäga Secreteraren. Nu kar jag upsatt dessa rättelser. Felen
äro ej många. De göra 14 in alles, men af dera köra en del tili
Svenskan. IhornasJcoga för exempel kar man läsit I Tcoinaslcoge ock
detta kar Correctorn ej förstått att rätta. I stället för Mordviner
kade man ock tryckt AYordviner, som ingalunda stått i Manuscriptet.

A propos af Sun del; kan sade mig, att kan än ej fått Brors
svar om det anbud kan gjordt att vara Academiens Commissionair.
Imedlertid kar kan redan tagit i sitt förvar kvad för Academiens
räckning tili K. Arckivum inkommit. Hän är en driftig ock be-
skedlig man ock synes blifva, när Steckau en gång dör, den ende,
som possiderar den sidst:des fermete att läsa ock deckiffrera gl.
Pärmebref. Yar god ock svara konom vid tillfälle. AYitterhets
Acad:s Secreterare Flintenberg är dock icke, såsom jag förrut
orätt berättat, den samma, soin var i pension kos Lefren i Åbo,
utan en yngre Broder tili konom, Son af en Kramkandlare kär i
Staden som än lefver. Hän kar nyligen kaft den olyckan att blifva
derangerad tili förståndet. De tätä äcces af Frenesie, soin kan i
början kade, kafva väl nu upkört eller åtminstone blifvit mindre
synbara, men i deras ställe kar sig infunnit en kög grad af inelan-
ckolie eller kypockondre, som synes göra konom för ali tid onyttig.
Fadren kar ock låtit flytta konom tili sin gård på Landet. Hän vill
ock afgå från sin beställning. AYitterkets Academien är ock be-
kymrad om kvar den skall få åt konom en Successor, som med nödig
skickligket förenar den förmögenket att tili Flintenkerg kunna
återbetala åtminstone e/7 delar af de 7000 Plåtar in Banco, som kan
betalte tili Adlerbetk. Det är märkeligt, att kans förenämnde
äldre Broder också vid 22 eller 23 året blifvit rörd tili sine sinnen
ock kort derefter i ett sådant olyckligt tillstånd aflidit.

Bland Upsala nouvellerne glömde jag att nämna kuruledes ett
grufveligt lärdt krig där utbrutit emellan Boethius på den ena ock
Doctor Ckristiernin på den andra sidan om Kantkiska Pkiloso-
pkien. Den senare arbetade under min därvaro på en Åfhandling
om det Philosophiska Bönhaseriet, opponerad emot de af Boethius
utgifne stycken, dem Bror för detta erkållit. Hän läste för mig
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ingressen tili detta sitt opus, sora med en gräselig bitterbet var
författad. Om den stackars Malmström hade man där hundrade
historier.

Utom Tammelander bar ock nu mera Justander inkommit
med ansökning om Bibliotliecariatet. Cancelbn lärer meddela Con-
sist:m samteliges Inlagor tili utlåtande. Hän tycktes, i fall G-adolin
blir Professor, hafva någon praevention för Justander. Genera-
len Toll väntas hit innoin slutet af denna månad. Förmodel. ställes
lian under action genast efter ankomsten. Nu aro af Conspirations
protocollerne de sidsta Sju arken, som särskildt betalas, tryokte med
ett kort Eegister öfver altsammans. I Ruutbska saken bar dom
ännu ej fallit bos Cammar Revisionen. Konungen ausculterar nu
i Krigs Collegium. Secretm Gerss säges skola gifta sig med en
fröken Heland. En Lieutenant Reiiners från Finnland af Nylands
Infanterie, soin skall vara gift med framl. Kyrkob. Welonii dotter,
sitter bär på gillstugan. • Snögiopp, köld ocb urväder hafva bar
på orten i månge veckor växlat om med hvarandra. I Fredags var
ett grufligt urväder ooh sedän hafva vi baft sträng köld. Het verkel,
agio emellan Banco ocb Eiksg. sedlar är nu 17 Procent. Kyrkob.
Cygnaeus vill ändtel. bli skild vid sin elaka Hustru, men lian bar
svårt att få bennes saintycke tili skilnaden. Hälsa alla gynnare ocb
vänner. Jag är beständigt Min Kare Herr Broders

öclmjuke Tjenare
Matth. Calonius.

På hela detta år bar jag från Bror baft ingen rad. Om Bror
skrifvit, så ligga brefven vid Eckerön. Malmström bar inkommit
tili Cancelbn med ett opus, hvartill conceptet var på fulla tio ark.
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Min Högtärade Kare Herr Broder! I går ändtel. ankommo Sju
Finska Poster öfver hafvet på en gång. BrelVen kunde ej utbe-
kommas förr än efter kl. 10 f. m. i dag. Således fick jag ock Brors
bref af d. 22 nästl. Jännäri! klockan omkring Ellofva. Sedän jag
lasit alla minä bref ock Åbo Tidningarne, bar jag endast någre få
momenter öfrige för att skrifva detta svar. Jag skref Bror tili norr
om d. 2 bujus, ocb då det brefvet framkommer åtminstone 3 å 4
dagar efter det Bror inhändigat detta, så beböfver jag ej vara vid-
löftig.

Post Tidningen för i går innebåller K. M:ts bref tili Cancellie
Collegium ang;de Svenska Academiens inställande eller suspension
under dess omyndige år. Ånledningen tili detta steg gaf nu mera
Eiddarbus Secret:n Eidderstolpe \läs Silfverstolpe] med sitt in-
trädes tai d. 4 bujus, deri lian skulle beprisa sin Företrädare bland
de 18 i Academien, framl. H. Escell. E. E. Axel Fersen. Konun-
gen allena af bela Kongi. Huset var vid talet närvarande. Jag, som
var personi, åbörare deraf, förlorade ej något ord af bvad Oratorn
sade. Jag fann väl talet starkt ocb ofta dristigt, kan ock bända på
ett ocb annat ställe om icke kitsligt dock oförsigtigt. Också tror
jag de fleste gjorde enahanda reflexion. Men att talet skulle bafva
den påfölgd, som d. 7 ditto visade sig, kunde bvarken jag ej beller
förmodel. någon annan sig föreställa. Det är egentel. H. M:t Ko-
nungen, soin misstyckt, att hans Sai. Herr Faders minne skall blifvit
smädadt etc. ocb derföre utverkat den vidtagne författningen. Myc-
ket bar bär velat läggas Cancellie E. Eosenstein tili last, men det
är nu alt bilagt ocb explicerat, så att lian bos Konungen af dess
förtroende bebållit sitt förra rum. Jag skref d. 9 bujus norr om tili
Prsfessor Haartman; deri nämnde jag något om denna då ännu
aldeles färska nouvelle. Mera derom en annan gång.

Att "Wilde d. 20 Febr. gun döden afgick, ocb att det oaktadt
Malmströms pian bar sin fortgång, det är i mitt bref af d. 2 Marti!
omnämndt. Yacancen som Malmström gör, besättes efter förslag.
Accord vilj bvarken den ena eller andra vidkännas. Men att den
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som kunnat komma öfver ens med Malmström om succession, blir
L. L. O. O. Professor, det är otvifvelaktigt. Således vore bäst om
G-adolin ej ville alt för mycket scrupulera ocli derigenom skada
Academien ooh sig sjelf. Med det samma skulle man siippa alt det
grufvel. gräl som den förstnämnde orolige mannen aldrig uphörer
att förorsaka. Hans project om Bibliothecarii Beställningens åter-
ställande på gl. foten, blir af Cancelkn aldeles icke vidtagit. Pinska
annexan synes antingen böra tillfalla futurus Lingg. Professor, om
lian den emottaga vill, eller ock måste den emot viss årl. Contingent
tili Academien uplåtas tili Tuderus. Jag tror väl, att Lingg. Pro-
fessor ä la rigueur ej bar dertill rätt, så länge lian någon indeld
Lön ej äger, men så torde det vara bäst af andra orsaker att låta
honom få den, om lian den åstundar. Afskriften af G-adds an-
sökning tili E. M. om förkl. å sin på Lifstids tjenstefrihet erhållne
Resolution, skall jag med nasta Lägenliet öfversända. Kan då den
gl. Karren ej bonis modis bringas ifrån att söka Rectoratet. Her-
rarnes bref aro alla med nådigt välbehag emottagne.

Wetterhoffs ocb Hagelbergs sak ligger än i Krigs Hofßm
eller General Krigs R:n oafgjord. Hän grufvar sig,Wetterhoff näml.
öfver drögsmålet ocb anser sig endast derig:m ruinerad. Jag känner
ej eller saken vidare än af deras bägges ensidiga papper, bvarmed
de på bvardera hand behagat mig regalera. Imedlertid tror jag dock,
att Wetterhoff lider mäst g:m sakens uppebåll, ocb att slutel. ut-
slaget ej kan blifva för bans välfärd vådeligt. Bägge bafva de oriini,
grälat ocb sökt att chicanera bvarandra; ocb af den bagatellen bade
aldrig en sådan injurie process bordt upväxa. Farligast kan saken
blifva för Tornerbielm, som praesident i Eeg:ts Krigs Kätten.

Af Palmskölds Topograpbica om Pinnland bar jag mycket
afcopierat, i synnerbet som angår Soknarnes delningar, Capellernes
upkomst etc. Att Eiks Cancelkn skulle få afsked, är ett ogrun-
dadt rykte. Jag fruktar att Götba Hof Rätt är nu mer än förrut
missnögd. Presidentskapet där var erbjudit åt Y. Presid. Baron
v. Köbler för 7000 Rdr, men lian ville ej bafva det för det köpet.
Ergo fick Grefve Posse det för 10,000 Rdr.

Yid det märkel. tillfället i Sv. Acad. d. 4 Martii voro närva-
rande af de aderton, Edelcrantz, såsom Canceller, Oxenstierna,
Lehnberg, Adlerbetb, Scbröderbeim, Gyllenborg, Mubrberg,
Sjöberg, Rosenstein, ocb tili desse Oratorn. Yi bafva jämn ocb
stark vinter. Yedbrist synes infinna sig med stora steg, Stadens
fattige Invånare tili stor plåga. Blix sitter nu adjungerad i Lag
Commission för de nye Krigs Articlarne. Hän bar åter utgifvit ett
opus om Sveriges Rörelse-Ccipital, ocb denne skall jag med första
lägenliet jeinte de öfrige sakerne sända Bror tillbanda, Justan-
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der s deposition kan ej afgå förr än i nasta vår. Ärke Biskopen är
ännu i Staden. Hälsa alla vänner ooh gynnare. Huru olyckligt är
det icke att jag ej kan siippa liärifrån.

P. S. Kyrkok. Cygnaeus fick d. 6 liujus i Conseilen skilnad
från sin elaka Hustru, med livilken lian olyckl. blifvit gift. Post-
dagen förrut kade kan fått kennes skriftel. bifall tili skilnaden ock
ansökning derom tili K. M:t. Det skedde mora genom en kazard
än genom kans egen verksamket att kan reusserade.

På gl. Kungshuset är det af Fröken Eudensköld sidst inne-
kafde rum nyligen inredt tili Logis för Generalen Toll, som alla
dagar inväntas. Hän kar gifvit, soin det säges, skriftekt Eeversal
att innoin denna månads slut vara kär i Stockkolm för att under-
kasta sig ransakning ock dom. Må väl!

Öfversten Armfelt är beklagel. icke klok. Men om kan vill
requirera omröstn:s protocollet i Högsta Domstolen, så torde kan
dock finna orsak att urskulda mig ock Baron Eeuterkolm för sin
förlorade sak.

XXXIII.

Stockholm d. 23 Marti! 1795.

S. T. Min Högtärade Kare Herr Broder! Genom Herr Adjuncten
Gadolin, som d. 20 lurjus kit ankom, kade jag den fägnad att or-
kalla Brors angenäma Skrifvelse af d. 16 ditto, jemte Etthundrade
Eiksd. i Eiksg. Cont:s Sedlar ock Try Eiksd. i Banco, om kvilkas,
så väl som de kos mig förrut i förvar stående Fyratio En Edr Banco
disposition jag afbidar min Brors ordres. Tilkka fick jag ock de
sidst utkomna tre delarne at Ckronicon Episcoporum ock ett Exem-
plar af Tengströms vackra Lefvernes beskrifning öfver Biskop
Terserus. Af denna sidstnämnda skulle jag gierna önska mig ännu
ett Exemplar på godt papper med det första. Var derföre så gun-
stig ock skicka mig det med första Lägenket, ock för det mig tili
räckning. Jag ärnar göra deraf present åt K. Secretm Adlersparre,
som nu åter förärat mig senare delen af sine Historiske Samlingar.
Eutkströms Disputation, den Bror äfven täckts skicka mig, synes
utmärka kos auctorn mycken Botanisk insikt ock en bättre stil än
man in eo genere vanligen träffar.

Brors bref som gått Norr om, utom det af d. 22 Januarii, kar
jag ännu icke bekommit. Jag finner ock, att mitt af d. 2 Martii,

94



XXXIII. 1795 23/a •

soin gick samma väg, då än tili Bror icke framhunnit. Också saknar
jag underrättelse huruvida Borgmästm Litzells tili Bror månde af-
lämnat de 2:ne Lundska paquetterne, jemtekopparsticken och någre
ark af Euuthska protocollerne, som jag med honom affärdade, och
om hvilka jag i mitt hästnämnde bref lärer förmält.

Soin detta bref afgår med Anditeuren ocb Post Oommissarien
Holm, så vågar jag åstad att i tromål meddela Bror tili dess en-
skildta knnskap en närmare idee om orsakerne tili Svenska Acade-
miens suspension, än den jag i mitt af d. 13 bujus yppade. Det
får icke nekas att Silfverstolpes tai var i visse delar starckt och
dristigt. Men det är långt ifrån, att åen unge Konungen i någon
måtto fann sig stött deraf, eller att hän derföre yrkade någon res-
sentiment å honom eller å Academien. Det skall värit Gleneralen
Baron Tauhe, som egentel. exaggererat vissa uttryck i talet såsom
criminela. Såsom nu H. E. Baron E[euterholm] alt sedän E,. E. Gr.
Porsens död hriguerat att blifva kallad tili Ledamot i Academien
precis i hans lediga rum, men Academien tili hans stora förargelse
kallat dertill Silfverstolpe med så stor pluralite att E. endast fått
Edelcrantz:s röst och i förväg i tysthet (på Schröderheims före-
ställning, som det vill sägas) öfverenskommit att anhålla om hans
inkallande i succession efter Armfelt, så hade hän funnit ■ för godt
att nyttja denna anledning att af Academien taga en eclatant re-
vange, både för den honom i hans sinne redan tillfogade affront
och den förhatelige parallele, livari man ville ställa honom. Alt hvad
Silfverstolpe och Academien öfvergått är således allenast denne
Herres verk. Hän trodde ock att nu på en gång kuuna skilja Can-
cellie E. Eosenstein, hvars frihets principer hau altid ansedt vå-
delige, från den unge Konungens person. Men denne våldsamhet
bar den unge Konungen med en manlig ståndaktighet afbögt från
sin älskade informator. Man tror ock att Enke drottningen af sin
egen Cassa låter tili Eiddarhus Secretrn Silfverstolpe utbetala
den Hof Junkare Lön ä 100 Edr som för honom blifvit indragen.
Imedlertid bar Silfverstolpe nödgats gifva sin parole att hvarken
låta trycka eller utgifva någre afskrifter af sitt brottsliga tai. Den
i detta ämne tili Cancellie Collegium afgångne och i Tidningarne
införde Expedition blef renskrifven skickad tili Eevisions Secretrn
Grefve Gyllenhorg med befallning att under sin contrasignation
genast besörja om dess affärdande. Hän invände väl, att ärendet
syntes höra tili Cammar Expeditionen, men det sades, att K. M:ts
alfvarl. vilja vore, att det af honom ofördröijel. borde expedieras.
Eörmodel. skulle man ej skridit tili förrberörde Expeditions tryckning,
om icke det rykte bland Pöbelen upkommit, att man i Sv. Acade-
mien hållit ett Loftal öfver Sai. Konungen och att Eegeringen af
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förtrytsamhet deröfver uphäfvit hela Stiftningen. Nu har ändtel.
elettä pladcler uphört, men den uplystare classen fortfar att göra
odieusa jämnförelser emellan Blixens skrifter, soin skaffade honom
en präktig galddosa 1 belöning, och det mångfaldt klokare och an-
ständigäre tai, som af Silfverstolpe blef hallit. Men haroin nog
för denna gången.

I förr går d. 21 dog H. Exc. E. E. Gr. Ealkenberg, så att
ett Seraphimer band åter är ledigt. Ordens Biskopen Doctor Flodin
invigdes i går d. 22 i Storkyrkan tili sitt nya ämbete. Commerce
Eådet Faxe är ock i dessa clagar död blefven.

Den fameuse Thyselins har nu åter haft ett uptåg för sig,
som ingalunda bör giömas. För att få sig ett Pastorat ju förr dess
hälre, har hän på ny räckning, som hän sjelf säger, engageratLag-
mannen Krook, de Besche, en Packhus Inspectör här i staden
Assessor Palin, som förr i verklen värit någon slags homme cTaffaire
i framl. Eiks E. Eeuterholms Hus, och en Capitain Palmer, en
Eapporteur, uti sitt interesse och att de för honom skulle utverka
H. E. E—ms, Justitiae Cancelhns och fleres medhåll. Tili Palmer,
som hän ock gifvit någre och tjugu Eiksd. för att anvähdas å ett
Calas hos Clas på Hörnet, dit Presichn Eeuterholm och Justitiae
Canceller med åtskillige anclre och äfven Thyselius sjelf skulle
bjudas. Calaset har ock riktigt gått för sig, och de nämnde Her-
rarne hafva värit dervid tillstädes. Derunder skall ock Palmer
väekt discours om Thyselii befordran, hvarom den ene haft ett
och en annan ett annat förslag. Som hän innoin fyra å fem
veckor derpå ej sedt någon verkställighet af deras löften och pro-
jecter, har hän nu för vid pass 14 dagar tillbaka ingifvit tili Her-
tigen en Skrift, deri hän på 3 å 4 ark detaillerar alla sinä opera-
tioner, alla hoppgifvande uttryck lian af dens och dens muun fått
höra, alla omdömen, som hans Agenter fält om både den ena och
den andra, hela Calaset hos Clas på Hörnet och alla promesser där
vankat; hvarefter hau slutl. anhåller, att som hän gun dessa bivägar
ej kunnat hjelpas, Hertigen då sjelf omedelbarl. ville sorja för haus
skyndsamma befordran. Sedän Hertigen haft denna skrift hos sig
i 7 ä 8 dagar, så händer ändtel. en vaeker dag i förra veckan att
Presidm Eeuterholm, Justitiae Canceller, de Besche, Hagman
Krook, Assessor Palm, Thyselius sjelf och, jag vet icke hvilka
flere af den sidstnämnde i den underliga skriften hoprörde personer,
undfå kallelse att kl. 10 f. m. infinna sig hos EiksDrotset. När de
där hunnit församlas, framträder Expeditions Secretm Edman och
för dem samtel. upläser förberörde skrift, deri de alle hvar på sitt
sätt voro afmålade; hvarefter E. Drotset på nådig befallning för-
klarar, att denne sak härmed komme att afstadna, och att af Thy-
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selii upgifter något vidare bruk ej skulle göras; också hafva de
blifvit påminte att ej tala någon ting om det soin förelupit, Icke
dess mindre blef saken allmänt bekant om någre få dagar, ocb nu
historierar derom en ocb hvar som lian tycker. För min del tror
jag, att nptåget icke leder sig från Thyselii egen hjärna, utan att
lian låtit bruka sig af någon fin bof tili att på detta sätt få utösa
smädelser emot visse personer, och att bringa Regeringen tili att
regalera Allmänbeten med ett ridicult upträde. Riks Marskalken
Oxenstierna bar lian ock indragit bland sinä patroner och före-
språkare, men jag känner ej så noga hvad för en detail lian, efter
Thyselii föregifvande, sig skulle åtagit.

Just då jag skrifvit härtils, får jag på en gång från Poston
Brors bref af d. 26 Februarii och d. 12 samt 19 Martii. Af det
sidsta ser jag, att Bror om Sv. Acad:s suspension redan förrut fått
den idee jag i det föregående sökt Bror bibringa. Alla menniskjor,
snart sagdt, hafva ansedt denna sak med förundran. NB med Posten
skrifver jag aldrig annat än pubiko. verba.

En Pransk Agent, biträdd af en Secreterare, är hitkommen.
Någon negociation med honom förestår. Muru långt man vill gå in
med den nye Republiken, vet rnan icke. Det är vist, att man gjerna
önskade sig 3,000,000 Eiksd. i subsidier af en Magt, som nyligen
åtkommit Hollands ofantel. penninge summer. Men Franska Admi-
nistrationen vill ej utgifva den summan föi'gäfves. Den yrkar från
vår och Danmarks förenade sida en diversion emot Eyssland etc.
etc., då en ny upståndelse i Pohlen äfven kunde sätta Loppor i
öronen på Gummau; och det är derpå saken nu hänger. Gud vet
hvad slutet blifver.

Ruuths sak i Cammar Revision är nyl. genom omröstning
och en knapp pluralite sålunda afgjord, att hans 8 quittencer med
K:s öfverskrefne namn förkastas, äfven som de företedde afskrif-
terna af de hemliga protocollerne, tili hvilka någre originaler ej
kumia upvisas, eller lagl. bevisas vara förkomne. Dock ägde Grefve
Ruuth att innoin Sex eller kanske 8 månader efter utslagets kun-
görande där lian det gittade, med andra skäl och bevis lagkn styrka
sine föregifne utgifter. Utslaget är således interlocutoriskt. Dermed
borde hän ej få komma tili Konungen, men jag fruktar, att Cammar
Revision tillåter honom beneficium Revisionis innan Hufvudmålet
finahr är afgjordt. Huru det med den question kan gå i Högsta
Domstolen, står i vida fältet. Utslaget är än ej utgifvit, men om-
röstn. protocollet skall vara justeradt.

Af protocollerne i nästnämnde sak följa härjemte de 2:ne sidst
utkomne arken, i hvilka Edman directe påstått Sai. Konungens
namu genom efterapning å ofvanberörde quittencer vara tillkommit.

13

97



XXXIII. 179 5 23/3 .

I samma Mening aro åtskillige hederl. och ojäfvige män, soin anse
efterapningen vara synbar och ögonskenlig för hvar och en, sora
sjelf lärdt skrifva. Jag har aldrig sedt de tvistige Documenterne
annorlunda än i afskrift.

Dessutom afgå härjemte: l:o De sidsta 7 arken af Conspira-
tions protocollerne särskildt betalde ä8; ■— 2;o Adlersparres Hist.
Sami. Del II häftad. ä 40; 3:o Bruces Hesa g:m Abyssinien
I Del d:o ä 44; 4:o Blix om Sv. rörelse Capital d:o ä 20;
Sjökorten afbida ännu nasta Lägenhet; S:a lldr 2: 16.

Hälsa Widenius oändel. Jag fick först i dag kl. 12 hans bref
af Gadolin. Jag skall svara derpå med nasta Post. Tengströms
sak är ntom ali fara. Hän får säkert transport. Derom är ej en
gång fråga, ehuru det ändtel. pro forma skulle commnniceras. Det
var Brandel sora bragte det dertill. Jag menar att Gadolins ocli
Malmströms accord skall lyckl. gå för sig, ehuru ock den senare,
soin jag finner vara en Windbeutel, nu utkastar nya difficulteter.
Gyllenhals pacquett skall jag i raorgon skicka tili Fyrberg. litan
ali tvifvel får Cronstedts Enkä accord, och Lagsagan får Smalen,
sora deremot får klyfva sin jurisdiction och sälja bägge hälfterne,
alswie Lagerborg.

Det fägnar raig oändeligen att den olyckl. Bremer återvunnit
förståndet. Hans Broderson, Carl Otto Bremer går här och aus-
culterar i Bergs Collegio, hjelper ock med renskrifning i Advocat
Eiscals Contoiret. Advocat Fiscalen Lithanders Fru har värit
någon tid sjuk utom ali förhoppning af restitution. Om Gud ville
förlossa henne! Afskrift af Prof. Gadds förklarings ansökning följer
här innelyckt. Yar gunstig och säg åt Mag:r Frenckell, att det
andra Exemplaret af Åbo Tidningg. för i år, för hvilket jag tili
honom insände praenumeration, var ämnadt åt Kgl. Secretm Gum-
mer ocli att härefter directe tili honom må acldresseras. Hälsa tillika
Mag:r Frenckell, ty jag hinner nu ej svara honom. Ätskilligt
kunde vara för mig ännu att säga, men jag fick så sent veta att
Auditir Holm i afton skulle afresa, att tiden ej tillåter mig att vara
vidlöftigare. Hälsa alla vänner och gynnare!

P. S. Mag:r Tihleman skall bli Secreterare i Historie Anti-
quitets och Yitterh. Acad. Hän har redan tili Flintenbergs sä-
kerhet deponerat 2000 Rdr Banco. Men tils vidare må detta ej
omtalas. Jag råkade Enkefru Juslen i dag uppå gatan. Hon var
oändel. glad öfver Brors välmåga och att Bror ärnar sig hit i sommar.

Grefve Taube, Hof E. Eådet, lofvar söka Lagsagan efter Cron-
stedt. Men ——. Huru skall jag begripa det att Brors bref af
d. 12 Martii Norr-om, kunnat hinna fram hit i dag. Det är något
soin jag ej kan förstå. Mig vitterl. är AYetterhofs sak ej afgjord,
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dock är möijligt, att det skedt i dessa dagar. Bägge Parternes slutel.
Deductioner följa härjemte.

Annu en Apostille. Hälsa Professor Lindquist ocli säg ho-
noin, att Skönberg, sedän lian Norra vägen ej kunde göra sällskap
med Borgmäst. Litzells åt Finnland, ocli derföre vände om från
Grisselhamn, icke långt derefter förfogade sig tili Upsala att studera.
Hän bad inig att om möijligt vore så laga, det hans Stipendiurn
Regium i Åbo ej blefve honom fråntagit. Jag fruktar, att det sedän
skedt. Är det hkväl görligt, så hoppas jag Herrarne bjelpa den
stackars mannen, soin trodt sig på det civila tjenstefältet kuuna göra
hastigare steg än rimliga värit. Hu' på ögnablicket berättar inig
Mag:r Tammelander, att en hei kop Åbo Boer, Bremer, Tiäder,
Hielmerer aro ankomne ocli att de i fredag ärna tillbaka. Då skall
Bror få Sjökorten, ocli tili Professor Haartman skall jag skicka
Boupteknings Instrumentet efter Assessor Haartman. Ett sådant
Ur, som Carl Er. Bremer köpt åt sin Fru Mor, bar jag sedt hos
Lands Höfd. Ugglas. Det spelar förträffeligen. Strand, som för-
färdigar dem, bor här i Stockholm. Må väl!

XXXIV.

Stockholm d. 26 Marti! 1795.

Högtärade Kåre Broder! Paquettet med Hr Auditeuren Holm, som
jag d. 23 lurjus afsände, lärer nu vara ankommit. Med Kyrkoherden
Cygnaeus, som liastigt fattade den resolution att i går liärifrån
afresa, afskickade jag tili Bror de requirerade Sjökorten, 8 tili ali-
talot, efter den sidste i förleden Sommars retoucherade uplagan, så
emballerade, att jag tror de under resan ej kunna taga någon skada.
De kosta 24 sk. stycket ocli således tillsammans 4 Rdr, som å Brors
conto aro annoterade.

Det nya som sedän händt, är att Generalen Toll i går blifvit
under escorte hitförd och å gl. Kungsbuset inquarterad. Får nu se,
kuru man vidare med honom ärnar sig förhålla. Det omtalas, att
en ny ocli ganska vidsträckt instruction för Police Kammaren är
under arbete. Anledningen dertill är väl den att Högsta Domstolen
så ganska ofta uphäfvit dess despotiska steg och förvisat tili veder-
börlige domstolar de mål, som Police Cammaren obehörigen dragit
tili sitt afgörande. Om Allmänheten blir nögd med den nya In-
structionen, skall tiden utvisa. Det är dock en obegripelig förstoc-
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kelse, att män i närvarande crisis vid alla tillfällen vill utmärka en
så deciderad böijelse för en aldeles arbifcraire styrelse.

Expeditions Secret;n Edman skall gifta sig med den Bruks-
patronens dotter, som nu äger Meldersteinska Järnverken efter Mel-
dercreutz. Jag känner mannen, men erinrar nu i liasi ej bans
namn. Hän är magia rik, bar dock månge barn. Imedlertid tros
likväl att Edman tili en början får 4 ä 500,000;de Sai. Kopp:mt.
Det kan således ej slå felt, att lian snart skall göra någon eclatant
lycka.

Cancelkn bar redan gifvit Gadolin sin försäkran att appujjera
bans befordran efter Malmström i ali möijlig matto. Det var vis-
scrl. ej rimligt att Bror sknlle antaga Norbergs offert. För min egen
del sknlle jag ingen ting högre önska än att i grund kanna de Sla-
voniske ocb Tattariske språken, ocb det eiidast för att kurnia göra
jämförelser emellan dem ocb Finskan. Men att för den orsaken
nödgas tillbringa mino tili ålderdomen lutande dagar bland desse
Barbarer, dertill kunde jag aldrig förmå mig.

Det är ju en märkvärdig catastropbe, som Professor Bonsdorff
tili sin caracter undergått. Resande berätta, att ban pinligen för-
älskat sig i Generalen Willebrands äldsta fröken! Jag vet ännu
icke om ocb hvad svar Lands Höfd. i Åbo fått å sin bemställan
om den under namn af Armfelt så orimligen gripne Soldaten. Kan
hända att den sidstnämnde slipper de 30 par Spö, bvartill lian för
rymning ocb antagen ny värfning vid annan corps gjordt sig skyldig
tili. Åtminstone sknlle det blifvit mitt tillstyrkande, om jag fått
ett ord i det laget. Dock sknlle jag ock för dem, soin grepo honom
ocb forcerade domaren tili en löijlig undersökning, föreslagit någon
alfvarsam correction, eburu just icke spö ocb fästnings arbete.

Här töar starckt sedän i förrgår. Isvägen öfver bafvet lärer
ej länge bli practicable. Har Bror någre requisitioner att göra, så
gör dem snart. En catalogue öfver den nye Bokbandlaren Silfver-
stolpes Bokförråd bilägger jag bärjemte. Hän är en Broder tili
Eiddarbus Secreteraren. Tammelander bar med sine sollitatio-
ner om Esbo pastorat ännu ej kömmit dess längre. Det är någon
af de föreslagne Capellanerne, som äger åtminstone Axel Reuter-
bolms medhåll. Denne mannen skall bärefter endast om tisdagarne
sitta i Högsta Domstolen. Deremellan är bans person nödig antin-
gen i Stats Cont. eller i Cammar conseilen. Hän var dock oumbärlig
i Högsta Domstolen såsom Rapporteur om alt bvad där bänder ocb
livaraf eljest så ganska liten del kommer tili Regeringens kunskap,
då den hvarken medbinner att genomläsa protocollerne eller Expe-
ditions listorne. Nu hinner jag ej mer än att slntel. bedja om min
bälsning tili alla vänner. Må väl!
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P. S. Under min varelse i Upsala fick jag af Professor Pant
lians Disputationer för 1793 ooh 1794. Ach! hvad de tili både sam-
mansättning och stil äro miserable. Neikters aro i ingen mon bättre,
altid utan method och ntan rätt kännedom af sitt ämne.

XXXV.

Stockholm d. 30 Marti! 1795.

Mitt bref under d. 26 hujus lärer redan framkommit. Det gick
under Haartmans omslag. Generalen Toll bar dagen efter dess
ankomst, eller nästnämnde d. 26 hujus blifvit uti Hof P:n stäld tili
förhör och med mycken parrhesie afgifvit sin förklaring, som för-
nämligast deri skall bestå, att lian af Baron Armfelt om dess till-
ämnade steg ingen vidare Communication haft, än att Armfelt en
gång skall berättat honom, det Pyska hofvet hade ärnat göra tili
det Svenska en declaration angående någon ändring med de tili då
varande administration hörande personer, och om sadan nouvelle,
den lian trodt att Armfelt sjelf inberättat, skall hän ansedt onödigt
att rapportera. Gissningarne om utgången emot honom äro alt för
olika. Tvänne Herrar hafva derom hållit vad med hvarandra. Den
ena påstår, att lian blifve förklarad lif sitt förlustig och sedän lika
med Aminoff insättes på Warberg eller annan dylik ort, den andra
deremot, att lian skall från ali brottslighet bli rentvagen och sedän
utnämnas tili förste General Adjutant och i sådan egenskap af Ce-
derström få emottaga käppen tillika med Befälet öfver Garnizonen
härstädes. Hän är å mödernet köttsligt Syskonebarn med Reuter-
holmarne. Hans, like som desses Mor har värit en Gyllenstierna,
med ett ord de hafva värit Systrar. Man vet ännu icke, om af
ransakningen angående honom någon ting skall tryckas.

Det lärer förrut vara bekant att Grefve Munck förledit år
sökte Leid och att denna hans ansökning blef afslagen. Sedän lian
af K. M:ts' resolution fått del, har hän nyligen inkommit med en
alt för grof och snart sagt ursinnig skrift. Hän säger, att de af
EiksDrotzet i saken om de falska Pahnehj elmarne honom rörande
förde protocollet är oriktigt; att hän blifvit tvungen att det erkänna
och underskrifva; att planen värit Sai. Konungens; att Grefve Puuth
i dess utförande haft större del än lian, Mnnck; att Pegeringen ej
hållit honom alla de vid hans utresa honom utfäste vilkor; att man
i synnerhet hade indragit den af nu varande Enke Drottningen år
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1777 honom förundte Lifstids pension; att hän omöijl. kunde förmå
sig att belastad ined Allmänhetens misstankar och vidriga omdömen
tillhringa sin tid i Landsflykt; att lian derföre oaktadt Regeringens
afslag oförtöfvadt ville infinna sig i Riket, för att utverka ny un-
dersökning i förenämnde mål ooh att å daga lägga sin oskuld der-
ntinnan m. m. Man är inquiet att förnimma hvad steg Regeringen
i anseende tili honoin vidtager. Får hän komma hein och gå lös,
som vore en grufvelig insult emot Regeringen, så är ofelbarligt, att
hän åstadkommer mycket ondt. Och Gud må veta, hvem det tili
äfventyrs kan vara soin vill nyttja honom i sinä afsikter.

I historien om Thyselius är ej annat att rätta, än att hans
inlagde skrift innehåller endast en närmare detail om hvad som
förelupit kort förr än hän förre gången inlät sig i den bekanta cor-
respondencen med Hans Excellence Baron Reuterholm. De af
honom nu omtalte operationer hafva alla föregätt den Epoquen. .

Danska Weckoskriften Nordia känner jag icke, och jag vet ej
att någon äger den här. Jag skall dock vidare höra derefter.
Magister Enberg är nyligen hitkommen. Svenska Academiens sus-
pension och hvad i anledning deraf med C.R. R—n förelupit, har,
som det säges, åstad kömmit någon kallsinnighet emellan Regerin-
gen och den unge Konungen. De förre söker nu att ställa sig in
med Rosenstein, hvarföre lian ock, emot vanligheten, cajoleras med
månge höfligheter. Man önskade högeligen, att det steget värit
ogjordt. Sed sero sapiunt Phryges! Contre Amiralen Stedingk
har emot 6000 Rdr öfverlåtit sitt arrende tili Castelholm å någon
annan, jag mins ej hvem. Florin har ock med sin goda avantage
bort negocierat Grelsby kongsgård tili den bekante Spelaren Jä-
gerhorn för 5000 Riksd. Edmans tillkommande Svärfar heter
Bedoire. Majoren Taube från Wartsala i Halicko dog här af sin
fistula ani d. 27 hujus. Samina dag begrofs Riks R. Gr. Falken-
berg i Ridderholms kyrkan. Det skedde med anständig ståt, dock
ville Sterbhuset ej påkosta någon Seraphimer-begrafning. Det ansågs
som något särdeles att Hans Excelkce Baron R—m var med i pro-
cessen. Den Herren undviker eljest att vara tillstädes vid sådane
tillfällen. Disputen i Stats Cont. om methoden tili innevarande ars
Stats-förslags uprättande är nu slutad genom votering, hvarvid Yice
Presidm med pluraliteten segrat emot Presidm. Jag tror att deri
någon ändring hvarken sökes eller göres. Om Riksmarsk. Oxen-
stierna hade Thyselius i sin skrift berättat, att lian gått för ho-
nom i Borgen för en summa af 150 eller 200 Rdr. Hälsa alla vänner!
Så snart detta är genomläsit, kastas det i elden och det för ali ting.

Apostille. Secretm Strand i Riks Archivo är i dessa dagar
blefven död. Jag såg honom aldrig, ty under ali den tid jag här
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värit, har lian hait tjenstledighet. Gross Handl. Dahlman, liemma
i Nådendahl, en gammal vinglare är ock död. Majoren Taube har
kort för sin död i Kyrkoh. Wallenii ooh HäradsH. Arppes när-
varo gifvit Fru Kijk skriftelig deckarge för förvaltningen af Wart-
sala, ock derjemte förordnat, det hon under hans fardagstid, det är
tili d. 14 Martii 1797, skall få qvarsitta å Bostället emot 5000 dal.
koppunts årligt arrende, som tili hans fru ock barn skall utbetalas.
Ett prat går att Kampus Mörner, Chef för Husar-Corpsen för
någre dagar sedän skall under Generalen Cederströms contrasig-
nation fått ett Kongi. M;ts Bref, att hans tjenst vidare ej vore nödig.
Då lian såsom fattig man, som ej annat ägde att lefva af än sin
Lön, häröfver beklagat sig för Axel Fersen, hvilken före detta
fått survivance å Mörners beställning, har Fersen, för att öfvertyga
honom det lian i denna tillställning ej ägde någon del, begärt att
Mörner följande dagen på Couren vid rapportens afgifvande hos
Hertigen ville möta honom, och då hän sig där infunnit, har Fersen
i hans åhöra hos Hertigen anmält, det hän ej längre kunde tjena,
och derjemte afgifvit sitt afskeds Memorial. Hertigen, surprenerad
deröfver, har sökt förmå honom ifrån det beslutet, men då denne
förklarat sig enständig i sin föresats, har Mörner dagen derpå fått
ett nytt bref contrasigneradt af Cederström, deri lian anmodas att
med sin förre tjenstgörning än vidare fortfara, hvarpå ock Fersen
sitt afskeds Memorial skall återtagit. Så berättas historien. Om den
äger sin riktighet skall jag framdeles låta veta. Må väl! och förlåt
hastigheten.

XXXYT.

Stockholm d. 31 Martii 1795.

Min Brefförare, Handelsman Tjäder, föranlåten af sine affairer,
har upskjntit sin afresa från den ena dagen tili den andra, och der-
igenom händer ofelbarligen, att minä bref af d. 26 och 30 hujns på
en gång med detta komina Bror tillhanda. Jag önskade, att Bror
måtte råka upbryta och läsa dem i sin ordning efter tiden, ty eljest
blifva de obegriplige.

Sedän jag i går skref Bror tili, fick jag efter midd. höra att
Cammar Revisionens utslag, gifvit d. 28 hujus, genom trycket var
utgifvit. Jag hastade inig derföre att köpa det, för att kumia Bror
tillsända hos följande Exemplar. En Notarius i Collegio har sålt
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Manuscriptet deraf för 1200 dl. kopp:mt tili Bokhandl. Ekmansson,
sedän fru Fougt tili det piiset ej ville hafva det, ocli Ekmansson
säljer nu Exemplaret för 8 sk. De af fru Fougts praenumeration
felande 2 eller tre arken, som skola innehålla omröstningen, äro än
ej tryckte, men ntkomma likväl med det första.

Historien i mitt gårdags bref om Mörner och Axel Fersen
är aldeles riktig, endast med den rättelse, att Fersen sjelfmant ocli
utan ali påminnelse från Mörners sida vidtagit sitt genereuse steg.
På en gång som tili Mörner om hans entledigande, hade ock tili
Fersen bref afgått med befallning att genast följande dagen antaga
Befälet öfver Drabanterne ocli låta sig tillinventera de Chefs ämbetet
vid Corpsen tillbörige Handlingar, och af denna anledning hade
Fersen infunnit sig på Couren för att afsäga sig altsammäns och
anhålla om afsked. Det kunde synas, att detta vore en embellise-
ment af historien, för att relevera Fersens ädelmod, men clet är icke
så, ty veritas facti är just sådan, som jag nu berättat. Jag fruktar.
att jag i går i brådskan skref att Mörner, quatenus Chef för Husa-
rerne, skulle dimitteras, det var orätt. Hän är utom Husar-Ofverste
Capitain-Lieutenant af Drabanterne, ooh det var från den sidst-
nämnde sysslan som lian skulle vräkas. Orsaken dertill känner
jag icke.

Citoijen Eival har en pleine ceremonie besökt Eiks Cancelhn
och i sitt Logis äfven fått offentl. emottaga Eiks Cancelhns besök.
Också har hän hos Eiks Cancelhn i förleden Lördag bivistat en
vanlig Minister måltid. Hän säges vara en förståndig, kunnig och
driftig man och npammad vid utrikes' ärenderne under den förre
perioden.

Brors bref af cl. 26 Martii jemte ett af Mag:r Frantzen fick
jag i går efter middagen. Vår Canceller är ej envis, lian tager täm-
mel. raison, ocli jag tviflar derföre icke, det lian lätteligen skall
bringas frän den lilla praevention för Justan der, som han efter alt
utseende uppå Brandels inspiration syntes hafva fattat. Jag skall
i det ärendet npvakta honom i morgon. Också skall jag supplicera
hos Cancellie E. Rosenstein om lians bona officia, som utan ali
tvifvel blifva verkande. Sedän skall jag skrifva derom både Bror
ocli Frantzen tili. Men äro icke ansökniiigarne communicerade
med Consistorium'' Åtminstone lofvade Cancellern mig att inhämta
Herrarnes tankar om de Sökande. Jag bar sedän ej rakat Br an del.
Bror vet lian bor så afsides ocli jag ser honom i öfrigt mycket säi-
län. Endera dagen skall jag gifva honom ett Calas, för att antingen
bereda honom tili bättre ideereller ock närmare utspana huru han
tänker.

Om minnet ej slår mig felt, torde jag frågat Bror lorrut, om
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vårt Bibliothek äger Peringskölds Fragmentum Runico-Papisticum
sen Soliloquium Deiparae Virginis, lingua et runis Gothorum cum
gemina versione. Stockh. 1721 in folio, 23 blad. Denna ville jag i
vår skicka tili Bibliotheket, om den förrut där ej finnes. Agners
Geodaesia Svecana eller Ortuga delobok är nnmera blefven sällsynt.
Jag köpte den för mig sjelf här om dagen på en auction efter Ad-
vocat Fiscalen Wallquist för 32 sk. Men nu kunde jag få den hos
Utter för Bibliotheket, om den där ej finnes, för 24 sk. Lät mig
veta om den behöfves. Beder ödmjukast om min hälsning tili alla
goda vänner. Må väl!

D. 10 April 1795.
Föregående bref var ämnadt att afsändas med Tjäder, men

hän med sitt sällskap var afrest en half time förr än mitt bud hun-
nit hans qvarter. Sedän hai' det tils nu legat under sin försegling.
Jag gifver mig ej tid att omskrifva det. Ett litet supplement dertill
blir likväl nödigt.

Brors bref med Öfverste Lieutenant Knorring jemte Dispu-
tationerne fick jag Påsk Lördagen d. 4 lurjus. Brefvet med Posten
ankom d. 7 efter midd. Det tili Fredenheim aflämnade jag jemte
Disputationen tili honom följande dagen. Tili min Stora surprise
hade hän någre dagar förrut genom Gadolin erhållit del af Dispu-
tationen. Hän var oändel. flatterad af Dedication, och då hän i går
om afton var här hos mig, försäkrade lian att i sommar, när Bror
hit ankommer, skänka tili vår Academies Bibliothek hela den Sam-
ling af Påfvel. Bullor rörande Norden, som lian med Påfvens eget
biträde under sin varelse i Roni sig förskaffat. Den är än obunden,
men skall komina att utgöra Två medelmåttige band in 4:o nätt och
correct afskrifne.

Om Bibliothecariatet har jag taiat med vederbörande och jag
tror förvisso, att Frantzen ej skall hafva någon fara. Om ännu
Bror sjelf, hvars beröml. nit för Bibliotheket Canceller ganska noga
känner, ville skrifva honom tili i detta ämne, vore det visserl. icke
utur vägen,

Såsom Bror af Tidningarne ser, är Adlersparre nu mera be-
fordrad tili Secreterare i Riks Archivo efter Strand. Det var al-
deles rätt att Actuarien Brannius blef förbigången, ty den mannen
är något bibax. Generalen Tolls sak synes få en alfvarsam vänd-
ning, och jag förutser nästan med full visshet att hän, lika som
Aminoff, insättes på någon fästning. Hans egna bref vitna emot
honom om kundskap af Conspirationen, och hans ursäkt, att lian af
generosite och på det lian ej måtte synas söka en nedrig hämd å
sin gi. ovän Armfelt, icke velat rapportera tili Regeringen om den

14
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af den sidstnämnde honom meddelte revolutions pian, den vill man
i ingen matto godkänna. Eättegången med honom lärer ej bli vid-
löftig. Nn beror den deraf, att claven tili den emellan honom ooh
Armfelt nyttjade chiffre, som är i Legations Secretm Casströms
förvar, hitsändes. I förr går hafva Ofversten Baron Wrede och
Hof Stallmästm v. Essen blifvit nämnde tili General Majorer. Den
förre har ock uppå erhållne ordres i går rest åt Finnland, för att
derifrån vidare gå, som det säges, tili Petersburg. Om hän ej kunde
komina öfver hafvet, har lian haft befallning att taga vägen Norr om.

Professor Schulten får helt säkert survivance på Planmans
Profession, med rättighet att tillträda hans innehafde Lön, så snart
den blir efter hans död ledig, eller rättare att få den fulla indelning
ntan annexa, som då kan bli öpen. Detta är dock än en hemlighet,
och Bror får tils vidare ingalunda tala deroin för någon menniskja.
Det var för Academien ej möijligt att nnder annat vilkor få tillbaka
denna skicklige och förtjente raannen. Smalen lärer redan vara
nämnd tili Lagman efter Cronstedt. Må väl!

P. S. Förledit år var jag om Långfredagen i Upsala, im der-
emot sidsta Långfredag bivistade jag Frimurarnes passions musique
å Eiddarhnset. Orchestern bestod ringast af femtio personer. Fält-
herren Grefve Horn stod ock med sin viol bland spelarena, deco-
rerad med alla sine Frimurare insignier. Fru Olin, Casten och
Stenberg voro sångare. Samlingen var ganska talrik. Af de Kong-
liga var ej någon närvarande. Musiquen var förträffelig. ■— Yi hafva
haft en tid bortåt vackra solskins dagar, men nattfrosterne conti-
nuera ännu. Gatorne, som härtils värit högst smutsige och besvär-
lige, begynna småningom blifva torrare.. Ingen rägndroppe har än
i denna vår här på orten fallit. Ågio emellan Banco- och Biksgälds-
sedlar har fallit tili 11 å 12 procent. Yåre utelöpande fartyg in-
draga genom sinä lönande frakter mycket Specie mynt eller goda
växlar. Mag:r Tihleman har redan fått K. M:ts fullmakt på Secre-
terare Beställningen vid Antiquitets och Yitterhets Academien. Of-
verstarne gl. Jacob Gripenberg och Samuel Henrik Horn aro
tillika som Wrede och v. Essen nämnde tili General Majorer. Gl.
Stats Secretm Segercrona, öfver 90 år gl., är i förrgår död blef-
ven, och har, såsom barnlös genom Testamente disponerat om sin
considerable egendom. Clara församlings fattighus har fått 10,000
Plåtar, malicen säger, i grund af det rum i Lagen, som stagdar att
Muta gånge tili de fattige. Mera nytt erinrar jag mig icke.

Bror lärer glömt, eller torde det icke skickat sig att i ett blott
ceremonie bref, tili Fredenheim omnämna, att Bror erhållit de
Kopparstick af Muserne och Apollo, som hän förärade, och jag med
Borgmästm Litzells Bror tillsände.
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Stockholm d. 17 April 1795.

Brefvet af d. 9 April bekom jag d. 14 ditto. Ehuru jag fruktar
alt passagen öfver Hafvet nu för 2 a 3 veckor torde afstadna, vägar
jag dock åstad att låta detta i dag afgå. Grälet cmellan A. B. och
Patres Upsalienses skall i ali tysthet nedläggas, med förmäning tili
bägge delarne att beflita sig om sämja och enighet. Imedlertid för-
blifver Fiygare vid den Inspection honom blifvit updragen. Så
säges det. Jag känner ej Euren, och har således ej min kundskap
just från första lianden. Att Noren entledigades, var en oompliment
tili A. B. och pluraliteten i Consistorio, som voro oändel. missnögde
med denne mannen. Imedlertid dimitterades hän på en ganska he-
derlig facon.

Stockenström blef placerad på Lif Hnsare Corpsen, men af
Corpsens Officerare ville ingen göra tjenst med honom, de ville ej
eller på hans utnämning slåss med en man af hans conduite som
de sade. Hän måste således afskedas, dock med hederligt accord.
Sedän reste hän tili Ryssland, som det åtminstone allmänt berätta-
des, att der söka sin fortune. Att hän skulle af Eegeringen haft
någon Commission, det har jag ej hört och näppeligen tror jag det,
ty tillika med honom ankoin Capitain Gyllenbögel som Courier,
hvilken ock hit bragte ett exemplar i Bronze af en medaille af första
storleken, som Kejsarinnan låtit slå öfver Polens inkräktning. Den
skall på ena sidan föreställa Kejsarinnans Bröstbild med ett käringe-
likt ansikte och på den andra Eyska Ornen med en pappersrnlle i
hvardera foten. Dessa skola vara symboler af den uphäfne och af
den nu inrättade Eegeringsfonnen. Inscriptionen på Eyska skall
vara nog högfärdig och insinuera en idee om hennes superiorite
öfver alla Europas Cabinetter.

Schultens pian fann så allvarligt motstånd hos Cancellm, att
hän nu mera aldeles öfvergifvit den. Hän hade nogsamt kunnat gå
igenom dermed, men hän ville ej blottställa sig för Cancellers miss-
nöije, hälst hans styrelse blir långvarigare än —. Således bör den
saken begrafvas i den djupaste tysthet och aldrig med halfdragen
anda omtalas. Jag lärer förrut nämnt att Smalen är i Cron-
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stedts ställe Lagman för sine 6000 Rdr ocli Adlercreutz samt
Sannbolm Häradshöfdingar i Ledigheten efter honom. Den förre
tror jag vara ämbetet mera vuxen än den senare.

Jag hörer ra att Cancelkn fått Brors bref om Erantzen, det
gjorde ali den goda verkan jag deraf väntade. Mag:r Enberg, soin

sinknade bär just då hän ärnade begifva sig på återresan, är mi

återstäld tili hälsan. Hän bar alt bopp om Esbo förloradt. Det tros
att det nötet Eoeder skall få pastoratet. Artilleriet vill gjerna
vara af med bonom. I förr går lärer Malmström blifvit utnämnd
tili Kongi. Bibliotbecaiius. Man tror lian skall gifva Cancellie Col-
legium vackert att göra. Cornetten To 11 är ankommen, men jag
bar ej fått se hvarken bonom eller de papper lian baft med sig.
Sernsköld bar ej på lång tid talt om sin donation. Hän är en
ganska fin gubbe. Om jag skulle presentera bonom Brors Adpen-
dix, skulle lian säkert inse afsikten dermed ocb förtryta det. Jag
skjuter således up dermed, ocb bemställer om ej bättre vore, att
straxt soin termin slutas expediera bit hela bans cpiota af de sedän
förledno böst utkomna Disputationer, då denne adpendix ocb bvad
deraf dessförinnan vidare tili äfventyrs kunde utkomma kunde ut-
märkas genom bättre papper ocb pärmar, så gubbens attention genast
måtte falla derå ocb lian bli narrad att läsa den.

Af Silfverstolpes, Bokhandlarens, Litteratur Tidning för i
år är första stycket, ä 24 sk. häftadt, nyligen utkommit. Med första
lägenbet skall Bror få del deraf. På bans Boklåda köpte jag Danska
Månadsskriften Minerva af Rabbek. Jag finner den högst me-
diocre. Den Danske Tillslcuer är där jämväl, ocb syntes mig lika-
ledes vara af medelmåttig hait. Nordian bade lian icke. Den är
dock nyligen recenserad i våra dagblad. Alla dessa, såsom Danska
Böcker i gemen, äro nog dyra. På en Bokauction, efter Lands
Höfd. Ornsköld, köpte jag bär om dagen Engelske Parlaments De-
batterne from the Restoration 1660 to the present time 1742, of the
House of Commons XIII Yoll. ocb of the House of Lords YH Yoll.
tili sammans, XX Yolumer i vackra nya Engelska Band, för Try
Riksd. eller 54 dl. Kopp;mt, ocb detta köp ångrar jag icke.

Att Häradshöfd. Rancken skulle sjelf tillstält Comedien med
Pseudo-Armfelt bar jag bär hört misstänkas endast af smått folk.
Men hos ingen af de betydligare, ocb alra minst bos någon af dem,
som lasit Acterne, bar denna tanke kunnat få inrymme. Pöbelens
fanatisme är i bvart enda steg alt för synbar för att lämna rum åt
den idee, att den i hast blifvit genom konstig anläggning npretad.
Öfversten ocb Ofverste Lieutm i Regementet P. Nils Biörnmark
bar fått Södra Skånske Cavallerie Reg:tet, som förrut innebades af
General Lieut. Toll. Jag var i tisdags på Calas bos H. Excelkce
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Baron Kurck, där hän ock var med och emottog samteliges gratu-
lation tili sin nya Beställning. Det är således afgjordt att Toll
mistat sysslan.

Hvad dock possessionater på den orten, som ärna hygga aro
lycklige nti att äga en så tjenstaktig Lands-Architect! Med åldern
blir hän säkert alt fjäskigare. Jag tycker Holmberg äger nog
charlatanerie att i det durrana Ryssland blifva ett stort Ljus. Man
skall se, hän pratar ner alla deras Tyska Apothekar-provisorer.
Uti gubben Segercronas Testamente fann Häradshöfd. Arppe sin
fru, emot ali deras förmodan, aldeles förbigången. G-übbens Syster
döttrar, som enligt Lag voro hans närmaste arfvingar, fingo endast
500 Edr hvardera. Hvad syntes om de 2:ne Profbitarne i Extra
Posten n:o 81 d. il hujus. Det var en förgiftig malice som lag i
dem bägge, ehuru jag dock vet att den förra utur den på befallning
i Tyska Avisan införde rättelse, verbalement är öfversatt. Hälsa
alla gynnare och vänner, och må altid väl!

I går och i dag hafva vi haft något Pag n, förrut hela denna
vår ingen droppe, ej eller snö. Ingen såning synes här kunna på-
tänkas förr än efter 12 å 14 dagar. Isen ligger än i Carlhergs-,
Piddare och Ladug.Lands viken.

XXXVIII.

Stockholm d. 24 April 1795.

I mitt sidsta af d. 17 hujus berättade jag att Biörnmark var
blefven Ofverste för Södra Skånske Cavallerie Peg:tet. Det var ett
misstag. Hän bar fått Kongi. M:ts värfvade Eeg:te, hvarvid lian
förrut stod som Ofverste Lieutenant.

Kellgren afled, tili allmän saknad, d. 20 hujus, 43 år och 4
månader gammal. En man med hans talents och caracter lärer ej
snart blifva synlig. Yid Hist. och Yitterhets Acad:s sammanträde
d. 22 hujus har Canc. K. Eosenstein hos Academien, tili den me-
daille, som öfver honoin skall präglas, projecterat följande inscrip-
tion: Poetae, Philosopho, Civi, Åmico Lugentes Amici, hvilken ock
blifvit antagen. Hans Broder, Kyrkoherden, blir hans Arfvinge, och
hans qvarlåtenskap menas stiga tili 2000 Kdr åtminstone.

Genom accord med Donner har Majoren vid Österbotns Reg:te
och Ofverste Lieut. i Årmeen Grefve.Strömberg blifvit LandsHöf-
ding i Westerbotn. Man beklagar Länet, som haft och får en ur-
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sinnig dåre tili Holding. Gyllenstolpe är närnnd d. 16 bujus tili
Advocat Fiscal i Åbo Hof Kätt. Ännu bar jag ej fåtfc se Cornett
Tolls ansikte, ej heller veta bvar lian bor. Ku börjar man små-
ningom så vårsäde här på orten. Enberg är ej utan hopp om Esbo
Pastorat. Frantzen kan lefva trygg ooh säker om Bibliothecariatet.
D. 22 hujus skall i Frimurare Logen bållits en sollenn Parentation
ocb Likbegängelse öfver K. Gustaf 111. Canc. Pädet Baron Rosen-
bane var Orator. Jag menar talet lärer utgjordt en torr Chrönika,
dock bar jag ännu ingen ting hörfc derom. Hälsa alla vänner ocb
må väl!

XXXIX.

Stockholm d. 4 Maji 1795.

Min Högtärade Kare Broder! Minä bref under sjelfva menföret
torde väl redan vara ankomne. Sedermera fick jag det med Cor-
netten Toll afsände Brefvet jemte Äreminnet öfver Terserus, ocb
nyttjar jag nu tillfället med Herr Ofverste Lieutenanten von Knor-
ring att både besvara det förra ocb ödmjukast tacka för det senare,
bvilket Bror bebagar föra mig tili räckning.

Enligt Brors requisition afgå härjemte: Gyllenborgs, ocb Gyl-
lenborgs samt Creutzs Yitterhets arbeten, 2 Tomer ä 36 sk. bäftade
Kdr 1:24; Seilers Religions Historia, häftad. 20 sk.; Silfver-
stolpes Litteraire Tidning 1 Stycket 24 sk.; Hvartill komma:
Bruces Hesa gun Abyssinien, 2:dra elelen h. 24 sk.; de åter-
stående arken af Ruutbska protocollerne, af hvilka de som öfver-
skjuta de praenumererade 40 arken särskildt äro betalte med 8 sk.

S:a Kdr 8: 24.
För Herr Domprobsten Alopaeus bar jag å bilagde ark af-

skrifvit alt bvad i Palmsköldska Samlingen i LXI Bandet fanns
om Yiborgs Gymnasium. Documentet af 1675 skall jag vid tillfälle
uti Kiks Archivum afeopiera.

Med d. 1 bujus bar jag åter tillträdt tjenstgörningen i Högsta
Domstolen, på bvilken räckning jag i denna vecka är ganska myeket
sysslosatt. Af Tidningarne är det redan bekant, att K. M:t i sidsta
Ordens Capitlet i Kåder bebagat nämna mig tili Kiddare af Xord-
stjerne Orden, mig tili en stor surprise ocb andre tili ett ämne för
deras afund ocb förtrytelse. Hvad som tröstar mig, är att jag blifvit
nämnd dertill i ett Litterat Sällskap, ty utom Lands Höfd. Krabbe,
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höra alle de öfrige tili den boksynta classen. Dubbningen skedde
d. 2 bujus. Den unge Konungen skickade sig dervid med en vär-
dighet och alfvarsambet, som skulle liedrat en 40 års man.

Jag bar im mera närmare efterfrågat utgången med Upsalien-
sernes gräl. Inspectors valet vid Yestmanlands Nation bar Hertigen
uphäfvit ocb anbefalt nytt vai, som vid nasta Junii månads början
skall anställas. Detta utslag är efter mitt omdöme aldeles rättvist.
Alt det öfriga synes blifva nedlagt. Men Arke Biskopen lärer under
sin härvaro i tystbet fått ett consilium Irenicum, ty enligt bvad
Academie Secretm Bergström i egen person i går berättade mig,
liar ban alt sedän ingen gång värit i Consistorio Academico, ocb
då någre ärender blifvit bonom communicerade skall ban i dem med
mycken foglighet sitt utlåtande skriftel. afgifvit. Nyheter af värde
bar jag för denna gång ej att heratta. Det torde jag få nämna att
Doctor Bladh sökt blifva Stads Pbysicus i Stockholm efter Svens-
son, men Hagström, som är H. E. K—s Medicus, bar utverkat
löfte å samma beställning för en ung Fältskärs gesäll, som skall
gifta sig med bans dotter. De g;m Smalens befordran ledige
2:ne domsagorne aro än ej bortgifne. Assessor Schoultz söker att
få det Häradet, som först var ämnadt åt Adlercreutz. Jag vet
ej buru det kan gå. I mitt förra bref lärer jag redan nämnt att
Gyllenstolpe är blefven Advocat Fiscal i Åbo Hof Rätt, Innan
denne månads slut resa Konungen ocb Hertigen tili Campementet
i Skåne, som skall börjas d. 28. Den Tyska resan som skall följa
derpå omtalas ännu, men med bvad grund känner jag icke. Gene-
ralen Tolls sak lärer ej långt tili blifva afgjord i Hof R:n, ty den
saknade Claven tili chiffren är i desse dagar ankomraen. Min hjertel.
bälsning tili alla gode vänner. Må väl!

XL.

Stockholm d. 13 Maji 1795.

Min Högtärade Kåre Herr Broder! Brefvet af d. 7 bujus bade jag
den fägnad att i • går undfå. Jag skulle boppas, att mitt med Of-
verste Lieutm von Knorring afsände paccpiett nu mera riktigt
kömmit Bror tillbanda. Yår Canceller reste bort d. 8 bujus ned åt
Sverige, att såsom god man för sin Syster, RiksEådinnan Falken-
berg, biträda benne vid de Bouptekningar, som efter bennes man
å de flere deras gods skola bållas, och sedän dessa förrättningar äro
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slutade skulle hän tili Medevi vid början af Julii månad för atfc där
tili samma månads slut nyttja Brunns cur. Hän bar i anseende tili
Bibliothecariatet tagit sitt nltimata partio, och det är utom alla rim-
liga tvifvelsmål, att Frantzen får den sysslan. Förslag dertill bar
hän ännu ej uprättat, men förmodel. föreslår hän Burman, Frant-
zen och Justander.

Här innelyckt får jag lämna Bror del för 16 sk. af Christier-
nins granskning af de utaf Boethius utgifne stycken om Kanthi-
ska Philosophien. Jag finner, att hän helt och hållit omstöpt den
injurieuse och smädel. ingress, soin hän först ämnade nyttja och för
mig i Upsala upläste. Nu bar hän skrifvit nastan med större modestie
än jag af hans kitslighet och förbittring emot Boethius hade vågat
vänta.

Om här något nytt passerat, så får väl Bror derom underrät-
telse af Adjuncten Gadolin. Det enda jag bör naruna, är att As-
sessor Lilljesparre d. 10 hujus afgick med döden, af sine ämbets-
bröder i Hof R:n allmännel. saknad. Jag kände honom mycket
litet. Men både EiksDrotzet och de öfrige Hof Ruis Ledamöter
gåfvo honom beröm för en honnete caracter och för rättvisa i sin
domstol, hvarpå jag ock tycker mig uti flere från Hof R:n inkomne
mål hafva sedt tydl. bevis. Hän lämnar Enkä efter sig, men inga
Barn. Generalen To 11s öde blir att mistä tjensten och att på be-
haglig tid insättas å någon fästning. Unter uns, skulle ock Regui å
honom önskat dödsdom, men dertill kan hvarken Hof R:n eller
Högsta Domstolen bringas. Haroin likväl omständligare när vi rakas.

Brefvet tili Fru Juslen skall jag henne i dag egenhändigt
tillställa. När Petrell ankommer, skall jag ock genom mitt.folk
låta visa honom tili Enkefruns logis.

D. 9 hujus inföll här ett svårt urväder med snöslagg och storm,
derpå fölgde natten emot d. 10 stark frost. Sedermera har snö-
blandadt rägn continuerat alt tili nu. Nästförl. natt var åter stark
frost, och gatorne äro nu så frusna som midt i vintern, snart sagdt.
Åt Upsala tracten och längre norr ut har så mycken snö fallit, att
resande ej kunna i gatorne emellan åkergärden framkomma utan att
låta bortskåta den djupa snön. Gud vet hvad påfölgder denna obe-
hagl. väderlek kan medföra, fruktträgårdarne torde gå förlorade.

D. 25 eller 26 dennes skall jag, om Gud vill, i sällskap med
LandsHöfd. Wetterstedt resa ned åt Trollhättan och Götheborg;
vi fara ned den ena och komina tillbaka den andra vägen. Tili
Midsommaren skall jag med Guds hjelp vara här igen. Kan dock
den underl. Professor Gadd ej förmås att åtminstone afsäga sig
Eectoratet, hvartill hän ändock någon rättighet icke äger! Var
gunstig och skicka närlagde bref tili Mag:r Bonsdorff, det inne-
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håller endast en avertissement tili lionom, att Kongi. M:t förkastat
hans Besvär öfver Gonsistorii i Borgo utslag. Att Tammelander
fick Esbo Pastorat, deri hade vår Canceller en ganska stor del.
Utan bonom skulle det aldrig händt. Jag beklagar Enberg af alt
mitt hjerta. Det tröstar mig likväl, att Academien blef förlossad
från förstnämnde vid det verkot odugl. mamien. Yid samma tillfälle
fick ock den gamla Exspectanten, fordoni Eransöska Lutherska Pa-
storn Gerdin ett pastorat bar i Sverige, bvartill ban likväl var or-
dentl. föreslagen.

Af Tyska Avisan lärer Bror redan sedt att Stael v. Holistein
i egenskap af Svensk Ambassadeur hos Franska Eepubliquen, och
i stöd af Eegeringens Creditif af d. ‘23 Pebr. sidstförl., baft före-
träde hos National Conventet i Paris Nu boppas man att Citoijen
Eival endera dagen får publique audience här bos vårt Hof. D. 6
bujus gjorde vår unge Konung sitt inträde i Cancellie Oollegium,
där ban af några Posträttssaker ooh notificationer öin Concurser tili
ntländska Creditorer ej lärer blifva synnerligen upbygd. Eiks Can-
celbn bar emottagit Konungen med ett längt ocb, såsom man sagt
mig, vackert ocb rörande tai. (I det fallet var det ej af gubbens
egen sammansättning.) Derpå bar Konungen svarat, utan tili, men
tydel. efter ett förrut utarbetadt concept. Detta skall ban gjordt
med värdigbet ocb utmärckt passion, i synnerbet då ban omnämnt
gubbens Gouverneurskap hos sig i sin ungdom. Det tros ban skall
få god gåfva att tala med energie ocb verkan. Min tid skyndar.
Jag måste up i Högsta Domstolen. Hälsa alla vänner. Må väl!

Tänk, jag håller på under lediga stunder att läsa Eansak-
ningen öfver Blackvel 1747 med alla dertill börande acta. Jag
skall af dem extrabera en sannfärdig Species facti.

XLI

Stockholm d. 22 Maji 1795.

Högtärade Kare Herr Broder! Just när jag i går skulle sätta mig
neder ocb skrifva Bror tili, fick jag Brors bref af d. 14 bujus. Med
Skepparen Petersson, soin förer Übrväders fartyg ocb vid an-
komsten tili Åbo anlägger vid Packbuset, afsänder jag tili Bror ett
paqnett, hvari ligga:

l:o Af de Böcker Justander baft Commission att upbandla
Breynii Plantae Exoticae, och Mullers Sammlung Eussischer Ge-

15
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scliichte Yoll. IX; 2:o Memorie Istoriche del Conte Bisaccioni,
som jag för detfca offererat K. Acad:s Bibliotliek; 3;o Enligt
Brors requisition Gr. Creutz & Gyllenb. Yitterh. Arbeten 2 delar,
häft. å Bdr 1: 24; Yitterh. Hist. och Antiqu. Acad:s Handll. 3;dje
delen 2 Exemplar ä 1 Bdr; Ljusets Fiender, poeme 4 sk.; Af proto-
collerne ang. General Toll de första arken, varandes praenumere-
radt å desse handlingar med 24; S:a Bdr 4:4. Christiernins
skrift emot Boethius skickade jag med Adjuncten Gadolin, och
den lärer redan vara ankommen.

I ett bref d. 10 October 1793 begärte Bror att jag i Biks Ar-
chivo eller i K. Bibliotheket etc. ville efterfråga Messenii egen-
händiga concept tili Finska Bim Chrönikan. Detta gjorde jag ock
då genast, men den fanns ingenstädes. Andtel. har nu Secretm
Adlersparre hittat den uti Biks Archivo förlagd på någon hylla.
Jag har den nu hos mig. Å Titulbladet säges väl wedh änclan på
thetta värck finnes någre sköne Documenter hvilJca väl tjäna tili före-
gångne Krönikas förklarningh, men sådana Documenter aro dervid
dock icke bilagde. Boken, tili den del som angår Finnland, består
af 111 sidor in quarto. Mycket är deri utstrukit, men dock Jäsligt.
Jag har ej kömmit att taga med mig den i Åbo utkomne tryckta
uplagan af denna Chrönika och har således ej kunnat göra någon
jämförelse emellan detta original manuscriptet och nästnämnde tryckta
uplaga. I denna af Messenius egenhändigt skrifne volume finnes
ock En lithen Krönika om the namnkunnige och hehjertade Man i
Dalarne, Sammalunda och wedh Sylfbärget, Kåparhärget och Jernbär-
get, theslijkest theras manliga gerningar 1637, utgörande 59 sidor in
4:o. Den är mig vitterl. aldrig tryckt. Där förekommer en om-
ständel. berättelse om Engelbrechts upror; men jag kan ej minnas
om Tuneld i den usla Biographie, som hän öfver Engelbrecht ut-
gaf, nyttjat eller åberopat detta Messenii arbete, hvilket är på vers
författadt, aldeles i samma smak som Finska Bim Chrönikan.

Jag erinrar mig ganska tydeligen, att Professor Gadd då lian
sidsta gången sökte och vann Decanatet i philos. Facultm ingaf tili
Consistorium i afskrift K. M. tvänne utslag, det ena om hans tjenst-
frihet, och det andra rörande den deröfver sökte förklaringen. Denna
senare var ett svar å den af mig öfversände ansökningen, och inne-
höll, att det första utslaget var klart och att Gadds senare begäran
ej kunde bifallas. Också vill jag med visshet [minnas?] att Professor
Gadolin, som då competerade tili Decanatet, hade skaffat sig en
i Kgl. M:ts Cancellie bevitnad afskrift af det senare utslaget, hvilket
altså antingen in actis Consistorii eller hos Prof. Gadolin måtte
ingenfås.

Det var alt för beklagiigt öde som träffade Blomberg. Jag
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står, tillika med framl. Handelsman Pippings Sterbhus i borgen
för honom hos Biskop Gadolin för 7000 d. kopp;mt, som lian lånte
tili sitt gårdsköp; dock hade vi förbehållit oss, att Herr Biskopen
skulle taga Intekning i hans gård, livilket ock nu genast skedde.
Yar gracieux ocb hör åt hos H. Biskopen om lian sedän låtit förnya
Intekningen, livilket jag borde hoppas. Det vet jag att Blomberg
årligen riktigt betalt interesset. I alla fall måste gården vid auction
stiga vida öfver den deri inteknade summan. Det är ju ett skän-
deligt uptåg som Hartvall sig företagit. Jag ser ej annat, än att
lian spilt hela sin välfärd. Hän är ej värd en gång att beklagas,
men jag måste ömka hans hustru ooh barn, om lian någre äger.

Jag hade verkeligen ärnat att med Wetterstedt anträda en
resa tili Trollhättan och Götheborg etc. Men jag var ej så lycklig,
att jag fick göra den. I går när jag börja låta inpacka minä rese-
saker, ankoin befallning från Kgl. M:t från Gripsholm, att som Hof
R:n i denna vecka blefve färdig med Tollska saken, borde H. Dom-
stolen i nasta Onsdag d. 27 hujus sammanträda för att pröfva huru-
vida Hof R;ns utslag må kanna utfärdas. Denna dag var just utsatt
tili vår resa från Krusenberg. Icke dess mindre reser jag dit i
morgon tillika med Hisinger, men vi återkomma nasta Tisdag, vill
Gud! om aitonen. Jag hade arrangerat ali ting för min resa, men
hvad ville jag göra, då af Ledamöterne i Högsta Domst. så månge
dels aro jäfvige, dels frånvarande att Rätten ntom mig ej kunde
vara fullsuten.

När jag får Brors ordres om penningars utbetalning tili Hr
Cancellie R. Rosenstein, så skall det ponctuelt exequeras. • Jag
var här om dagen hos Fru Juslen. Hon offererar Bror vid sin
hitkomst fria och commoda rum. Jag vill hos mig härbergera Ala-
nus. Hälsa honom och säg honom, det Fru Juslen var bekymrad
öfver Skeppm Petrell, soin af storm blifvit drifven åt Osterström,
och dä än ej var ankommen. Nu på ögnablicket fick jag dock höra,
att hän i dag kl. 10 med sönderslitna segel anländt tili Blockhus
udd. Jag har många expeditioner i dag och nödgas altså nu sluta
med hjertel. hälsning tili alla vänner. Må väl!

Yar god och låt Widenius med det första få det i Bokpaquet-
tet inneslutne tili honom stälde bref. Advocat Fiscalen Lithanders
Fru är död blefven.
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Stockholm tl. 6 Junii 1795.

Min Högfcärade Kare Herr Broder! På fyra ä fem Postdagar har
jag icke baft någon rad från Åbo. Jag föreställer mig att promo-
tions anstalterne med mera som emot Terminernes slnt plägar sam-
manstöta, måste så syslosätta Herrar Academici, att de ej knnna
hinna med något annat. Imedlertid hoppas jag, att mitt lilla pac-
quett med Hr Adjnncten Gadolin ocli den större Eemissen med
Skeppm Åkerblom riktigt lära framkommit.

Nu bar jag ej annat att skicka tili Bror än endast continuation
af Tollska protocollerne från ocb med d. 6;te tili ocli med 13:de
arket. Hof Kätten bade dömt bonom att mistä tjensten samt att i
två år hållas i någon fästning. På Högsta E:ns tillstyrkande under
d. 29 Maji ocb enligt Eegeringens befallning af d. 1 bujus är be-
rörde dom nu mera utfärdad, ocb tror jag, att i f ali ock antingen
å den ena eller andra sidan deröfver klagas, det dock lärer blifva
dervid beroende. Pörargeligare blir det med Grefve Euutbs sak,
deri lian inkommit med Besyär dem Bror utan tvifvel sedt tryckte
circulerande med Ayisome.

Som Professor Schulten, med hyilken detta bref afgår, snart
lärer blifva synbg i Åbo, kan lian ock heratta Bror alt det nya,
som bar bändt ocb byaraf jag i hast ej påminner mig något som
vore af yärde, om icke det att Hof Predikm Baron Leij onhufvnd
fått sig ett Eegalt Pastorat bort i Glötba Eike, ehnrn derom tili
äfventyrs redan torde värit nämnt i Posttidningarne. Jag har nu
gjordt ett ganska omständeligt utdrag af hela den famense Black-
vellska ransakningen på hela fyra Sexterner. När Bror kommer
bit, får Bror se denna sak i hela sitt orediga ocb genom de trenne
resor itererade grufbn pinlige förbör confunderade sammanbang.
Hän synes blifvit ett offer för sitt eget oriini, politiska cbarlatanerie.
Ått hän skulle baft i sinne att undanrödja det unga Hofvet, såsom
Blix berättar, dertill är ingen den ringaste anledning, än mindre
att fråga skulle värit om Hertigens af Cumberland upböijande på
Svenska Tbronen. Åf alt hvad Blix berättar är det endast sant att
Konung Friedrich sjelf var bans angifvare.

Medan jag mins måste jag be Bror om en liten sak. Yid min
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afresa från Åbo lånte jag tili den nu mera afledne Candidaten Agan-
der Stockii Clavis Yeteris & Novi Testamenti, cura Pischeri, uti
2 pergaments Band. Dessa måste finnas qvar. Yar derföre gracieux
ocb bed Magister Alopaeus eller någon annan af Viburgenses att
taga dem derifrån ocli aflämna dem i Brors förvar.

Att Kron Prinsen af Dannemark d. 6 hujus väntas tili Lägret
i Skåne, lärer förrut vara bekant. Ett så förnämt besök måste till-
skynda vårt fattiga Land en dryg ocli ansenlig kostnad. Nyligen
bar jag liaft tillfälle att läsa Handlingarne i tvisten emellan Ärke
Biskopen och Professor Lundström i Upsala. Det ser ej så ut
soin den skulle aldeles nedläggas. Ärke Biskopen i sine Besvär
bar haft den oförsiktigheten att påstå och att genom afcopierade
Handlingar och utdrag af gi. protocoller af tillfälligt vis i dem in-
flutne uttryck söka bevisa, det i Cancellerns frånvaro, Ärke Biskopen
vore aldeles det samma soin Cancellern sjelf, hvilkeu vid sådan be-
skaffenbet, och då hän ej är i Upsala närvarande, blefve en högst
onyttig person. Genom en ögonskenl. absurd och felaktig öfver-
sättning af Cap. 11, 5, 3 moment 4 i Acad. Constitutionerne, soin

hän jemte original texten i sin Besvärs skrift anfört, bar hän ock
bemödat sig att visa, det lian ägde att substituera en annan Yice
Cancellarius i sitt ställe och äfven genom en sådan sin förordnade
Substitut upskrapa Academiens Hector. Dessa misstag har Lund-
ström i sinä påminnelser vidlöftigt exaggererat, och den allmänna
tonen här synes vara Ärke Biskopen emot. Jag tycker just illa
vara på hans vägnar, att lian fallit i desse nastan Haartmannian-
ska dårskaper, hälst jag märker, att månge aro, som ej glöma att
vid alla tillfälen å hög ort afmåla hans svaga sida. Utgången af
Saken kan bli dräglig nog, men icke har hän deraf någon heder.
Den lilla faveur lian tyckte sig deri hafva rönt, att lian fick Herti-
gens befallning att skrapa up Lundström som med sine infordrade
påminnelser öfver fulla två månader uteblifvit och att antyda honom
att med dem ofördröijel. inkomma, betyder rätt ingen ting i huf-
vudsaken.

Nu i tre dagar hafva vi haft rätt varmt och vackert väder.
Dertill var väderleken kali och obehaglig med nastan ständigt snö-
blandadt rägn. I går var jag första gången i denna vår uti Humle-
gården, där äppelträden nykii utslagit sine blomster. Träden hade
än ej på långt när sitt fulla löf, men gräset stod härligt i bästa
växten. I trägården vid Jacobs kyrka är utseendet enahanda. Eör-
låt mig min brådska och hastighet. Hälsa alla vänner och patroner.
Eramhärdar som altid att vara Min gunstigste Herr Broders

ödmjuke tjenare
Matth. Calonius.
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Stockholm d. 3 Julii 1795.

Min Högtärade Kare Herr Brocler! Nästförledne Måndag fick jag
Brors angenäme bref af d. 25 Junii. Ehuru jag deraf förnimmer
att Bror omkring d. 6 hujus ärnar anträda resan hitåfc, förmodar jag
likväl att detta ännu kan träffa Bror i Åbo. Efter mycket sökande
å alla Boklådor, fick jag ändtel. af Secretm Adlersparre höra, att
Bokbindaren Ekman, som tillhandlat sig Fru Fougts förlag och
privilegium å Mamsell Wargs Kokbok, hade någre få bundne Exem-
plar deraf öfrige, dem ban oskäligen upstegrat tili Två Kdr, aldeles
på Stockbolmska viset. Jag gick derföre dit ocb fick ett Bxemplar,
bvilket Fru Ekman sade vara det sidsta, emot det redan nämnde
pris. Boken blir liggande bos mig tili Brors ankomst. Fru Juslen
är utrest på Landet tili Bruks Patron Miiller, och återkommer der-
ifrån först i Söndag. Jag skall tillställa henne brefvet i nasta Mån-
dag. Hon bor vid Drottninge gatan, något litet stycke nedanföre
Kongsbacken tili vänster när man kommer tili Staden, där en Knif-
smeds Skylt sitter öfver porten. Nummern på kuset mins jag icke,
men jag skall avertera derom på Upsala.

Hans Maij:t och Hertigen återkommo d. 1 hujus om aftonen
från deras Skånske resa vid hög välmåga. De vistas nu på Drott-
ningliolm, där väreisen blir tili den sidsta October. I går flyttade
Enke Drottningen tili Ulricsdal. Cancellern är ännu ej återkommen.
Ärke Biskopen vandrar omkring på visitationer i Stiftet, och lärer
således svårligen träffas i Upsala. Euuthska saken är som bäst
före i Högsta Domstolen. Vid mötet med Danske Kron Prinsen
bar vår unge Konung upfört sig så värdigt och Majestätiskt att
Hertigen just med förtjusning fägnar sig deröfver. Den Danske
Herren skall se skrämd och nedslagen ut, och har således i mång-
faldige afseenden blifvit öfverträffad af dess ännu späda Cousin.
Secretm vid General Adjutants Expeditionen Willebrand, Son af
Suckis Majoren, har fått Lagmans narun och värdighet. Adler-
creutz och Sannholm aro redan utnämnde tili Härads Höfdingar
i Kaseborgs härader. En förlupen Under Officer Kempe, född i
Borås, har nyligen, här i Staden, begått ett grufveligt mord å en
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Lieutenant Gyllenram, som tagit lionom i quarter med sig. Mör-
daren röfvade från den döde alla lians ansenlige penningar och begaf
sig på flykten, men blef ertappad på en båt emellan Marstrand och
Norrige. Hän är nn, enligt Lands Höfd;ns inkomna berättelse, på
vägen lait åt.

Fru Galina säljer nnder hand utan auction sin afl. mans Bok-
samling, deri finnas månge sällsynta Böcker. Af Cataloguen är en-
dast ett ark tryckt. Annu har jag ej hört Professor Gadd med
sin suite vara ankommen. Det kan dock vara skedt, fast det ej
hunnit tili min kunskap. Huru går det med Secretm Alanus? kom-
mer hän med 1? Malmström berättade mig härom dagen om för-
slaget tili Lingg. 0.0. Professionen, Ach hvad bistra tider, då
Brander och Johan Bonsdorff i brist på skickligare Sökande
måste föreslås. Med Professor Schultens Skeppare, som d. 23 Junii
reste härifrån, skickade jag tili Bror Tingstadii Skaldestycken ä
16 sk. och Iserts Bref om Guinea kusten ä 28 sk. jemte slutet af
protocollerne i Tollska saken. Detta lilla paquett lärer riktigt fram-
kommit. Slutel. önskar jag Bror och dess sällskap en lycklig hit-
resa, framhärdandes att vara Min Herr Broders

ödmjuke tjenare
[namnet saknas].

Capitain Hagelberg är af General Krigs E:n dömd att arque-
buSeras och Wetterhof deremot fri. Den saken fick en hastig
vändning.

Huset där Fru Juslen bor, är teknadt med N:o 23, och är det
tredje huset ofvanföre Mäster Samuels-gränd åt Kongsbacken. När
man går Mäster Samuels-gränd upföre och går öfver Malmskilnads
gatan, bor jag i närmaste huset åt vänster i Trompetare backen
N:o 34. Afståndet oss emellan blir således ej långt.

XLIV.

Stockholm d. 6 October 1795.

Högtärade Käre Herr Broder! Af alt hierta feliciterar jagBror tili
lycklig hemkomst, efter en något långsam resa. Tusende tacksägelser
för bägge brefven, med hvilka Bror mig sedän fägnat. Det senare
af d. 1 hujus fick jag för vid pass en time sedän. De mig i an-

119



XLIV. 1795 6/io-

seen.de tili Academien deri recommenderade saker skall jag med alt
nit söka upfylla. Det är en otroligt stor inflytelse soin M:r Br—l
äger hos den mannen hvilken omtalas. Hän misstänker andra för
yeld och afsikter, men denne tror lian på, som på ett orakel.

Sedän Brors afresa fick jag från Åbo ett convolut, stäldt tili
Bror, men med påskrift att i händelse Bror vore bortrest, det af
mig torde npbrytas. Deri lågo särskilte delar af Brors Chronicon
Episcoporum. Af dem completterade jag det för Doctor Petrejus
ämnade Exemplar, börjande från den Nummeni, som var den första
bland dem Bror lämnade mig att lionom tillsändas. Hvad jag skall
göra med de öfrige vet jag icke, ocb derom beder jag att blifva
instruerad.

På auction efter Eaxe inropade jag för Kongi. Academien
Bailly Hist. de I’Astronomie ancienne, ett väl conditionerat Exem-
plar i franskt band. Som jag äntrade med Upsala Åcademie, som
g:m Arke Biskopen fixerat priset tili 3'/3 Edr fick jag betala 3 Edr
20 sk. för att få den. Auctions Oammarens quitterade räckning derå
yarder bar bilagd. Jag bar annoterat min ntbetalning å Brors räckn.
och Bror täckes deremot godtgöra sig genom acce..[7] som bärå
meddelas. Nästnämnde Bok tillika med alla dem Bror köpte hos
Cancellie R. Elers och hos mig qvarlämnade, nedsände jag i går,
insatte i en packlåda, tili Rådman Trapps Skeppare Berg, som i
dag skulle afresa. Packlådan, så dålig hän ock är, kostar mig 12
sk., och i Bärare penningar betalte jag 8 sk. I samma Låda ligger
å öfversta hvarfyet första häftet af en nyligen påbegynd periodique
skrift under Titul Läsning för Landtmän. Den kostar, häftad som
den är, 12 sk. Om Bror endast laser Herda Brefvet som slutar
detta häfte, så kan Bror lättast göra sig idee om hela arbetet.

Bror var så god och meddelade mig mycket nytt. Jag vet
ingen ting som kunde i det afseendet vara interessant, om icke tili
äfventyrs det att Lands Höfdm Baron Simon Carpelan, sedän hän
ej knnde blifva General-Intendent öfver Salpeter sjuderierna, d. 29
nästl. September blef nämnd tili Commendant på Sveaborg med
Caracter af General Major. På det lian måtte få plats, blef af
Clerker från Oommendants Beställningen entledigad med bibehål-
lande af både sin innehafvande Lön och den Oommendants ämbetet
anslagne Ladugården. Det är fägnesamt, att justicen i Einnland
kommer i händerne på rask ungdom, som hvarken embarrasseras af
lång erfarenhet eller tryckas af ålderdom. Jag tror, att det går
med Presidents ämbetet i Åbo Hof Rätt efter den dessein, som Me-
nigheten gissar sig tili. Med Skepparen Tymen som reser i Thors-
dag eller Eredag skall Bror få ett bref från mig jemte continuation
af Silfverstolpes Litteratur Tidning. Hvad jag nu kunnat glöma,
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skall då berättas. Deras Excellenser EiksDrotzet ocb Presickn Kurck
aro återkomne. Jag är ock nu åter tjenstgörande.

Eågbrådden bär på Svenska sidan är aideies lika beskaffad
med den i Einnland. I dag bar något rägnat. Om varm väderlek
fölgde bärpå, torde ännu Höstsädet kunna repa sig. Hälsa alla gyn-
nare ocb vänner. Erambärdar med fullkomligaste bögaktning ocb
tillgifvenbet ouphörligen att vara Min Kare Broders

ödmjuke tjenare
Mattb. Calonius.

XLV.

Stockholm d. 16 October 1795.

Högtärade Kare Herr Broder! Brors senaste angenäma skrifvelse
sine dato med en dervid bifogad Femtio lidrs Sedel bekom jag rik-
tigt d. 12 hujus. Arendet hos Utter bar jag uträfctat. Hau under-
låter visserl. icke att på alla hali böra efter små Hand Editioner af
Ovi dii Metamorphoser eller ock dess Opera omnia, men att kunna
skaffa ihop 20 eller 30 Expl deraf anser hän lika som jag nastan
omöijligt. Yi skola dock göra vår flit att kunna fournera Bror med
så många Expl som kunna erhållas. Af bans Libri Tristium såsom
en vanlig ocb ofta omtryckt Scholae bok blefve det lättare att göra
en någorlunda stor samling. Men det är ej denna del af Ovidii
verk som nu beböfves. Erän Cancellie E,. Elers får Bror ock en
god del af de requirerade, ocb jag skall skicka dem med någon
Skeppare, som i nasta vecka afreser. Jag skall i dag efter midd:n
eller i morgon upvakta Eru Juslen ocb berätta henne att bon bar
penningar för Brors räckning att bos mig commendera. Scbulten
bar jag ännu icke råkat. Hans Eru bar nyligen fallit i barnsäng,
ocb den omständigbeten jemte bans trägna tjenst bar gjordt att jag
visst på 10 ä 12 dagar ej fått se bonom. Det första vi träffas, skall
jag anmoda bonom att foga anstalt om de eskade medaillerne. Sedän
jag afskickat mitt sidsta bref på Pesten, blef jag varse att jag glömt
deri inlägga auctions Oammarens quittence å Baillys Hist. de I’Astro-
nomie ancienne, bvilket derföre nu medföljer. Jag boppas Bror
redan erbållit de med Skeppm Berg afsände Böckerne.

Det omtalas nu allmänt, att vår unge Konung är förmäld med
en Prinsessa af Mecklenburg-Scbwerin, Lovisa Charlotte född d.

16
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19 Novemb. 1779. ocli att denna förmälning d. 1 nästinstundande
November med mycken sollennite skall eclateras, då man ock tror
att informations-Staten lios den unge Herren skall nphöra. Hän
torde dock sjelf förbekålla sig, att Cancellie H. Eosenstein med
sin npvaktning hos honom måtte efter lägligheten vidare få fortfara.
Citoijen Eivals bar nu ändtel. haft publique audience hos Konun-
gen etc. i egenskap af Eransk plenipotentiaire Minister. Som det
säges, har hän dervid i afräckning å de subsidier Eiket af Eepubli-
quen sig hetingat, aflämnat 750,000 Edr i goda växlar stälde å Ham-
burger Banque, det gör 45 t:r guld. Någre säga, att lian lefvererat
1,600,000 Edr eller 96 t:r guld, men det är mindre troligt. En del
påstår, att hän skall snart härifrån, andre deremot, att hän skall
blifva qvar. Det är svårt att säga hvilketdera som skall ske. En
annan gång mera om denna saken.

Action emot Holmberg fortsättes i Kämners E:n, och Stads-
fiscalen Assessor Stålström är dervid Actor. Dervid är utredt att
Leopoldt och Not:r Blom i Police Cammm värit Eedacteurer tili
Extra Posten, och att de med sin handskrift förbundit sig tili alt
ansvar, som i anledning af denna skrift kunde vilja å Boktryckm
hvälfvas; att Blom värit bortrest då den brottsliga Nummeni utgafs,
och att hän vid bortresan updragit åt Kongi. Secretm Westberg
att besörja om materialerne dertill; att denne af det honom med-
delte förråd utvalt stycket om Luthers dispute med Satan, af den
grund att det värit skrifvit med Leopoldts egen kända handstil etc.
Af denna anledning hai 1 Leopoldts förkl. blifvit infordrad, hvilken
lian ock, mycket qvickt och starckt författad, i dessa dagar skall
afgifvit. Jag skall se tili att få deraf en afskrift.

Öfversten Aminoff och Ehrenström hafva värit i beråd att
practisera sig från Carlstens fästning, men genom Commendanten
Ofverste Euthensparres vaksamhet har deras väl anlagda pian
blifvit förekommen, innan de kunde utkomma utur fästningen. Nu
äro ordres gifna om deras strängare bevakning. vonPosts ansök-
ning om permission var åtminstone ännu i går oafgjord, men det
är möijligt, att den afslås.

1 nästa vecka lärer Hofvet inkomma från Drottningholm. Man
håller redan på aU inreda och reparera den så kallade Cancellie
flygeln på Slottet tili Enke Drottningens tjenst. Ty de rum Hon
nu innehafver skola bebos af den, som det tros, i nästa vår ankom-
mande nya Drottningen. Här var ett prat att Stats Secretm Grefve
Barck skulle blifvit utnämnd tili Öfver Post Directeur, och att
Edelcrantz skulle efter honom blifvit Stats Secret:re i Utrikes
Expeditionen. Men detta är utan ali grund, ty ofelbart blir Eosen-
hane Öfver Post Directeur. —lnsamlingen för Allmänna Barnhuset
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sidsta Bönedag var öhetydligare än någon sin tillförene. Den unge
Konungen skall gifvit Tio Edr. Man roar sig åt en viss hög Herre
soin lade på fatet två 8 styfvers stycken insvepte i ett papper, och
blef emot sin förmodan rögd derigenom,'att ingen annan hadenyttjat
den utväg att inveckla sin gåfva i papper. Nu hinner jag ej skrifva
mera. Tack för noticen om Dabelovs Bok. Hälsa alla vänner och
gynnare!

Eätta Lefvereringen af Eivals är 720,000 IMr för denna gång.
Stats Contoiret har redan fått anordning på 320,000 Edr i Eiksg.
sedlar och 68,000 Bdr in Banco af dessa medol.

XLYI,

Stockholm d. 20 Octob. 1795.
«

Min Kare Herr Broder! Åter ett fördömt upträde. Natten emot i
går eller d. 19 hujus, har man å Drottningholm lossat ett pistol-
skott, soin dock icke träffat den Höge person, åt hvilken det synes
värit ämnadt, utan en Eyttmästare Netherwood. Af hela saken
känner jag ej med visshet andra omständigheter, än Ofver Ståthål-
lare ämb:tes i närlagde Numrner af Dagl. Allehanda innehåller. Innan
kort torde beskaffenheten af denna vederstyggliga anläggning när-
mare ntveckla sig. Imedlertid har Pöbelen redan hunnit med att
derom hopdigta saker, som ingen grund äga; tili dessa hörer i syn-
nerhet den lögn, att Hans Kongi. Höghet Hertig Friedrich samma
afton, eller d. 18 Octob. kl. 10 hade från Tullgarn med starckt med-
följe inkommit hit tili Stockholm, hvilket dock är en infam lögn.

Hos Hr Cancellie E. Elers hafva flera böcker af dem Bror
requirerat ej kunnat erhållas, än allenast de som å hans egenhändiga
härhos medföljande note aro nämnde och tillsammans kosta, enligt
de jämväl af Bror utsatte priser, 4 Edr 8 sk. Af Ovi dii Metamor-
phoses fick jag hos Silfverstolpe två snygga Exemplar in 12:o af
en i Ntirenberg 1784 utkommen nplaga. Utter har ej kunnat skaffa
mer än 2 Exemplar, det ena af Lihri Metamorphosecor och det andra
af Ovidii Opera omnia, bägge in 12:o eller 16:o. Dessa jemte de
hos Elers köpte och alle öfrige af Bror begärte Böcker, som kunnat
erhållas, skola i denna vecka af mig afsändas tili Åbo. Tili Läsebok
för Sigfrid Calonii gossar har jag tagit Magazin des Enfants, i
brist af någre bättre.
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Minä Bref af cl. 6 oeh 16 lurjus jemte Böckerne med Skepp:n
Berg, måtte väl redan vara ankomne. Brefvet tili Pru Juslen fick
jag i går, ocli tillstälde li enne det samma genast efter midd:n, då
jag ock egenkändigt tili henne lefvererade Sex Rdr, som Frun för
Brors Stolar utgifvit. Hon lärer väl ock sjelf avertera Bror derom.

I förleden September månad, då jag, såsom Bror vet, var ledig
från Högsta Rätten, bar Kongi. M:t utfärdat dess utslag i den emot
Hernösands Consistorium anstälde Fiscaliska action. Hvarje Ledamot
utom Biskopen skola plikta 200 dl. Silfant, ocli af Lands Höfdm
Baron Cronstedt å Kongi. M:ts höga vägnar i Consistorio unclfå
en föreställning, varande dem äfven ålagt att nederst å trappan
möta och emottaga Lands Höfdm såsom företrädande Kongi. M:ts
ställe. Af Nordian fås innan kort April ocli Maji månader hos
Silfverstolpe, Exemplaren ligga redan på Packhuset. Det säges,
att den unge Konungens förmälning skall i nasta Januarii månad
för sig gå. Uti ett programm tili Professor Landerbecks intro-
duction, som Hector Professor Cliristiernin cl. 1 Oct. i Upsala ut-
gifvit, har ban grufveligen tilltvålat Kantiske Philosopbien ocb alla
dess»tillhängare. Deri säges blancl annat: Quare mathematicarum
scientiarum cultura habitum recte ac solide judicandi in adolescen-
tibus utiliter exercet, acuit & perficit; cum contra Doctores, qui
cum Kantio & Reinboldo juvenum studia ad meditationes ab-
stractas & universalissimas primo deducunt, a naturali cogitandi &

judicandi ordine aperte recedunt, ideoque mentem ac intellectum
juvenum turpissime pervertunt, confundunt & misere corrumpunt,
ut de abstractis sine ullo fundamento opinari adsuescant.

Härtils bacle jag skrifvit, när jag för miclcbn for up til H. Pm.
Där fick jag höra, att om händelsen på Drottningbolm någre vidare
omständigbeter ej äro uptäckte. Ransakning derom är i Police
Cammm börjad, med Netherwoods börande. Man boppas, att an-
läggningen skall komina för en dag. Ingen ting vidare denna gång.
Hälsa alla vänner.
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Stockholm d. 24 Octob. 1795.

Händelsen på Drottningholm d. 18 bujus om aftonen synes
vara en digt. Antingen Eyttmäst:n jSTetberwood, för att göra lycka
hopspnnnit denna alt för lila sammansatta farce, eller omjemtebo-
nom annat folk blandat sig i denna anläggning, det lämnas derhän.
Men livad soin imedlertid är curieust att både se ocb liöra, är den
köld ocb indifference bvarmed denna sak omtalas, ocb det uppen-
bara förakt för bela tillställningen soin på alla båll röijer sig. Utoin
dem soin par interet föra Hofspråket, finnes näppel. någon annan,
soin icke tydel. låter förstå burn liton trovärdighet Netberwoods
berättelse synes äga, bälst då ingen dödelig menniskja finnes, som
skulle bört skottet.

Den Persian soin, kommande från Ryssland, i sommars bit an-
lände ocb utgaf sig för gullmakare, är nu mera expedierad öfver
gränsen. Honom förelades att göra prof af sin konst nti en ugn,
som Capitain Appelquist vid sitt nu ägande Oharlottenburg in-
rättat. Profgöringen skulle på hög bofallning bevakas af Hof Rätts
R. Ebrenheim, Lagm. ocb Police mäst:n Ullholm, Capitain Ap-
pelquist ocb Kyrkoberden vid Enkhuset Roos, en ökänd Eanaticus.
Beklageligen bade Adepten blandat för mycken arsenik nti satsen,
hvaraf gullet skulle smältas, så hela Sällskapet af den förgiftiga
röken fick en grufvel. upkastning, tili ocb med att en eller annan
bortsvimmat. Här rapporten haroin inkom, föll man på den miss-
tanke, att denne Landstrykare var en soldad Lönnmördare ocb att
ban blifvit utskickad för att förgöra bela Kongliga buset, hvarföre
lian genast, escorterad af två Police Betjente i en vagn afskickades
tili Helsingborg ocb derifrån öfverfördes tili Helsingör. Ett Svenskt
qvinnofolk, som några dagar derefter ankoin ocb gaf sig ut för hans
bustru samt kallade sig Silfverstråle, är i tystbet insatt på Spinn-
huset. Detta alt äro bemligbeter, soin ej böra mycket omtalas.

Eörmälningen eclateras d. 1 November eller kan bända d. 2
ditto, då alla böga ämbetsmän, Högsta Rätten ocb Collegierne tili
underdånig gratulations afläggande skola presenteras. Men dervid
får ingen visa sig utan i den Ljusblå Dalia drägten eller ock i Hof
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Eätternas uniform. En sådan Galla drägt kostar ringast 60 ä 70
Eiksd. De aro att beklaga, som för någre minuters skull nödgas
göra sig denna kostnad. La Hauque är ankommen under titnl af
Franska Eepubliquens Ambassadeur. Eivals är ännu qvar. Denno
La Hauque bar för detta värit Ambassade Secreterare i Constanti-
nopel, sidst under den tid, då den härvärande Alfugieri S:t Priest
var Franska Monarchiens Ambassadeur därstädes. Må väl!

XLYIIL

Stockholm d. 27 Octob. 1795.

Min Högtärade Herr Broder! I dag bar jag å Uhrväders Jakt
Dufvan, som föres af Skeppm Petersson, låtit aflämna för Bror
2:ne paquetter, ett större innebållande de hos Cancellie E. Elers
köpte Böcker jemte de å Utters räckn. af d. 25 bujus uptagne
Böcker, ocb ett mindre bvari ligga de sidst requirerade 2;ne sidsta
delarne af Eberbards universal Historia. Strödde anmärkn. under
en utländsk Hesa, som ej kunde erbållas utan att tillika köpa Huf-
vudpiecen Min Son på Galeian, hvartill dessa anmärkn. aro ett Bi-
hang, ocb månaderne Aprilis & Majus m. m. Eäckningarne som
visa min utgift följa bärjemte. Bror täckes förvara dem, ty jag
åberopar dem framdeles som verificationer. Hvad af Brors Eequi-
sitioner brister bar, ali använd möda oaktadt, nu ej kunnat erbållas.
Utom de tili Fru Juslen förrut af mig betalte 6 Edr bar jag d. 25
bujus enl. bilagd note tili henne lefvererat 10 Edr 36 sk. I sitt
bärbos laggde Bref lärer Hon sjelf averterat Bror om riktigbeten
af mine utbetalningar. Frun lät fråga mig om ej något mått eller
märke tili Eingarne ankommit, men sådane bafva ej blifvit mig tili*
sände. Tvanne auctions Cataloguer afsände jag d. 24 bujus, men
de torde ankomma tillika med detta.

Hofvet inkom förl. Lördag, såsom af Tidningarne synes. Ci-
toyen Eivals bade i dag sin afskeds audience bos det K. Huset.
Bryggm Ny mans Enkä, en fameuse gumma, dog i förl. Tborsdag
ocb begrofs i dag uti Clara kyrka. Det är obeskrifligt bvad för
stora folkskockar, dels tili fot, dels i vagnar ocb Eesenärer alt sedän
kl. 3 tågat tili Clara kyrka att beskåda hennes Jordfästning. Man
är bär rätt så nyfiken som i Små Städerne att se folk begrafvas.
Jag är ganska syslosatt ocb binner ej vara vidlöftigare. Hälsa alla
gynnare ocb vänner!
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Stockholm d. 27 {sk!) Octob. 1795

Högtärade Kare Herr Broder! I mitt sidsta af d. 27 (sk!) bujus
berättade jag, att Brors reqnisitioner skulle afgå med Skepp:n Pe-
tersson, men imian pacqnetterne kommo ned tili Skepps Bron kade
lian liunnit afsegla. De måste således lämnas tili Skepp:n Sipelius,
den enda från Åbo som var qvar ocb i dag eller i morgon lärer
afresa. Hän bar ock Brors Stolar om Bord. Sedermera d. 28 dennes
fick jag Brors Bref af d. 22 ditto, jemte ett dervid bifogadt tili
Fru Juslen, bvilket jag genast lät henne tillställa.

Nastan kela denna vecka hafva vi grälat med saken emellan
Hagelberg ocb Wetterhoff. Annu är den ej afgjord, ocb jag
vet sannerligen icke burn det skall slutel. dermed aflöpa. Närlagde
Ceremonial utvisar på hvad sätt Konungens förlofning kundgöres
ocb burn underd. Lyckönskningar dertill afläggas. Högsta Dom-
stolen är dertill icke kallad, ocb derföre sitter jag den dagen hema
i min Cammare. För öfrigt intet nytt. Framhärdar som altid att
vara Min Herr Broders

ödmjuke tjenare
Mattb. Calonius.

Politiska Erhindringarne, ntgifne på Silfverstolpes förlag,
skall Bror få nästa gång. Tre bäften äro ntkomne.

Canceller bar värit borta i tre veckor på Landet, nu är lian i
förgår återkommen. L o liman löper gatan, ocb med bans påståenden
är för Academm ingen fara.

Apostille! Doctor Cbristiernin, h. t. Hector Acad. Ups., bar
låtit sitt underl. bumeur ocb sitt oförståndiga nit leda sig in i full-
koml. galenskaper. I anledning af något obetydligt oväsende med
sjungande på gatorne ocb i sine quarter vid öpna fenster, som Stu-
denterne efter kl. 9 om qvällarne förebaft, bar lian sjelf 3 ä 4 nätter
årad gått patroull med Academie vakten, gripit på gatan dem ban
öfverkommit ocb bland dem tre Borgare pigor, fört dem i arrest.
Studenterne bäraf upretade hafva gjordt honom nya förargelser, ocb
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hän derernot nya galenskaper. Ändtel. har Consistorium Acad. sam-
manträdt för att deliberera om underd. anmälan ang;de hans afsät-
tande från Eectoratet. För att sätta Consistorium i inactivite har
hän hegärt 8 dagars permission ooh förfogat sig hit. Jag fruktar
Consistorium fullföljer sin idee. Huru det sedän går skall framdeles
berättas. Hälsa samtel. Patres etc.

L.

Stockholm d. 3 November 1795.

S. T. I går, sedän de underd. gratulationerne voro aflaggde, skall
Stats Secretm Eosenblad framträdt och offentl. kundgjordt de
Hådebetygelser K. M:t vid detta högtidl. tillfälle funnit för godt
att utdela. På stående fot fick jag genomläsa en å dem författad
förtekning, och jag skyndar mig, oaktadt de få ögnablick jag nu
har lediga, att deraf meddela så mycket, som jag i den brådskan
kunde i minnet behålla.

Tili Seraphimer Eiddare äro utnämnde: Hertigen af Mecklen-
burg-Schwerin Friedric Frantz. Presidenten Baron Klinckov-
ström, soin negotierat om äktenskapet och underskrifvit Heyraths-
contractet. Hän har derjemte fått Titul af Excellence; tili Com-
mencleur af Nordstjerne orden: Bassevitz, Hertigens Minister; tili
Commendeur med stora Korset af Svärdsorden: Presidenten i Krigs
Collegio Piper; vice Amiralen Baron Lagerbjelke; tili Riddare
af Nordstjerneorden : Öfverste Cammer Junker Gr. Jacob Gustaf
Oxenstjerna; Presid. i Götha Hof E,. Gr. Posse; Thun,
som innehar någon tjenst vid Mecklenb. Schwerinska Hofvet; Pro-
fessor Sergei; Hof Eätts Eådet Zelleen; Baron de Geer på Finn-
spång.

Hans M:ts Educations Stat är entledigad; hvarvid Yice Gou-
vernm Mörner fått 800 Edr pension på ali sin lifstid, och Cancellie
E. Eosenstein Lands Höfdinge Caracter med 2000 Edr Lifstids
pension, att oafkortadt åtnjuta NB ehvad utom eller innoin Eiket
hän sig vill nedsätta. Konungens Cavailler Baron Eric Gustaf
Boije har fått Hof Marskalks caracter och pension.

Förmälningen skall notificeras vid Danska Hofvet af Fleming,
som får tili Equipperings penningar 2000 Edr, Hof Marskalks ca-
racter och en ansenlig pension. Ståthållm Baron Munck är depu-
terad tili Hofvet i Berlin och, om jag rätt minnes, Cammar Junker
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Baron Werner Gottl. v. Scliwerin, med Öfverste Oammar Junkare
namn ooh ansenligt appointement tili Byska Hofvet.

Pastor Hachenburg är utnämnd tili Öfver Hof Predikant hos
den tillkommande Drottningen.

Grosshandlarene Meidl ing ocli Zettersten aro blefne Com-
merce Båder. Öfver Hofmästarinna ooh Hoffröknar hos den till-
kommande Drottningen äro jämväl utsedde ooh utnämnde.

I någre dagar förrut omtaltes allmänt åtskilliga andra gracer,
som dock, så långt vitterligt är, ej utfallit, åtminstone icke blifvit
kundgjorde. Tili dessa hörde för exempel, att H. E. Baron Beuter-
holm skulle blifva Grefve ocli Biks Canceller, dess Broder Axel,
Grefve ooh Biks Skattmästare, Baron Carl Adam Wachtmeister
Grefve, Presid. Lode Baron, LandsHöfdm TJgglas likaledes. Att
Advocat Fiscalen Edman skulle blifva Adelsman och LandsHöfding
i Westerås, Bevisions, Secretm Kihlgren Adelsman och Underståt-
hållare, Bosenblad President i Cammar Bevision, etc. etc. Men
jag tror att detta alt stadnar i blott sqyalier, och derföre är ej
nödigt att vidlöftigare derom heratta.

Det lärer vara bekant att Stor Amirals Ämbetet låtit arrestera
Yice Amiralen Grefve Clas Wachtmeister, BiksDrotzets Broder,
och att hän på derom inkommen af H. K. H. Hertigen genast blef
lösgifven. Nu är hän tili ersättning för denna tort utnämnd tili
Amiral.

Både Hufvudpiecen och Epiloguen, som i går på Operahuset
npfördes, skola bägge värit både illa imaginerade och dåligt exe-
querade. Ändtel. fick ock jag en fribillet mig tillsänd, men jag
begagnade mig ej deraf. Man viskar i mjugg, att Drabant-Corpsen
midanbedit sig att göra tjenst med sin Corporal Byttmästaren
Netherwood. Denne så ryktbar blefne mannen är från Småland,
och icke son tili Banco-Commissarien Netherwood. Mera, om Gud
vill, med nästa Post. Imedlertid må väl och hälsa alla vänner!

P. S. Af Politiska Erinringarne är endast 3:dje häftet utkom-
mit. De tvänne första utlofvas härefter. Detta tredje häfte, hvilket
jag köpt och läsit, innehåller det uslaste drafvel, jag nyligen sedt
vara skrifvit. Det måste vara en gl. Landt Junkare i Skaraborgs
Län, som hopkört detta ömkansvärda Sammel-surjum.

Presidenten von Post har i dessa dagar inkommit med sitt
Afskeds-memorial. Det är aldeles vist och säkert.
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Stockholm d. 6 Novemb. 1795

Högtärade Käre Broder! Det är, snart sagdt, hvar Postdag, som
jag öfverrumplar Bror med bref. Jag önskar de måtte riktigt vara
framkomne. Sedän den långsamme Skepp:n Sipelius ändtel. i går
om morgonen härifrån afreste, fick jag i dag kl. 11 af Professor
Scliulten Medaillonerne, 20 tili antalet, inpackade eller rättare in-
lagde nti sågspån, i en väl tillslnten Låda. De kostade ä 32 sk.
stycket Tretton Edr 16 sk., dem jag tili Scliulten genast betalte.
Hågot quittence tog jag ej derå, ty lian lärer väl sjelf averteraßror
derom. Yid Lådans öpning bör efter den instruction Schulten blifvit
af Inläggaren meddeld, noga i akt tagas, att sidobräderne småningom
göras lösa, ocli att å Låckets eller öfverste brädernes (där addressen
är påteknad) öpnande någon våldsamhet ej må användas, emedan
derigenom de öfverst liggande Medaillonerne kunde sönderbrytas.
Med Skepp:n Berg, som dageligen lait förväntas ocli ofelbarl. blir
den sidsta Åbo Skeppm, som i år besöker denna Stad, skall jag
öfverstyra berörde Låda. Om Bror bar ännu något att befalla från
denna ort, torde Bror med första gifva ordres derom.

Ja! Upsala Consistorium bar tili Hertigen inkommit med en
Skrift dat. d. 29 October, deri samtel. Patres berätta, buruledes de
värit föranlåtne att skilja Doctor Christiernin från Eectoratets
förvaltning, anbållandes de derjemte, att Hertigen ville honom från
samma beställning entlediga. Christiernin, som är här, har af denna
Skrift fått Communication, ocli visade mig i går den samma in ori-
ginali. Deri anföres: att Christiernin beklagl. altid värit känd för
en honom egen liettä; att man väntat, det den med åren skulle
svalkas, men att den emot förmodan årl. tilltagit och nu aldeles
blifvit förvandlad i en sinnes sjukdom, som ej tillåter honom att
lämna någon menniskja i ro; att lian, altid hatad af ungdomen, nu
mera gjordt sig genom sitt oförstånd och sinä sällsamma uptåg hos
de Studerande löijlig och föraktad; att lian då nyligen, i anledning
af ett om natten kl. emot 11, under hans fenster skedt utrop af
vivat beledsagadt af något pereat, upstigit från sin säng, klädt sig,
satt sig å la tete för vakten och på öpen gata gripit fem Studenter
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af hvilka en var i Ärke Biskopens hus informator för cless barn,
som i lagl. värf gått hvar för sig, 3 pigor, som likaledes gått en-
samme, ooh en Skomakare gesäll; att hän låtit insätta en af desse
Sfcudenter, som varm och tunnklädd kom från ett Bröllop, det hän
som bjuden gäst bivistat, nti ett kait, fuktigt och ohyggligt hvalf,
och förvägrat honom att låta harata tjockare kläder från sitt qvar-
ter; att samme Student i detta häkte insjuknat och nu är svårligen
svag och sängliggande; att hän sökt förmå flere Studenter att med-
dela sig deras annotationer hållna vid Boethii föreläsningar; att
då de ej laumat honom dem, lian med ovett och skällsord dem öf-
verfallit; att lian i ett tai vid Constitutionernes upläsande, varnat
ungdomen för Boethius, som nekade Guds varelse och själens odöd-
lighet; att hän vid samma tillfälle liknat Studenterne eller någon
viss class af dem vid Yarg-ungar och Hundvalpar etc. etc.; och att
således, då hän ej kunde undvika att dagel. reta ungdomen, som
slutel. torde förfalla tili ytterligheter emot honom för hvilken de
förlorat ali aktning, Academiens välfärd kräfde, det Styrelsen dervid
ej måtte honom längre anförtros etc. och att Consistorium imedlertid
sedt sig nödsakadf att skilja honom från Bectors ämbetet etc. Detta
är kortel. innehållet af anklagelse Libellen, hvars egna ord jag fölgt
i det närmaste. Efter Christiernins sägen sball Flygare författat
den samma. Jag tror att Consistorii hemställan bifalles, men för-
model. på ett sätt som sauverar Christiernins reputation så vidt det
ske kan.

Om Lustbarheterne vid Hofvet och utdelte gracer innehålla
Allmänna Tidningarne fullständig underrättelse. Om jag trodt att
detta alt så skyndsamt skulle i trycket kundgöras, skulle jag san-
nerl. besparat Bror mödan att läsa mitt sidsta mycket ofullständiga
bref. I dag upföres Gustaf Adolph och Ebba Brahe. Jag har åter
fri-billet, men utan att nyttja den. Natten emot i går frös det
starckt, och kölden continuerar ännu.

Rosseska Testaments tvisten har värit före i dessa dagar. Om-
röstningen är väl ej siliten, men jag ser att Hof Eättens dom blir
uphäfven med befallning, det Hof E:n äger att i frågan om Luih-
inans rätt tili halfva Monois Eusthåll hufvudsakeligen sig utlåta,
och då ser jag, oförgripel. och om de ej vilja med flit göra sig ur-
sinnige, för dem ingen annan utväg än att gilla Consistorii Acade-
mici dom. Under sjelfva denna festivitets veckan har Högsta Kätten
sutit både Tisdagen och Thorsdagen.

Jag fruktar att man orätt upger målningen quaestionis i Kongi.
Galerie! för att vara af Correge. Jag tror den är af Paolo Ye-
ronese och precis den samma hvarefter mitt graverade stycke är
gjordt. Men härom vidare en annan gång. Hälsa alla gynnare och
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vänner! Hälsa in specie Widenius och säg, att jag fått hans bref.
Jag skall skrifya tili honom med nasta Post. Lef väl!

Nasta gång skall jag skicka Bror en afskrift af Ambassad;n le
Ho es tai vid dess första audience tili vår nnge Konung. Het är
talarens person i alla måtto värdigt och tilkka respectueux emot
Konungen.

LII.

Stockholm d. 17 Novemb. 1795.

Högtärade Kare Herr Broder! Brefven af d. 2 och 5 November
har jag rigtigt bekommit. Det tili Eru Juslen, som fölgde med
det förra, tillsände jag henne genast. Nästförl. Lördag d. 14 hujus
aflämnade jag om bord å Jakten Aurora tili Skepparen Lindström
Ladan med Medaillonerne, addresserad tili Bror, vid hvilket tilkalle
jag ock från Skeppm Sjöblom å Tymens då nyligen ankomna
Jakt lät uphämta de af Bror hitsände 2:ne paquetter, med hvilka
efter Brors meddelte ordres skall förhållas. I en Lada, som med
Lindström afgår tili Camereraren Widenius, affölja de i sommars
g:m Mag:r Alopaeus hitsände partes af Brors Chronicon, sedän
jag af dem completterat Doctor Petreji Exemplar; deri kgga ock
för Brors räckning Politiske Erhindringar 3 Häftet ä 4 sk. och Poli-
tiske Betraktelser om Sveriges och Danmarks inbördes interesse äfven
ä 4 sk. Om den förra piecen har jag före dettayttrat mitt omdöme.
Den senare är ej heller något Ohef d’Oeuvre, men efter man nu för
tiden myeket pratar om dem, och de endast kosta 8 sk. tillsammans,
har jag låtit dem följa med. Sipelius måste väl redan vara fram-
kommen. Bror må tro att Nordian ännu är svår att bekomma. Mig
mötte ingen svårighet och jag köpte på en gång 4 Exempl.

Jag hoppas att Widenius communicerat de nyheter jag under
d. 10 hujus honom berättade. Den vigtigaste af dem bekräftas i
det närmaste genom det i Dagi. Allehanda för i går införde K. M.
Bref. Mannen quaestionis är ännu qvar här i staden. Om hän skall
härifrån, vet jag icke. Magister Justander har sökt och erhållit
Kongi. Oancelke Oollegii tillstånd att här' inrätta ett Låne-Bibliothek.
Hän har tili Collegium upgifvit Oatalogue å sine nu ägande Böcker,
stigande tili omkring 1100 volumer, det förstås, att det mästa består
af små brochurer och gl. Luntor samt Scholae böcker. Så har man
sagt mig. Jag har sjelf ej sedt Cataloguen,
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Af en viss anledning, soin jag nu ej hinner beskrifva, bar jag
fått ett säkert ocb tillförliteligt Löfte att frågan om Academiens
exclusive privilegimn å Finska Psalmböckers ocb Catecbesers tryck-
ning skall med första afgöras tili Academiens ovilkorl. förmon. Man
åstundar endast ett kort iteratum från Consistorium med precis up-
gift af dag ocb datum af alla de bref derom tili Cancellie Collegium
ocb tili Acad. Canceller afgått. Om Secretm Alanns bade sinä
Eegistraturer i ordning ocb försedda med Eegister, såsom de från
min Secretariats tid aro, så vore den Expedition snart upsatt. Nu
lärer det blifva svårare. Men om Bror täckes yrka derpå, ocb om
den eskade Expedition snart ankommer, så vill jag vara man derföre
att denne sak skall vinna ett skyndsamt ocb godt slut. Yar gunstig
ocb låt Frenckell äfven få kundskap haroin.

Jag bilägger bärbos en riktig afskrift af Ambassadm le Ho es
tai tili Konungen. För någon kort tid sedän var en art öfversätt-
ning deraf införd nti Inrikes Tid:n, men emellan den ocb grund-
texten lärer Bror finna någon icke aldeles obetydlig skilnad. För-
ledne Fredag d. 13 bujus efter Justitiae Conseilens slut kb 1 skulle
den nyligen ankomne Spanska Ministeri! bafva sin första audience
bos Konungen ocb Hertigen. Som jag var med i Conseilen stad-
nade jag qvar att ase denna Ceremonie. Dermed gick ganska or-
dentl. Ministern, utan att vara åtfölgd af någon Cavalier, framfördes
med afmätta steg af Ceremonie Mäst:n Hauswolff, först tili Ko-
nungen, å bvars bögra sida Hertigen var stående, ocb sedän tili
Hertigen i bans eget audience mm. Hän baranguerade på Spanska,
ocb Konungen, äfven som sedän Hertigen i sitt rum, svarade kort
ocb nätt på svenska. Jag menar de förträffeligen förstodo bvar-
annan. Både Konungen ocb Hertigen emottogo bonom sittande ocb
rörde sig ej från stolen bvarken vid det ban inkom eller vid det
hän bortgick, som skedde genast efter det K. ocb Hertigen lyktat
sine svar. Ministern syntes vara omkring 50 är gammal, undersätsig,
något satt, med qvicka ögon.

Ticcanders sak är än ej föredragen, mindre afgjord. Det ser
ut som Wetterhoffs ocb Hagelbergs sak icke förr än emot Jul
bunne afgöras. Brors praenumerations sedel på Kellgrens arbeten
är bos mig i förvar. Första tomen af dessa arbeten utkommer pro-
bablement innan Jul, ocb jag skall ej underlåta att uttaga Brors
Exemplar ocb erlägga det tillskott som för fortsättningen fordras.

Två de sidsta Finska Posterne aro än icke ankomne. Jag tror
att bvarken Sundvall eller Lobman någon sinn skall vinna på
sine Besvär. Det är en absurd ocb ovärdig sak att såsom ordinarie
Philosopbiae Adjunct vilja vara Yice Kotarius i Capitlet. Må väl
ocb bälsa alla vänner!
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P. S. Om action emot Holmberg. Leopoldts förkl. inne-
håller endast en excuse, och den helt simpel ocli enfaldig. Hän säger
att hän för många år tillbaka vid någon ledig stund gjordt sig tili
minnes en antekning utur Luther s skrifter om hans föregifne disput
med Satan; att denna obetydl. Lapp vid hans flyttning här från
Staden qvarstadnat i den Cahier hvari åtskillige handskrifne mate-
rialier för Stockholms Extra Posten legat; att det således ej är hans
fel, utan AVesthergs misstag, att den tili tryckning blifvit utgifven.
Sedän denna förkl. var inkommen, har Actor Assessm och Stads
Fiscalen Ståhlström af Stads Cämners E:n begärt att utbekomma
hela acten för att communicera den med Justitiae Cancellers ämbetet
för att få dess ordres, huru med saken vidare skulle förhållas. Detta
har Kämners E:n beviljat. När Ståhlström derå med acten kömmit
tili Lo d e har hän svarat att lian med detta mål ej ville hafva någon
befattning, och att Fiscalen dermed kunde hålla sig tili Edman.
Hos honom har ock Fiscalen samma dag lämnat alla Handlingarne,
och där ligga de ännu på 6:te eller 7;de veckan. Man vill tro, att
de blifva där liggande antingen för evigt, eller åtminstone tils någon
ny anledning kan yppas i sammanhang hvarmed de tili äfventyrs
kunde framdragss ur sin göma.

Med första fartyg som härifrån åt den orten afgår skall jag
skicka Bror operan Lodoiska jemte Epiloguen, samt Cammar Eevi-
sions sidsta protocoller och nu nyl. fälda utslag om den Gfrefve
Euuth ålagde återbetalning af 324,693 Edr 35 sk. 7 rdst.

Professor Sergei har ej tillåtit att medaillonernes pian skulle
med en el. annan couleur anstrykas. Hän har förklarat det stridande
emot ali god smak och brukehgt endast hos Spegelfabriqueurer.
Detta bad Schulten mig att gifva Bror vid hand.

LIU,

Stockholm d. 20 November 1795.

Högtärade Kåre Broder! Enligt mitt sidsta med Posten d. 17 hujus,
afsänder jag här innelyckt: l:o Lodoiska, Skådespel med sång å 16
sk.; 2:o Cammar Eevis. senare protocoller och utslag om Grefve
Euuth k 12 sk.; 3:o de genom Fru Juslen bestälde ringar, inslutne
uti Fruns eget härjemte afgående bref ä 3,32; = Edr 4,12.

Tre andra tili Euuthska saken hörande skrifter, dem jag i som-
inars feck in duplo aro ock tili actens completterande bilagde, och
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ett dervid ännu felande papper skall jag framdeles öfverstyra. Af
Epilognen som npfördes d. 2 sidstl. Novemb. hafva ej flere Exemplar
blifvit tryckte, än soin då på stället gratis blifvit utdelte. När jag
kinner löpa up något af dem skall det medfölja.

Jag glömde i mitt senaste bref att heratta det Öfver Direc-
teuren The el, endast 52 år gl. genom döden afgåt. Såsom ingen
nu mera lärer sätta Fröken Schröderheims legitimite i fråga, så
bar bemälde Öfver Directeur af sin Lott i Boet testamenterat tili
henne ett stående fruktbart Capital af 100,000 dl. kopp:mt, hvaraf
Räntan, så länge hon är oförsörgd, af Öfver Directeurens efterläm-
nade Fru disponeras tili hennes upfostran. I Testamentet är ock
Enkefrun anmodad, att af sin qvarlåtenskap henne på ett anständigt
sätt i sitt Testamente ihogkomma, hvilket hon ock så niycket säk-
rare lärer göra, som hon sjelf haft mycken del i den välvilja hennes
afl. man emot detta oskyldiga barn betygat.

Lands Höfdm Rosenstein fortfar med sin upvaktning hos
Konungen alla dagar soin Hans M:t har lediga. Soin Hans Excell.
Presidenten Knrck åter är sjuk och mäst sängliggande af sin Po-
dager, så har Konungen ej velat begynna med Sitt ausculterande
i Cammar Collegio, och continuerar således ännu med att en dag i
hvarje vecka bivista Cancellie Collegii sammanträden. Den fan-
tasten Netherwood är ännu här qvar, men för att undgå befarade
olägenheter af Menighetens högst billiga harm och förtrytelse lärer
lian väl oförtöfvadt bortskickas försedd med nödige rese penningar.
öin uptåget var hans eget, så slipper lian för godt köp. Herr
Öfver Intendenten Fredenheim, som fått Åbo Tidningarne för
1791 tili 1794 och tili mig återlefvererat sine defecter, beder oändel.
om sin hälsning och tacksägelse.

Nu äro tre Finska Poster utehlefne, och det förekommer mig
rätt ledsamt att så länge vara i okunnighet o m hvad i Finnland pas-
serar och om mine brefs och remissers framkomst. Skeppm Lind-
ström, som skulle resa i förl. Lördags, har genom sin Redares
Commissionaire, jag vet ej för hvad orsak, blifvit uppehållen, så
lian ännu är qvar. Då jag nu skickar detta tili Skepps bron, har
jag ock gifvit ordres att flytta Lådorne tili Bror och Widenius,
soin lian har om Bord uppå något annat fartyg som snarare afsegiar.

Den gl. Banquerouteuren Zetterstens befordran tili Com-
merce Råd anses med allmänt missnöije. Det säges att Yice Pre-
sid:n Lagerheim, som onekeligen är en skicklig ämbetsman, fått
tillsägelse att begära afsked med bibehållande af sin innehafvande
Commerce Råds Lön. Olyckligt är det, att alt skickligt folk bort-
jagas från Stats Contoiret, där de så väl skulle behöfvas. Må väl!
och hälsa alla vänner.
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Stockholm d. 24 Nov. 1795

S. T. Min Kare Bror! Var så nådig och tillställ sjelf innelyckto
bref åt Professor Bonsdorff. Det angår hans Svärfars Directrn
Busohs död, som timade mycket hastigfc i Söndags cl. 22 liujus kl.
11 om natten, efter en föregången blodstörtning. 1 sitt Testamente
har gubben insatt Bror och mig tili gode inän eller Exeoutores,
som skola bevaka hans Enkefrus rätt emot alla försök, som tili kränk-
ning deri kunde göras. Samma Testamente är d. 27 Julii sidstl.
under försegling inlämnadt tili Abo Råclstufvu Rätt enligt närlagde
bevis. Med Enkefruns minne kunde det ju förr dess liälre upbrytas.
Han liar sedt lienne väl och beröml. tili godo. Jag hinner ogörl.
att skrifva något mera. Gud vet om detta hinner på Posten. Ändtel.
afi'este Aurora i förl. Fredags, och lärer redan framhunnit. Hälsa
alla vänner. Jag är beständigt Min Herr Broders

ödtnjuke tjenare
Matth. Calonius.

Annu är ingen Finsk Post ankommen.
Bror finner nog att Fru Bonsdorff med denna bedi'öi'l. nouvelle

ej bör surpreneras.

LV.

Stockholm d. 11 Decemb. 1795.

Högtärade Käre Herr Broder! I Tisdags d. 8 hujus kl. 6 om aito-
nen, under det jag skulle gå hem från Bokauctions Cammaren, rå-
kade jag i den starka halka, som då var, slå mig omkull vid Styck-
gjutare backen, icke långt från där jag bor, hvarvid ledgången vid
vristen på vänstra foten blef så vriokad, att ehuru jag med egne
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krafter och utan hjelp kunde komma hem, jag dock genast raaste
intaga sängen, där jag alt sedän legat, utan att för svulnad i Leden,
kurnia röra vid jorden med det kenet. Medici trösta mig dermed,
att jag tili äfventyrs efter 8 å 10 dygn kan haltande röra mig innom
hus, men tili min fullkoml. restitution tror man 4 å 5 veckor ringast
skola tarfvas. Således lefver jag nu ett ledsamt lif, nödsakad att
jämnt sitta eller ligga i en oförändrad ställning med den ena foten.
I sådan position skrifver jag ock detta uppå sängen.

Brors bref af d. 26 och 30 Hovemb. har jag riktigt undfått.
Det senare anlände i går. Mycken tacksägelse för nyheterne. Jag
håller det nog likt, att Smalen bjuder v. Presidm Hallenberg
accoi'd. Hvarföre skall man ej nyttja vinden, då man har den i
segien. Yisserl. får hän för sin Lagsaga så myeket, att hän säkert
kan räckna på 1 ä 2000 Edr öfverskott. Hän är en dålig man, utan
alla grunder och utan naturligt förstånd, och för öfrigt en lag kry-
pare och beröfvad ali känsla af rättvisa.

Upsaliensernes sak med sin Hector aflopp just soin jag före-
spådde. Hertigen i sitt svar på Consistorii fulminante anmälan för-
klarade sitt synnerl. missnöije öfver Consistorii obetäneksamma och
dristiga förfarande. Och ehuru Hans K. H. icke fann Christiernin
i någon måtto hafva sig så förhållit, att hän derigenom hade gjordt
sig ovärdig att med Eectors ämbetets förvaltning fortfara, ville dock
H. K. H. på hans egen derom gjorde anhållan hafva entledigat
honom derifrån, dock på det sätt, att när tiden tili ombytet infaller,
hän då må utfärda det dervid vanl. programm och Eectors ämbetet
på vanligt vis tili sin efterträdare öfverlärana. Detta beslut har
vunnit allmän approbation, hvarmed äfven jag för min enskilta del
fullkoml. instämmer. Frondin blef Notarius Consistorii Acad:i fram-
för Eabe ni us, som med mycken force sökte den sysslan och hade
steg dertill framför Frondin.

I dessa dagar hafva vi fått en ny Öfver Ståthållare i Hof Stall-
mästm von Essen. Modee är deremot förordnad tili Praeses uti
Stor Amirals ämbetet i Carlscrona och behåller lika lön som lian
här ägde, samt får dertill af kronan för afträdet 12,000 Eiksd. Detta
står i någon connexion med Åmiralen Grefve Wachtmeisters ar-
restering. Dermed hänger så tillsamman:

AYachtmeister hade Befälet vid sidstl. sommars Sjö Expedi-
tion. Här den var fulländad och lian med sin Escadre ankrade på
Eedden vid Carlscrona, lät hän, utan att efter vanligheten och Eeg-
lementet låta rapportera sin ankomst tili Stor Amirals ämbetet,
under brukeligt antal Canonskott nedhissa Amirals flaggan från sitt
Skepp, och då Stor Amirals ämbetet af honom fordrade underrät-
telse, på hvad grund hän vidtagit ett sådant steg och om hän dertill
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hade särskild instruction, gaf lian tili svar, att lian med Stor Ami-
rals ämbetet ej ville liafva något att skaffa, och att lian vore endast
Regeringen redo skyldig för sinä göremål. Vid manskapets straxt
derpå skedde afmunstring saknades en Officer eller Under Officerare,
den Grefven sade af sig vara permitterad, och då lionom frågades
med livad rättigliet lian emot ordres ocli reglemente kunnat per-
mittera lionom, fölgde derå enahanda svar. Häruppå tillsade Stor
Amirals ämbetet lionom arrest på sin Cammare ocli rapporterade
förloppet tili K. M:t, som genast befalte att Grefven skulle lösgifvas.
Nn tror man väl att Stor Amirals ämbetet rättel. ocli enligt instruc-
tion sig deri förhållit, men denna affaire bar dock medfört de led-
samma suiter, att Puke blifvit licentierad från Stor Amir. ämb:t ocli
att de 2:ne öfrige Militair Ledamöterne därstädes Cederström och
Juslen anhållit om dimission derifrån, som otvifvelaktigt dem beviljas.

Man omtalar, att tre nye Lands Höfd:r skola vara i görning.
Hof Marsk. Thure Cederström efter de la Gardie i Yesterås
genom accord, Grefve Frölich genom gifte med Bunges dotter i
Hernösand, ocli Ofverste Cammar Junkaren Hamilton gun gifte
med Francs Stjufdotter i Orebro. Jag vet dock ej om de ännu
aro nämnde. Alla Lands Höfd:r, de Finske dock unclantagne,
skola fått en invite att med Deputationer infinna sig tili underd.
Lyckönskningar öfver förmälningen; af Ugglas bar redan fullgjort
sin skyldighet, af Nordin likaledes ocli Wetterstedt är nu här i
samma afseende. Denne sidstnämnde söker nu sig accordsman tili
Öfver Directeurs beställn. vid Landtmäteriet, ocli begär endast 4000
Rdr. Hän har offererat Prof. Schulten detta accord, men lian vill
ej derpå. Alfving ville väl gå in deri, men lian påstår att få sin
Systerson Landtmäterie Fiscalen Fineld tili Directeur vid Finska
Commissionen i sitt ställe, ocli detta vilkor anses betänkeligt.

För 7 å 8 veckor tillbaka hade en Handels betjent vid namu
Lindgren tili H. Excelhce Baron Reuter hoi m egenliändigt in-
lämnat en skrift, deri hän angifvit Bruks Patron Björckman, Gross
Handlarene Ekholm och Philippson samt Bryggui Abraham West-
man för att sin emellan hafva anlagt en pian tili Hertigens Reg:ns
och Reuterholms undanrödjande. Med detta sitt vigtiga document
blef lian derifr. förvist tili Justitiae Cancellern, och när denne be-
gynte att med någre frågor tili Lindgren utleta hvad anledningar
lian tili sin oriml. angifvelse kunde förete, undandrog lian sig detta
Examen, med förebärande att Justitiae Cancelhn finge göra af skriften
hvad bruk lian ville, det ankomme på hans eget ansvar om något
försummades tili complottens uptäckande etc. och derpå försvann
hau ur Staden och begaf sig tili sin födelseort, Strängnäs om jag
rätt mins. Sedermera genom Policen efterslagen ortappades lian
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för 4 å 5 veckor här i Staden och stäldes i de angifnes närvaro tili
förhör hos Justitiae Canceller i Edmans och Ullholms närvaro.
Hän kände ingendera af dem hän angifvit: Westman tog hän för
Björckman, och så vidare, kunde ej heller upgifva någon den rin-
gaste anledning tili sin infame lögn, utan nödgades slutel. bekänna,
det hän lasit i en bok att Delatorer och smickrare säkrast göra
lycka vid Hof, och att hän som funnit köpmans vägen alt för tråkig,
vidtagit denna utväg att göra en hastig lycka. Det säges, att hän
straxt derpå utan vidare ransakning och dom blifvit afskickad tili
Malmö fästning att där på behaglig tid fängslig hållas. Tili äfven-
tyrs hade en laglig procednre med Bofven värit bättre.

Brors sidsta requisition kom för sent. Dock har jag för de af
Bror utsatte priser löst tillbaka af Doctor Borg vid Biddarh. någre
af dem Bror eskat, bland hvilka ock är Homerus in 4:o. Detta
Bibliothek var tillhörigt Hotarius vid Stads Consistun härstädes
Lindström, som ådragit sig i syslan en Balance af circa 5000 Rdr,
tili hvars stoppande också hans Boksaml. måste gå under klubban.
Auctionen bevakades å Consistorii vägnar afDoctor Borg och kyrkoh.
Wallenius. Jag köpte derå endast Platonis Opera 12 Yoll. för
17 Rdr 36 sk. och Eigrelius de Statuis illustr. virorum för 16 sk.
Hu håller jag på att läsa Plato. I förgår börjades med auction öfver
Archiater Bäcks Böcker. Yid tillfälle skall Bror fä skriften om
Jacobinerne, för att fogas tili de öfrige af samma hait.

Annu är ej Hagelbergs och Wetterhoff s sak afgjord, men
apparemment gillas G. Krigs R:ns dom, från hvilken mening jag
dock blir skiljaktig. Smalen och Widegren gilla den simpliciter
& in totuin, de öfrige tili äfventyrs med någre modificationer.
I Onsdags var Konungen för första gången i Cammar Collegium åt-
fölgd dervid, såsom vid sinä förra besök i Collegierne, af Lands
Höfd:n Rosenstein. I den korta berättelse om Cammarverket, som
dervid tili Konungen öfverlämnades, omnämnes och berömes Gustaf
I andel. reduction, men Carl XI reduction är ej vidrörd med en
enda bokstaf, ehuru i öfrigt denne Konungs Hushålls författningar
mycket prisas.

Jag bilägger härhos 2:ne hvar på sitt vis märkvärdiga docu-
menter, dem jag för contant betalning af 16 sk. låtit afskrifva. Min
mening är dock icke att Bror skall vidkännas denna afgift. Reflexio-
nerne öfver dessa papper lämnar jag tili Bror sjelf att göra. På
sjukbädden kan jag ej skrifva mera. Må väl och hälsa alla vänner.

En Oapellan Wegelius har fått Pörslag tili Wörå Pastorat.
Yar gracieux och lämna närlagde bref tili Widenius. Deri ligger
en af Eru Taube 1. Aurora Lilljemark tili Biskop Haartman i
lifstiden utgiven revers å 100 Riksd.-
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Stockholm d. 18 Decemb. 1795.

Högtärade Kare Herr Broder! Mitt bref under d. 11 lurjus lärer
redan framkommit. I mitt då beskrefne tillstånd bar sedermera, nu
på 9:de dygnet, ingen vidare förändring skedt, än att svulnaden
satt sig xiågorlnnda, ooh att jag kan röra fotleden, ehuru jag än ej
vågar att sätta foten i jorden för att stödja mig derpå. I förr går
fick jag Brors sidsta bref, som, odateradt, förmodel. lärer värit af
d. 7 bnjus.

Det förargar mig innerl. att den besynnerl. Bonsdorff afsagt
sig Curatelen för Viborgska Nation. Ja, den är ock ett original i
sitt slag. Att Nationen vid sitt nya vai sknlle gifva Mag:r Heurlin
sitt förtroende framför Mag;r Johannes, det hade jag väntat, och
för min del är jag dermed fuHkoml. nögd. Beklagar endast att
Heurlin nu ej är in loco. Imedlertid tröstar jag mig dermed, att
hän snart och tili nästa Termins början infinner sig. Jag skall sedän
correspondera med honom och anmoda honom om den vaksammare
omsorg för sine yngre Landsmäns studier etc., som under min från-
varo, som dock nu mera ej lärer bli alt för lång, är på Curatorns
sida så ganska nödig.

Gummer berättade mig i dag att Skepps Oapitain Hammert
från Äbo, kommande från utrikes ort, lagt an med sitt fartyg här,
och att hän i morgon ärnar sig härifrån Postvägen tili Äbo. Jag
nyttjar derföre tillfället med honom att skrifva om ett och annat
som förelupit, och om något, som jag på den vanliga vägen ej vågat
förtro tili pennan.

För Netherwoodska uptåget låg en högst gemen Cabal tili
Base. Yederbörandes afsikter att genom detta uptåg, hvartill denna
yngiing blef nyttjad, bereda sig en praetext, uppå hvilken Hertigens
Keg:te, Lif Eegementet, kunde tili den 2 November inkallas tili
Stockholm. Den pian man då under denna betäckning ärnade utföra
är af mig alt för otillräckl. känd för att kunna upgifvas. Men likast
synes, det man torde velat våga att förklara Konungen myndig och
tili honom öfverlämna Regeringen, dock med förbehåll att Konungen
deremot på det högticlligaste skulle förbinda sig att åtminstone in



LVI. 1795 18/n.

tili sitt 25 år bibehålla Hertigen och i sin Conseil, ocb
att utan deras råd ocli samtycke någre ärender af större vigt ej
måtte föredragas och afgöras. Sedän allmänlieten straxt vid första
ryktet om den föregifne händelsen lika som med en röst deciderade
sig att anse' den med åtlöije, dristade man ej framkomma med den
tillämnade proposition, och således ej heller att. inkalla Lif Reg:tet.
Imedlertid är nu Netherwood expedierad. För sin Y. Corporals
sysiä vid Drabanterne fick hän 1700 Rdr i accord. Hvad hän dess-
utom tili rese pg:r erhållit, kan ej sägas med visshet. Innan lian
afreste, hade hän ock, såsom för detta Page vid Hofvet, lätit an-
mäla sig tili audience hos Konungen för att bedja om förlåtelse för
den galenskap hän sig företagit. Konungen torde dervid frågat
honom, om hän redan värit hos H. och bedit om pardon, och då
lian dertill svarat ja, samt att H. lofvat det alt skulle vara förgätit,
har Konungen yttrat sig: det var det minsta hän hunde lofva Er,
och dermed låtit honom gå.

Annu jämnkar man på afträdes vilkoren för Modee och till-
trädes vilkoren för v. Essen. Den förre vill aldeles retirera och
således ej emottaga praesidium i Stor Amirals ämbetet. Den senare
åter vill in omnem eventum behålla sin Hof Stallmästare sysiä och
sitt Chefskap vid Husare Corpsen, och under att dessa capitulera
med Regeringen sprider sig bland Menigheten det prat att LandsH.
af Nordin torde bli Ofver Ståthållare, hvilket dock aldrig lärer
värit påtänckt.

Konungens förlofning synes satt Hoffolket i rage att gifta sig.
Således aro nyl. förlofvade Ofversten gr. Fabian Fersen med Uotin.
Pipers dotter Hoffröken Piper, Hofmarskalken Baron Stierncrona,
Enkling, med Hoffröken Friesendorff, Cavailleren hos Konungen
Baron Boije med Hoffröken Klingsporr, dotter af Generalen en
Chef i Finnland, Grefve Gyllenstolpe med Finnspångs de Geers
dotter, Ofverste Lieutm Stael von Holistein med Hoffröken D o h n a,
Majoren vid Husarerne Grefve Euuth med Fröken Hedvig Modee,
Ofver Ståthållarens dotter, Cavailleren hos Hertig Friedrich Baron
Hjerta med Fröken Adelsvärd, den rike Adelsvärds dotter, och
Ofverste Cammar Junk:n Baron Hamilton med Fröken Adelheim,
Stjufdotter af LandsH. Franc i Örebro. Hofmarskalken Thure
Cederström höll i förl. söndag sitt bröllop med Fröken Ceder-
ström, Syster tili General Adjutanten. Malicen säger, att Bröllopet
blifvit påskyndadt af ett tillstundande Barnsöl.

Mag:r Snellman är nyi. utnämncl tili Hospitals Predikant i
Cronoby. Banco Bokli. Ekman liar för detta hos Cancelkn anmält
skriftel. om prolongation för Frantzen i dess permission.

Jag har redan gjordt connoissance med Doctor Liideke. Gub-
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ben har ock besökt mig under min närvarande opasslighefc. I Ons-
dags sände hän med sin vaktmästare tili mig ett bref, hvilket jag
i hastighet upbröt, och då först blef varse vara ämnadt tili Bror.
Jag afsänder det här innelyckt och beder ödmjukast att mitt för-
hastande med dess upbrytning måtte ursäktas. Jag har ej lasit det,
och jag menar att någre hemligheter icke heller utgöra innehållet
deraf. Doctor Borgs bilagde räckning utvisar hvilka Böcker af
de Lindströmska, jag utaf bemälde Doctor för Brors räckn. inlöst.
Penningarne Sju Edr 8 sk. betalte jag ock genast tili hans Betjent,
som hämtade Böckerne hem tili mig. Alla aro de väl conditione-
rade, och Homerus tili papper och tryck alt för nitid.

Efter Lagerheim, som på befallning begärt och fått afsked,
lärer åtminstone ej alt för hastigt någon v. President förordnas. Att
vårt tili förlofningens notificerande afskickade Sändebud- Hof Stall-
mäst:n Baron Schwerin ej fått lof att komina tili. Petersburg; att
hän måste qvarstadna i Wiborg etc. är utan tvifvel för elettä bekant.
Från vår sida har man hotat Gamman med repressalier, och att ej
emottaga, utan från gränsen afvisa hennes hit ämnade och redan
ntnämnde beskiekning, som komme att notificera hennes Sonsons
Storfursten Constantins snart förestående förmälning. Men man
fruktar att dermed ingen ting uträttas. Det torde gå dertill, att
Stedingk får befallning att utan afskeds audience resa derifrån.
Åtminstone aro 40,000 Edr redan anskaffacle i växlar för att honom
tillsändas, för att i det fallet betala sin skuld och göra sig klar tili
afresan.

Luthmans sak med Eosske Sterbhuset är för elettä afgjord,
och som jag menar expeclieracl. Hof E:s dom blef unanimt uphäf-
ven och sakon, i det Luthman angår, tili Hof E:ns afgörande åter-
förvisad. Nu har jag lust att se, om Hof E;n kan undgå att gilla
Consistorii utslag. Skall det ske, måste någon ny. slingerbult begås.
Här skyller man Presidm von Post att hafva cabalerat i den saken,
för att göra Luthmans unga hustru en faveur.

Hälsa alla vänner och gynnare. Jag hinner nu ej skrifva dem
tili, eller rättare, jag nödgas sitta i en så incommod position, att
det falier mig ganska besvärligt. Lycka tili god och frögde full
helg! Jag var bjuden af Wetterstedt att jula hos honom i Hpsala,
men nu blir det ej af. Det är beklagligt med Hellenius. Må det
ej vara bäst, att hän sloge ur hogen sin Padasjoki resa. Må väl!
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Stockholm d. 18 Decemb. 1795.

Högtärade Kare Broder! Uti mitt förra bref under denna dag,
bvilket lika med detta afgår med Coopvaerdie Capitain Dammert,
glömde jag att svara Bror öin Buscliska saken. Jag håller före
det vara klart, att en man ej kan äga rätt att för sin hnstru in
eventmn viduitatis förordna någre Caratorer eller förmyndare, eme-
dan hon soin Enkä, enligt Lag äger att råda sig ooh gods sitt sjelf.
Bnschs Testailiente i den delen kan derföre ej vidare gälla, än så
vida Enkan vill det antaga, eller ock domaren, som dock här ej
lärer inträffa, funne nödigt att för lienne utse någon Curator eller
god man, i livilket fall naturl. å den afledne niannens vilja och för-
ordnande ett billigt afseende liafvas borde. Jag bar ock derföre
redan i mitt bref tili Bonsdorff förklaraf, att jag aldeles icke vill
i någon Curatel för lians Svärmor mi g intränga, ntan skulle det på
lienne få aukomina, buruvida hon bos sig beböfver eller vill nyttja
mitt råd ocb biträde, hvartill jag likväl tror, det hvarken bon eller
bennes måg äro hogade. Gubben bar eljest tili Bror testamenterat
alla sinä Böcker 157 volumer tili antalet, ocb tili mig sitt Engelska
Spelur, som lärer stå uti bans rum i Åbo.

Dessa Legata synas icke stå i något sammanhang med den oss
updragne Ouratelen, bvarom långt efteråt i en särskild § är förord-
nadt, så att man nog kunde bry Bonsdorff med praetension på
deras utgifvande. Men för min del bar jag ej någon böijelse att
gräla med honom derom. Jag bar aldrig tillförene baft någon rätte-
gång för egen räckning ocb alraminst vill jag begynna tvist härom,
eburu jagonekel. baft bvarjebanda Besvär för Sterbbuset ocb ej beller
kan undgå att ännu få omak för dem.

Buscbs redbaraste egendom består i ett Capital af Perä tusende
ocb någre hundrade Eiksd. Banco, som emot flera sedlar, dem Com-
merce Eådet Bergs i gubbens lifstid baft och än bar i sitt förvar,
är tili fem procents interesse förräntadt bos Biksgälds Contoiret. Ä
dessa sedlar bar jag ock tili Bonsdorff insändt Commerce Eådets
egenbändiga attestation. I sitt qvarter hade hän endast nödige men
vackra meubler, Skilderoer, böcker, sängkläder, å bvilka lian dagarne
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för sin död sjelf författat (Böckerne dock undantagne) en accurat
förtekning. Hessa äro där i ett rum under lås och Stjufsonen Cor-
sars samt mitt Sigill förvarade. A alla sine Lösören i Åbo har hän
ock efterlämnat ett egenhändigt inventarium. Eå Sterbhus torde
gifvas så rediga som detta och där tili och med det obetydligaste
finnes fördt tili pappers. Alnnbruks delen vid Calmar och Stads-
gårdarne i Åbo kommer Enkan tillika med alla där varande meubler
att tili sin död oskift besitta. Af penningar och annan lös egendom
ägde hon att nu genast få sin Lott efter Lag, dock förklarar den
afledne sin önskan vara att Enkans del i de Contanta måtte få på
sin förra fot hli liggande fruktbart hos Eiksgälds Contoiret.

Yar god och låt hälsa Bonsdorff med förmälan, att jag med
sidsta Post fick hans bref af d. 7 hujus, och att jag straxt genom
Öfver Inspectoren Björck fogat anstalt om de begärte notificatio-
nernes tryckning och expedition. Corsar lade tili ett par stycken
Handlande, som ej stodo på Bonsdorffs förtekning, dem lian önskade
borde notificeras om dödsfallet. Hän tycktes hafva skäl deri, och
i en sadan bagatell kunde jag ej difficultera. Nu hinner jag ej och
näppel. förmår jag mera skrifva. Lef väl!

LVIII.

Stockholm d. 5 ianuarii 1796.

Högtärade Kare Herr Broder! Mycken lycka och välsignelse tili
det i Guds namn nyligen ingångna nya år! Mitt bref mecl Capitain
Dammert lärei' redan vara framkommit. Brors angenäma af tl. 24
December fick jag riktigt d. 31 ditto. Nu, jämnt 4 veckor efter
det olyckl. fallet, är jag så vida kommen med min fot, att jag innom
hus temligen kan hjelpa mig fram, men ännu på åtta dagar lärer
jag ej våga mig ut. Dagen för Julafton blef jag svårt ansatt af
håll och styng, så jag innom 16 timar måste två gånger låta öpna
ådren och hvardera resan uttappa mycken blod. Denna peripneu-
monie höll mig likväl ej sängliggande mer än på fjerde dygnet. Nu
är jag G-ud ske lof! den plågan qvitt. Jag tror den härrörde från
de ständiga kalla baddningar, hvarmed det sjuka benet måste frot-
teras, och med hvilka jag då befaltes att uphöra.

Baron v. Essen blef d. 31 Dee. kl. 11 af Hertigen sjelf å Stock-
holms Rådhus installerad i dess Öfver Ståthållare ämbete, hvilket
Modee dagen förrut in för Magistraten sollenniter nedlagt. Denne
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sidstnämnde”, som fått 10,000 Edr at.t betala sin i ocli för dess sidst
innehafde ämbete ådragne Skuld, går nu, såsom Ofver Commendant,
tili Carlscrona med 4000 Edr lön ocb fria husrum därstädes, samt
säte ocb stämma i Stor Amirals ämbetet endast i de mål soin röra
Ofver Commendants ämbetet. Med alt det öfrige får lian innen denO o

ringaste befattning, ty det förra Stor Amirals ämbetet är bibehållit
aldeles på förra foten. Deras ansökningar om afsked blefvo ej an-
tagna. Man capitulerade bälre med dem så läuge att de förklarade
sig nögde att qvarblifva. Den ligan, som tillstälte hela nptåget,
vann således icke sin afsikt. Alt deras bemödande oaktadt sitta nu
sådane E.. teriererp] som Puke ocb Juslen qvar vid den vigtiga
post dem värit anförtrodd.

Baron Schwerin är återkommen från sin misslyckade mission.
Huru lian vid återkomsten i ett Extra ordens Capitel blifvit deco-
rerad inbämtas af Avisan för d. 14 hujus. I denna sin grannlåt bade
lian ock tili menigbetens Stora surprise visat sig på Beurse-Assem-
bleen om nyårsdagen. Ambassadeuren Baron Sprengtporten bar
Juldagen i Köpenbamn aflidit i sitt 76 ålders år. Omkring samma
tid dog ock Baron Josias Cederhielm på sin gård här i Stock-
holms Län ocb Generalen Grefve Horn bär i Staden. Genom dessa
dödsfall aro åter två Seraphimer- ocb ett Commendeurs hand med
stora korset af Wasa orden ledige tili Konungens disposition.

Annu vet man ej med visshet om Ambassadeuren Stedingk
skall rappelleras eller icke. Imedlertid äro dock 22,000 Edr utsedde
att remitteras tili hans skulds betalning. De 14,000 Edr Spede,
som i årligt appointement bonom bestås, skola i Petersburg ej värit
tillräcklige tili hans anständiga bergning. Emellan Baron Axel
Eeu terho lm ocb Lands Höfdm Wetterstedt skall någon negocia-
tion om Presidents i Stats Cont. verkel. värit å färde. Men vilko-
ren, som den förre påstått, hafva värit så odräglige att den senare
i dem ej kunnat ingå. Det är eljest en underlig ambition att från
Lands Höfding i Upsala med vissa 3000 Edr årlig inkomst vilja gå
tili President i Stats Cont. bälst då man äger en gård, sådan som
Krusenberg så närä tili Landsböfdinge residencet.

Christiernin bar skickat mig sitt tili Eectorats ombytet d. 14
December utgifne programm. Deri declamerar hän nog starckt om
de ostyrige Studenterne, men ändå mera om deras obetänksamme
försvarare ocb dem, som velat anse bonom för Edsöres brytare. Tili
en profbit deraf kan följande tjena: Mirandum tamen est, quod
quidam publicae tranquillitatis adeo incuriosi se ostendant, ut caussa
nondum rite examinata, aegre ferant, si plenissimip] tranquillitatis
osores ac violatores, qui media nocte, partim in plateis sine legitimis
negotiis grassantes, partim in cauponis apertis offenduntur, ob secu-
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ritatem totius societatis publicam, a constitutis vigilibus cornpre-
liensi in publica custodia adservantnr, donec postero die legibus con-
formiter audiri & examinari potuerint. Incredibilis profecto est illo-
rum inscitia & perversitas, qui hoc crimen violati juramenti regis
esse interpretantur, cum alio convenientiori modo contumaces in
officio continere & securitati communi consulere hand liceat. Se-
dän slår hän np en vacker harangue tili Hertigen Cancellern, som
förekommit, quod conspirantes & me circumdantes fortissimi inimici,
accusationibus & calumniis suis, pro suo lubito penitus conculcare
aut e medio tollere & summa imis miscere, omnemque imperandi &

parendi ordinem evertere haud potuerint.
Att Rabenius blef förbigången och Frondin nämnd tili No-

tarius Consistorii Åcad:i anses bafva värit en fölgd af Biskop Lind-
bloms förord för den senare, soin är hans Svåger. Tili betalning
af de Böcker, som å auction efter Archiatern Bäck, dels för Acad.
Bibliotbek, dels för Bror sjelf och dels för Prof. Haartman blifvit
inropade, requirerade Doctor Lönnrot af mig Trettio Två Rdr och
dessa penningar utbetalte jag tili honom d. 23 sidstförl. December.
Jag torde få föra hela denna Summan å Brors räckning, och Bror
kunde sedän med Bibliotheket och Haartman liquidera om den del
deri, som å dem hvardera sig belöper och jag i ingen matto känner.
Låt mig veta om Bror har deremot något att påminna.

Att Professor Hagström är nämnd tili Öfver Directeur vid
Chirurgiska Societeten efter Theel lärer förrut vara bekant. Som
dervid någon Lön icke är, så behåller han sin Profession med den
dertill hörande Lönen. Den afledne Baron Cederhielm skall
lämnat efter sig egendom tili något öfver 20 t:r guld, och således
mer än någon förmodat. Som lian i de senare åren lefde skild från
sin Fru, som bebodde en annan egendom, så hade han accorderat
med sin Inspector att lios honom njuta dagligt underliåll för 8 sk.
om dagen. Efter två års förlopp fann Inspectoren, att han ej kunde
med Contractet längre uthärda och proponerade Två Skilkrs för-
högning på dagen, men Cederhielm fann rådligast att upsäga honom
Inspection och söka sig en annan, som, förmodel. van att halla sig
skadeslös på annan väg, antog vilkoret, och födde honom in tili
hans nu fcimade död för ofvanberörde 8 sk. om dagen. Hans Enkefru
skall tili sin död sitta i ostördt 80, men Montgomery slipper dock
imedlertid att, såsom härtils skedt, betala arrende för Lindö egen-
dom, som han bebor. Hälsa alla Patroner, gynnare och vänner.

Hvad kan fela AVidenius, att jag aldrig får svar af honom?
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Stockholm d. 25 Januar. 1795 [las 1796],

Min Högfcärade Kare Herr Broder! Den 11 hujus hade jag den
fägnad att erhålla Brors bref af d. 31 December. Jag hoppas, att
minä sedermera med Hafsposfcen afsände 2:ne bref kömmit Bror till-
handa. Ehuru jag än ej fått oller kunnat få svar å min i det förra
brefvet gjorde förfrågan, burn jag borde förhålla mig med de 32
Edr, soin jag gifvit tili Doctor Lönnrot att dermed betala de å
Auctionen efter Arcliiatern Bäck dels för Academiens Bibliothek
dels ock för Professor Haartman inropade Böcker, hvilka nu mera
aro tili mig lefvererade att tili nasta vår förvaras, bar jag likväl
imedlertid i hosföljande Conto courant fört dem Bror tili last. Jag
ber ödmjukel. att Bror nu, medan alt är i friskt minne, ville öfverse
denna min räckning, den jag tror i alla sinä delar vara accurat och
riktig.

Det hos mig stående Saldo 44 Rdr 15 sk. står tili Brors ordres.
Jag har deraf likväl redan utgifvit för Euphrasens Beskrifn. öfver
Oarne Barthelemy, Eustache och S:t Christoph, med tillhörig Charta
och Tabell 40 sk., för G-ottmarks vederläggn. af Kantiska Philo-
sophien 16 sk., för Silfverst. Litter. Tidning 4 Stycket 24 sk. och
för andra häftet af Läsning för Landtmän 20 sk. och för Skjölde-
brands Critiska afhandl. om den guldpenning i K. Mynt Cabinettet,
som Keder velat hänföra tili Oden, med en graverad Tabell 24 sk.,
tillsammans 2 Rdr 28 sk. Dessa piecer skall jag med första lägenhet
afsända, om ej förr så med Bonsdorff, som dagel. väntas. Dock
torde denne mannen, när han en gång kommer, dröija här tili våren.
Grottmark, en Lector i Wosterås, har bjudit tili att reducera Kant
aldeles ad absurdum. Jag fruktar likväl att han tillagt honom satser
dem han ej vidkännes, såsom att Kants rena förnuft enl. hans egna
principer ej vore annat än den physiska instincten, att han betoge
menniskjans själ ali förmögenhet att per abstractionem formera sig
generele begrep, med mera. Hans skrift är ock författad ien mycket
plump stil.

Det nyaste som spörjes, är att Generalen Baron Pechlin icko
länge sedän å Carlstens fästning afliclit, under en framhärdande con-
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testation af sin oskuld i conspiration emot Salige Konungen.
Hoffröken de Geer, om hvilken jag förrut berättat att hon blifvit
förlofvad med unge Grefve Gyllenstolpe, bar olyckligt vis i förtid
råkat i välsignadt tillstånd och derföre från Hofvet blifvit affärdad
tili sine föräldrar på Finnspång. Den unge Konungen skall, som
det säges, värit mycket missnögd dermed, att hans Hof blifvit så
oskäradt.

Jag lärer förr detta berättat Kuru omröstningen med fyra emot
fyra utslog i saken emellan Wetterhoff och Hagelberg. Den 15
lurjus var saken före i Conseilen, där Hertigen antagit den strängare
meningen, som var tillstyrckt af Smalen, Widegren, Ehrenheim
och Hisinger, att Hagelberg skulle arquobuseras och Wetter-
hoffs rättegångs kostnad af hans qvarlämnade egendom ersättas
med 500 Rdr. Ännu är utslaget Hagelberg ej kungjordt. Om
hän söker nåd, vet jag icke. Likväl har jag svårt att tro, att hän,
där lian ock någon nåd ej sökte, blir ihjälskjuten.

Jag måste förr detta lätit Bror veta att de Fransoser, som i
höstas besökte Bror, voro M:r Egalite och en Mont-j oij e, en kop-
inan i Strasburg, som förrut i sitt modersmål kallat sig Frohberg.
Bror nämner för mig i sitt sidsta bref derom såsom om en nyhet,
men om jag ej bedrager mig, eller om något af minä bref ej för-
kommit, så lärer jag förrut frågat Bror, om hän ej fann anledning
att misstänka sine Fransoser, för att värit dessa. Här hade de be-
sökt Hallenberg ett par gånger och on Grosseur de Rond af
Fransysk extraction, men mig vitterl. inga flera.

Den 18 hujus var jag första gången utom min Port, ooh då
åkte jag på ett försök tili middagon hos Brukspatron Björckman,
dit jag med mycken ompressement var invitorad. Där råkade jag
ock Lands Höfd:n Rosenstein, som bad om sin hälsning. Tänk,
att lian i nasta vår ärnar sig ut, att i Hamburg eller Paris tillbringa
ett ä 2 år. Det är en tilläggning af malicen, att en viss fru skall
göra honom sällskap. Han fortfar ännu att med information upvakta
den unge Konungen. Också den nämnde dagen måste han dit kl.
4. Sedermera har jag on och annan gång åkt ut att hämta frisk
luit. Mon att gå på gatan det vågar jag ickc, ty ehuru jag har
bandage om. den skadade leden, löper jag dock fara vid minsta ojämn-
liet och vid minsta oförsiktiga vändning att vricka den på nytt.
Aldrig har jag lärdt bättre än under denna tid att kanna konstens
ovisshot. Hvad den ena berömt, har den andra förkastat. Af deras
contraire opinioner och egen erfarenhot har jag nu ansedt rådligast
att soignera mig sjelf.

Det är skada att väderlcken här värit mäst rägnaktig och der-
emellan töknig. I dag är det någorlunda klarfc, så jag önskade att
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den gl. Munkversen vore sann Clara dies Pauli bona tempora denotat
anni. Här är ali marken bar. Isgata endast i skogar och dälder.
Äkrarne stå öpne, men gröna och utan käle. Jag beklagar Bergs-
Lagen och dess körslor, äfven yårt Finnland, om ej vintren där är
bättre. Kyrkoh. Wallenius blef d. 16 hujus vald tili fullmägfcig i
Eiksg. Cont:t efter den allmänt saknade Doctor Eberhard. Den
2 Febr. ärnar jag åter tillträda min function. Hälsa alla gynnare
och vänner! Jag är beständigt Min Kare Herr Broders

ödmjuke tjenare
Matth. Calonius.

LX.

Stockholm d. 30 Januar. 1796.

Högtärade Kare Herr Broder! Med förleden måndags post skref jag
Bror tili Norrom. Nu afsänder jag med Copvardie Capitain Carpen,
soin ärnar sig öfver hafvet åt Åbo, de då omnämnde piecer, med
tilläggning af Marquis de Langles Hesa i Spanien, bägge delarne
i ett Band ä 20 sk. Euphrasen om Barthelemy kostar l Edr och
synes tjena endast eller förnämligast Naturai Historioi. Jag kände
honom icke, då jag lät köpa honom. Sedän mitt sidsta har ej något
nytt förelupit. Men soin jåg nu skrifvor med en resande kan jag
våga på att berätta Bror ett pai' galna men sannfärdiga anecdoter
om Gouvernm vid Krigs Academien Grefve Cronstedt.

Hän hade utgifvit ordres att ingen af Cadetterne skulle under-
stå sig att kasta sitt vatn annarstädes än i vissa dertill inrättade
Baljor, som voro placerade uti sine Skrubbar i farstugorne. En ung
Baron de Geer från Finnspång, en gosse om 10 ä 12 år, öfverträdde
i sin barnslighet denna i sig sjelf icke oskickliga befallning. Hans
straff blef att upställas på en Echafaut i ett Academiens auditorium
och där af alla samtl. Cadetterne under en officers inseende offentl.
blifva nerpissad, sit venia verho. Efter förrättad execution har den
stackars poiken värit våt ända tili Linnet, såsom updragen utur en
damm, och någre hans obeskedl. Camerater hade gjort sig ett nöije
af rikta sprutan öfver och inpå hans hufvud och ansikte. fin annan
fattig syndare, som en eftermiddag med tiilstånd värit hit tili Stock-
holm och under återvägen i aftonskyinningen gjordt en af Stadens
vid den tiden kringvandrande Nympher en okysk proposition på
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Drottninge gatan, ocli det så olyckl. att hans nåde Herr G-ouver-
neuren genorn en Fru fått kundskap derom, har för detta sitt till-
bod, på G-ouvernis ordres blifvit sälunda näpst, att lian om en afton,
nnder stark eclairering i rumet ocli i samtl. sine Cameraters åsyn,
blifvit befald att afklädd tili bara skjortan lägga sig ned å en säng,
då en gl. osnygg käring, som nyttjas att å Carlberg hålla afträden
rena etc., inträdt ocli, aftacklad jämväl tili alla sinä öfverplagg, en-
ligt ordres lagt sig bredevid honom ocli på ett skändeligt sätt ca-
resserat lionom, med itereracle reprocher, att hän en 15 å 16 års
gosse, såsom ännu ej full lemmad, icke haft försyn att tillbjuda en
sak, den lian ej ägde förmögenliet att komina tili väga med. Den
verkställande officeren har vågat göraremonstration om bägge straff-
domarnes otillbörlighet, men på uttryokel. ordres har lian nödgats
låta elein gå i fullbordan efter bokstafven.

Är icke det on värdig G-ouverneur. Man tror att clessa uptåg
med det första skola kosta honom hans tjenst. Hah har dessutom
haft andra narraktigheter för sig, dock ej i en så aldeles ohygglig
gont som clessa tvänne, hvilka nu utgöra taleämnet nti alla säll-
skaper i Staden ocli väeka en billig indignation öfver föreståndarens
smutsiga tänkesätt. Jag har min kundskap, som Bror kan förstå,
från säker hand, men dock behöfva clessa histofier ej debiteras just
för min räckning, ehuru bevisliga de ock aro.

Det säges, att en Broder tili tillkonimancle drottningen skall
efter Öfverståth. Baron v. Essen blifva chef för Lif-Husarerne. Man
omtalar ock att ett nytt värfvadt Dragone Eeg:te skall upprättas.
Jag vet dock ej hvar tili en så kostsam anstalt penningar skola
tagas.

Den blida väderleken, med tätä rägnskurar, fortfar ännu. Ali
kjelen är borta från jorclen. Den 28 lurjus utbjödos hos mig friska
nyvuxna nässlor, de vackraste man ville önska sig, för 16 sk. korgen.
Det var nog tidigt på året.

En Post af d. 7 Januarii är konimen från Finnland, men jag
kade ej något bref dermed. Att le Hoe är rappellerad, lärer Bror
sedt af Tyska Avisorno. Hälsa alla gynnaro ocb vännor. Lef väl!
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Stockholm d. 5 Febr. 1796.

Högtärade Kare Herr Broder! D. 1 hujus anlände Professor Bons-
dorff hit tili staden, ooh d. 2 ditto fick jag det paquett, som med
lionom var tili mig addresserat. Penningarne tili Doctor Liideke
och tili Secretm Sundel har jag låtit dem tillställa, hvarå ock deras
egenhändige quittencer härhos medfölja. Liideke har tili sitt quit-
tence fogat ett Postscriptum, det jag ej förstår, men Bror lärer nog
fatta meningen deraf. Giörvell har jag låtit söka, men min dräng
har ej träffat honom. I morgon skall hän få sine Sex E.dr antingen
i sin Boklåda eller lieminä i huset.

Jag anträdde tjenstgöringen d. 1 Febr. Gå, vågar jag omöijl.
längre än från vagnen och up för trapporne, hvilka dock förekomma
mig besvärlige, så länge gikten håller sig i den skadade Leden,
med en under rörelse tilltagande svulnad.

Emuthska saken är soin bäst före. Par se huru den aflöper.
Mitt href med Capitm Carpen jemte de medfölgde piecerne lärer
Bror redan bekommit. Jag glömde då att berätta om den olycka,
som tili det allmännas och månge enskiltes Stora skada träffat Dan-
nemora grufva, i det vatn inbrutit sig deri och så fyllt den, att
någon malm deri på många år ej lärer kurnia brytas. Det talas om,
att man ärnar tili vatnets upfordring där inrätta en Eld och Luft
machin, sedän den Polhemska långt för detta blifvit obruklig och
förfallit. Capitain Mechanicus Ankarsvärd vill åtaga sig att sätta
den i ordning. Lika hvad upfordringsverk som ock där anläggas
må, så är det vist att vatncolumnen är så stor att, enligt säker och
tillförlitlig uträckning, fulla Två år behöfvas tili dess utpumpning.

På Oonsistorii i Linköping hemställan och Berodningens till-
styrkande har K. M:t bifallit, att Adjuncten i Norrköping Sunde-
lius, som antingen å Spectaclet därstädes eller vid annat sollennt
tillfälle börjat sjunga Marseiller visan Qa, ira etc, skall transporteras
derifrån tili medhjelpare hos Pastor i Enhörna, en liten Sokn ora
12 mantal.

Annu är ej Capitain Hagelberg arquebuserad. Ej eller har
lian mig vitterligen sökt nåd. Stads- och Expeditions Secretm
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Hochschild laar fått en särdeles befattning, att i civila 'ärender
vara Öfver Ståthålhn tili biträde. Jag bilägger för att skingra alla
oriktiga rykten som derom tili äfventyrs kunde kringspridas, en af-
skrift af Kongi. M:ts tili Öfver Ståthållaren derom aflåtna Bref *).

En von Balthasar Knigge, gl. grosshandlare, som bodde i
det vackra Iniset in under Observatorii backen emot Hrottningsga-
tan, bar af sin ansenl. qvarlåtenskap testamenterat äfven tili noster
Brandel 4,600 Eiksd. Banco (säger Eyra Tusende Sexhundrade
Eiksd.), som dock ej ntfalla förr än efter Enkans död. Hän dog d.
29 Januarii och Enkan säges vara Sextio år gl. eller något deröfver.
Husets förmögenhet anses tili 16 ä 18 t:r gull. Enkehuset och andra
Pia corpora hafva deraf mycket att vänta. Enkefrun Juslen får
jämväl 800 Edr (säger Åtta Hundrade Eiksd. B:co). Jag tviflar att
hon sjelf ännu vet deraf.

Min tid är nu alt för kort och mitt arbete ganska träget. Hälsa
Widenius. Jag har fått hans bref, men hinner ej förr än i andra
veckan att svara derpå. Beder jämväl om min hälsning tili alla
andra gynnare och vänner. Må väl!

LXII.

Stockholm d. 26 Februar. 1796.

Högtärade Käre Herr Broder! I går kl. 5 fick jag af Professor
Bonsdorff förnimma, att Baron Carnal och en Landtmätare Nor-
denstedt i morgon skola resa åt Einnland. Ett så godt tillfälle

*) Afshift. Gustaf Adolph med p.p. Wi vele härmed nådeligen tillkänna
gifva att Wi i nåder förordnat Expeditions Secret:n vid Wår Högtälskel. Fru
Moders Hennes K. M:ts Enkedrottningens Hof Expedition och Stads Secret:n
Rutger Fridr. Hochschild att vid Öfver Ståthållare Ambetet i de civile ären-
derne biträda vid de tillfällen då I så nödigt pröfven och göromålen det fordra,
kommandes lian att i anseende tili sin innehafvande Secretare [sic!] Bestilllniiig-
vid Stockholms Stad ställa sig tili underd. efterrättelse Wår under d. 8 Junii
1792 honom gifne nådiga Resolution. Wi befalle p.p. Stockholms Slott d. 23 Ja-
nuarii 1796.

Carl.
M. Eosenblad.

NB. Den åberopade resol. innehåller att Hochschild skall endast ansvara
för Eådst. E:ns Lagfarts- och Inteknings protocoller, med någre andre små saker,
men vara befriad från alla andra Stads Secreterare Beställningen tillhörige göromål.

152



LXII. 1796»•/,.

har jag ej velat försumma, ocli skrifver derföre någre rader, ehuru
jag har vist tre om icke fyra Bref från Brors sida obesvarade.

De oförmodade händelser, som timat sedän sidstförl. Lördag,
hafva väckt ooh sysslosatt Allmänhetens upmärksamhet på ett sätt
som näppekn kan beskrifvas. Det första var att förr detta Lands
Höfd. Lagerbring berörde dag d. 20 hujus infann sig på rapporten
ooh, presenterad för Hertigen, offentl. aflade sin tacksägelse för
vunnen befordran tili Öfver Post Directeurs ämbetet. Baron Rosen-
hane, som hade skriftel. försäkran derom, stod närvarande och ville
få slag när hän [af] en annan, som stod ännu närmare, fick höra
anledningen tili Lagerhrings underd. compliment. Måndagen d. 22
inkoin tili Staden Hagman Håkansson, kallad att intaga säte i
Stats Contoiret såsoin Yice Praesident. Nödiga rum för honom voro
förrut hyrda på ett helt år. Straxt sades, att General Adjntanten
Baron Cederström hals öfver hnfvud skulle göra sig resfärdig tili
Pommern, för att stilla ett i Greifswald yppadt, men NB redan
dämpadt uplopp af någre gesäller. Hän afreste ock verkeligen i
denna dag. Hvem som skall succedera honom, vet man icke. Me-
nighetens gissning, att det skall bli Generalen Toll, har likväl efter
mitt omdöme Skalkar tili uphofsmän. Under alt detta blef ock be-
kant, att Majoren Brännström, som fölgde med Armfelt tili Ita-
lien, åter fått sin beställning och dertill blifvit nämnd tili General
Adjutant af flygeln, och denna sannfärdiga nouvelle bidrog att yt-
terligare surprenera folket.

Zibeth är ock hitkallad, det är vist, men hvad hän skall nyttjas
tili är mera osäkert. Somlige säga hän skall bli Hof Canceller;
andre att hän ad interim skall i stället för Baron Rålamb få högsta
inseendet öfver Spectaclerne. Atskillige vilja veta med visshet, att
fröken Rudensköld sidst innan d. 14 nästkommande Martii skall
från Spinnhuset vara lösgifven och att för henne skall upköpas en
tjenlig Egendom där hon med anständighet kan etablera sig. Qua
fide detta säges, vet jag icke. Kort förr än alt detta hände, viskades
i mjugg att Konungen var missnögd med sin förmälning och att
den skulle återgå. Detta rykte går mi i hvars mans mun och omtalas
publiquement. Riks Oancelhn har väl haft Corps Diplomatique till-
sammans hos sig och på nådig befallning förklarat att ryktet vore
ogrundadt, men man vill anse det för en grimace, och att mariaget
går tillbaka. Både detta, om det händer, och alt det öfriga aro
fölgder af Ryska Hofvets preces armatae, såsom en och hvar lättel.
inser. Ja, man säger att Schwerinska Prinsessan skall indemniseras
genom en af Ryska Storfurstarne. Bror finner sjelf hvad som häraf
tils vidare bör tigas med, tiden skall snart visa hvad som är sant.
Le Hoc som var rappellerad skall, som det förljudes, med sidsta

‘2O
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Post fått ordres att tils vidare stadna här qvar. Yi lefva som i ett
stormande haf, och här är ingen frid.

I förr går nedlade Lands Höfd. Eosenstein sitt i Yetenskaps
Academien förde praesidium med ett tai, innehållande en fortsätt-
ning af dess förra om uplysningen. Närlagde piece ä 12 sk. i Samua

ämne synes i ett kort begrep innefatta det vigtigaste, som tili tryck-
frihetens försyar blifvit sagdt ocb kan sägas. Adjuncten Sundvall
bar inkommit, efter aftal med Hellenius, tili Cancelkn med en In-
laga, deri hän begär att emot sin adjuncts löns afstående tili Helle-
nius och särskild ersättning af ett praebende hemans inkomster,
blifva förhulpen tili Pinska domkyrko Pastoratet. För min del kan
jag ej gilla denna cabale, den är emot författningarne och skulle
leda tili vådel. fölgder. Sed de hae re alias plura. Att den blir
afslagen, vill jag ej tvifla på.

Don 15 hujus yttrado jag mig skriftel. i Ruuthska saken ocli
gillade dc i fråga varando quittenccrnc samt följaktel. befriade lio-
nom från alt ansvar, konom dock obetaget att enl. dess eget anbud
med ed fylla att hvad af dessa penningar gått g:m kans hand, i
conformite med Sai. Konungens ordres och vilja blifvit användt.
S m alen utlät sig d. 22 hujas ocli faststälde tili alla delar Cammar
Bevisionens utslag. Jag är curieux att se omröstningen slutad.
Hälsa alla vänner och må väl!

Det viii påstås för visso att Zibeth skall efter hitkomstcn
gifta sig med Mamsell Hageman.

Bror måtte väl redan fått sig Almanachor, och derföre skickar
jag dem icke, utan att derom få nya ordres.

LXIII.

Stockholm d. 4 Martii 1796.

Högtärade Kare Herr Broder! Härjemte får jag tillsäntla Bror As-
sessor Gjörvells quittence å de, enligt Brors ordres, lionom till-
stälte Sex Bdr. Sedän rnitt sidsta imder d. 26 nästförl. Februarii,
som afgick med Landtmätaren Nordenstedt, har något nyfct af
värde icke sports. Att Håkansson skulle bli Vice Praesident i
Stats Contoiret är endast en gissning. Är han i det afscendet hit-
kallad, så skall det väl snart visa sig.

Med omröstningen i Grefve Ruut hs sak går ganska långsamt.
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Utom mig, som måste bryta isen, hafva allenast Smalen och Wide-
gren sig utlåtit och bägge tili alla delar faststält Cammar Eevisio-
nens utslag.

En ung Grosshandlare Sclienling bar i dessa dagar anmält
sig om cession. I början ropades att Eiksgälds Contoiret på denne
mannens hand skulle förlora 26,000 Edr härrörande af dess å ett
Engelskt Handelshus dragne och tili Eiksgälds Contoiret sålde men
med protest återkomne växlar. Men hyad man nu mera med säker-
het vet, är att Eiksgälds Cont:s fordran på långt när ej går tili den
Summan. Gäldenären har, på stäld personnel Borgen, uadsluppit
Bysättning. Om hän sedän kan reda sig ut ur sinä trassliga affairer
vet jag icke.

I förledne Måndags upvaktade jag vår illustrissimns och fann
honom fullkoml. determinerad att bifalla Consistorii hemställan om
Finska domkyrko annexan. Lohmans ansökning förekom honom
aldeles impertinent, och Hellenii och Snndvalls Lönbyte ansåg
hän, lika som jag, så krångligt och konstigt, att lian för ingen del
deri ville ingå. Imedlertid går dock Sundvalls skrift tili Communi-
cation med Consistorium, som i sitt utlåtande deröfver ej torde hafva
af nöden att vara vidlöftig. Frantzens permission är ock prolon-
gerad, hvarom Bref äfven tili Consistorium lärer ankommit. Can-
cellern är just giad deråt, att lian får resa och utan sin egen känn-
bara kostnad göra en så ansenlig tour kring Europa.

Ett rykte går, att HäradsHöfd. Arppe skall blifvit nyligen
nämnd tili Assessor i Commerce Collegio, men lian sjelf påstår, att
det är ogrundadt. Ofversten Baron Bennet, Premier Major vid
Svea Garde, förestår General Adjutants sysslan i Baron Cederströms
frånvaro. Bror finner af Tidningarne, att LandsHöfd. Eosenstein
vid praesidii nedläggande i Yetensk. Academien icke, såsom jag
förra gången berättade, gaf någon fortsättning af sitt tai om uplys-
ningen, utan att lian valt sig ett annat ämne af strödda roflexioner
om upfostringsverket. Orsaken härtill, säger lian, var den att lian
vill afbida hvad öde Kantiska Philosophien i den Lärda verbien
kan förestå. Lagman Ulners yngste Son, Cancellisten i General
Krigs r;n Henric Ulner, skall gifta sig med en Opera flicka, hvars
namn jag ej erinrar mig. Det är redan 2:ne gånger lyst tili äkten-
skap för detta unga paret i Finska kyrkan. Gamle Öfver Inten-
denten Baron Adelcrantz är i dessa dagar med döden afgången.
Bonsdorff lärer komma i composition med Corsar, sin half Svåger.
Hän tror, som många andx-a, att af den köld, som nu varat i snart
8 dagar, hafvet skall lägga sig, och då ärnar hän genast härifrån
med isföre öfver tili Åland. Det voro curieust nog, om efter så
blid vinter den farten blefve möijelig.
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Att Avellan blifvit nämnd tili Prosector lärer jag förr detta
berättat. Hälsa alla patres, gynnare och vänner! Må väl!

Efter närmare besinnande, och dertill verkel. hindrad, upsköt
jag med detta brefs expedition tili i dag d. 7 Martii då det afgår
med Pesten norr om, ty efter alt utseende blir hafsvägen på lång
tid ej practicable. Den 5 hujus eller Bönedags aitonen yppades i
liörnet af Master Samuels gränd emot Drottninge gatan, nti koppar-
slag:n Lindskogs hus, och just i de rum Cancellie E. Adlerbeth
där bebor, kl. emellan 9 och 10 om aftonen en eldsvåda, som dock
omkring kl. 11 var släckt. Elden blossade ut genom ett fenster åt
M. Samuels gränd, så jag ur minä fenster kunde se den, och det
såg haskligt ut. Hcrtigen sjelf infann sig på stället där faran var.

I dag begrafves Adelcrantz. Brors bref af d. 18 Fcbr. fick
jag i dag vid min hemkomst från Högsta Eätten. Tackar ödmjukel.
derföre. Emot Brors praenumerations sedel har jag uttagit första
Toruen af Kellgrens opuscula, den jag lätit häfta och aflärnnat tili
fru Juslen att läsaS. Yid första tillfälle med Bonsdorff eller någon
annan skall den affölja. I dag yttrade sig Evelius i Euuthska
saken och faststälte Cammar Eevisionens utslag. Den meningen
blir ostridigt pluralitetens. Må altid väl!

LXIV.

Stockholm d. 25 Martii 1796

Högtärade Kare Herr Broder! Med de ändtel. d. 19 hujus öfver
hafvet ankomne fyra Finska Poster hade jag den fägnad att få Brors
bref af d. 25 Februarii. Sedermera lärer Bror erhållit tvänne minä
bref, af hvilka det ena gick öfver hafvet och det andra genom Prof.
Bonsdorffs anstalt norr om med en Landtmätare Nordenstedt,
hvarvid fölgde en liten piece om Tryckfriheten. Nu är Euuthska
sakon afgjord. K. M:ts eloin, hei kort, justerades sidstförl. Måndag.
Derig:m är Cammar Eevisionens utslag in totuin gilladt. Jag ensam
var dissentiens. Omröstningen är utbogärd tili tryekning, och an-
sökningen derom, som nu beror af Hertigens utlåtande, lärer bifallas.

Med Professor Bonsdorff, som nu är faren tili Upsala, men
i nästa vecka återkominer och då genast ärnar anträda resan åt
Finnland, skiekar jag Bror Kellgrens opera Tom. 1, som Fru Jus-
len haft tili genomläsande och redan återstält, jemte Schröder-
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heims Lefverne af Adlerbeth och, enligt Brors förnyade ordres,
alla tre Calendrerne. Om Bror vill hafva Agrells Bref om Maroco
(så skrifver auctorn), så skola de sändas vid nasta tillfälle. De aro
i dag recenserade i Stockholms Bosten. Jag har köpt och lasit dem
och finner Recensentens omdöme ganska riktigt. Om möijligt blir,
skall Bror med Bonsdorff äfven få de begärte Bloxnster Lökarne.

Den fameuse Netherwood kom ej längre än tili sin Far i
Småland, och är nu nyligen befordrad tili Ryttmästare vid Adels-
fanan med Indelning. Cancellisten i Götha Hofßätt och HäradsHöfdm
Baron Clas Kure k, som icke myeket länge sedän studerade hos
oss i »Åbo, blef d. 17 hujus utnämnd tili Assessor i Åbo Hof Rätt.
Assessor Brunstedt i Cammar Revision har blifvit en af Directeu-
rerne vid Nummer Lotteriet emot vanlig lön af 1000 plåtar. Stats-
Commissm Naukhoff och Majoren samt Cammar Junkaren Ceder-
felt hafva fått survivance på Löner vid sarama Direction. Ett rykte
har gått att HäradsHöfd. Arppe voro nämnd tili Assessor i Com-
rnerce Collegio. Hän vill sjelf ej veta deraf. Ej heller vet jag, om
det är sant. Hans M:t Konungen har för 14 dagar sedän tagit af-
sked af Cammar Collegium, och lärer efter helgen begynna med
sinä besök i Stats Contoiret. Hofß. R. Hisinger har i fyra ä 5
veckor värit ansatt af Podager, så hän ej kunnat komma ur sine rum.

Yår Canceller reser vid nasta månads början tili Pommern att
där bestyra om sin afledne Broders hus. Af mitt förra bref finner
Bror att Gadolin, Gustaf, otvifvelaktigt får Finska domkyrko för-
samlingen. Hän gaf ett stort Calas d. 17 hujus, där ock Bonsdorff
var. Da berättade hans excellence mig, att hän fått Hertigens svar
och bifall, det för Candidaten Skog Magister Diplome må utfärdas.
Jag läste ock Hertigens svar. Hän blir borta alt tili hösten, men
de Academiska Expeditionerne skola dock hafva sin fulla gång. I
synnerhet försäkrade hän mig, att saken om nyssnämnde annexa ej
skall blifva uppehållen. Var god och säg detta åt Gadolin.

Licentiaten Lönnroth säger, att hän af Haartman ej bekom-
mit mer än 10 Rdr och att Haartmans andra Remiss under vägen
bortkommit, om den eljest afgått. Nyligen har lian åter tili mig
aflämnat ett litet partio Böcker, att jemte de förre i nästa vår af-
sändas.

Afledne Grosshandlaren Knigge har genom sin fru värit be-
slägtad med Brandel, hvilken derföre ock är en af Executores
Testamenti; men tili fru Juslen har hän haft ingen annan relation,
än att lian fattat någon affeetion för hennes sai. man, Revisions
Secreteraren. Hän skall eljest värit en väl beläsen och myeket be-
rest samt i öfrigt en artig och angenäm man i lifstiden. Jag lärer
i mitt förra nämndt, att lian ock tillagt afl. Secret. Bellmans Enkä
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en årlig pension, om jag rätt mins, af 50 Rdr, som ock i bans Enkas
lifstid kommer att utgå.

Revisions Secrefc:n Kihlgren, som en ticl förestått Öfver Post
Directeurs ämbetet, bar nu vid sin skilsmässa från denna interims
function fått sig tillaggd af Postmedlen en lifstids pension af 500
Rdr. Jag torde glömt förrut att nämna, att den Cadetten på Gard-
berg, som lades på en parade säng med den gl. osnygga käringen,
var en Grefve Clas Lewenhaupt. Käringen kallas nu ällinänne!.
Grefvinnan. Före detta Amiralitets Cammar Rådet Sundin, soin

är den förste man vid Krigs Academiens räckenskaper, och hade
jämväl en sin Son engagerad därstädes, bar tagit bonom derifrån.

Bror bar tili äfventyrs bört omtalas det grufliga klammeri, som
yppats eracllan Arke Biskopen ocb samtel. Consistorii Ecclesiastici
Ledamöter i Upsala vid förgifvande af Kotarie sysslan vid Capitlet.
Arke Biskopen ville dertill ändtel. bafva en Mag:r Docens Eant,
rnen de öfrige nämnde dertill enbälligt Mag:r Docens Alinquist, ocb
nu aro Bosvär deröfver anförde af Eant. Man är rätt nyfiken att

se utgången af detta mål. Zibetb bar redan länge värit bär.
Hän ser ganska skral ocb dålig ut. Om lian skall emploijeras vid
någon beställning är ännu obekant. En Cammarberre från Mecklen-
burg Schwerin, Grefve Billow, är ock för någon tid sedän hitkom-
men. Hän skall flitigt frequentera Hofvet.

Hvad kari det värit för Barbarer som så obarmbertigt massa-
crerat Pändricken Silfverswan? Gummer ocb någre andre bafva
haft bref derom. Hälsa Widenius. Jag skall se tili att kuuna
hjelpa bans Navander. Då lian bar Skuncks recommendation,
lärer dervid någon särdeles svårighet icke möta. Var gunstig ocb
låt Assessor Wallerian få närslutne Bref. Det innehåller ett re-
sponsum på bans förfrågan. Beder om min vördnad ocb bälsning
tili alla gynnare ocb vänner och nominatim tili Herr Grefve Taube
när lian räkas. Må väl!

158



LXV.

Stockholm d. 30 Marti! 1796.

Min Högtärade Kare Herr Broder! Då Professor Bonsdorff jemte
Herr Majoren Baron Mannerheim nu skola afresa tili Åbo, affärdar
jag med den förre detta bref, hvarvid följa, enligt hvad jag i mitt
sidsta Bref lofvade: Kellgrens Arbeten I delen å 4 sk.; Adler-
beths Minne af Schröderheim; Inrikes Civil- Hof ooh Stock-
holms Stads Calendrer, sammanbundne i ett Band .. ä 40 sk. Som
af de sidstnämnde icke ett enda Exemplar, som underligt var, kunde
erhållas hos Yetensk. Acad. Boktryokare Lind, och jag ej heller i
närmaste Bokbindare Bodar var i stånd att få något nytt inbnndit
Exempl. nödgas jag skicka mitt eget i hopp att kunna löpa up ett
annat för mig sjelf.

Sedän jag så nyl. förrut skrifvit Bror tili, kan Bror nu icke
vänta af mig någre nyheter af värde. Att fylla rurnet bör jag dock
nämna, att andre Secretm i Cabinettet Baron Hans Hierta nyligen
är derifrån transporterad tili Protocolls Secreterare i Justitiae Revi-
sions Expedition, för den orsak, som det säges, att lian giosserat
något öfver Riks Oancellern och Baron Rosenhane. Auctorn tili
piecen om Tryckfriheten skall vara Copisten i Cancellie Collegii
Expedition von Schantz. Lagerbring har, på nådig befallhing,
fått i Cancellie Collegio intaga säte efter dess förr innehafde Stats
Secreterare fullmakt, så att hän nu sitter näst efter Hof- och Justi-
tiae Cancellererne och framföre Stats Secretm Rosenblad. Hans
Excellence Baron Reuterholm blef Ledamot i Yetensk. Academien
med 15 röster af 22. För hans skull måste en ny Lag göras, att
nämligen 2/3 delar af de närvarande väljandes röster skulle vara till-
räcklige att gifva en Candidat rum bland Ledamöterne.

Hvad jag i något af minä förra bref vill minnas mig hafva
berättat, att Baron Pechlin hade genom döden afgått, är aldeles
ogrundadt. Het var ett falskt rykte som derom hitfördes, och under
min då påstående orörlighet ägde jag ej tillfälle att derom inhemta
närmare visshet. Ku är omröstnings protocollet i Ruuthska saken
på trycket. Det lärer bli färdigt i nasta vecka, och vid första lä-
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genhet derefter skall jag öfversända det, jemte de dertill hörande
och redan tryckte Handlingar.

Jag bilägger härhos en Tabell öfver Finnlands folkmängd, areala
innehåll m. m., författad med Landtmäteri Cont:s biträde af Cammar
Eådet Lilljenbeim och öfversedd i Cammar Collegio samt därstädes
praesenterad Hans M:t Konungen vid det under Hans M:ts besök i
Collegio någre ärender rörande Finnska Storskiftes verkot där före-
drogos. Henna Tabell, den jag menar Bror i flera delar af sinä förr
ägande Samlingar lärer kumia controllera, gifver anledning tili många
reflexioner, utom dem som dervid aro fogade. Folknummern för
hvarje Län bar utur 1790 ars Tabellverk, såsoin inrättadt endast
efter Stiften, ej kunnat inliämtas, ocb derföre är endast hufvudsum-
inan utförd.

Natten emot Påskdagen begynte här snöga, och nu hafva vi
mera snö än någonsin tillförene i hela denna vinter. Den lärer dock
ej bli långvarig, åtminstone icke här i Staden. Hälsa Widenius.
Hans Navander kunde ej bli Upsyningsman vid Sjötullen i Åbo,
utan bortgafs sysslan tili hans vida äldre medsökande Naulander,
som i 13 år värit Besökare. Saken var i Tulldirection afgjord thors-
dagen förrut innan jag om Lördagen feck hans bref derom. Ora
jag ock fått det förr, skulle Navander såsom yngre ändock ej kun-
nat hjeipäs.

Ställningen för den Telegraph, som vid Grisselhamn skall in-
rättas, står nu färdig upsatt på gården vid mindre Kongi. Theatern.
Den ser ut som en oklädd klockstapel. Men dertill hörande 9 kop-
parskifvor aro ock insatte. Med första sjölägenhet skall den i styc-
ken söndertagen transporteras tili stället där den skall komina att
stå. En dylik lärer ock vara bygd på Alandska sidan.

Dc rykten, som i anledning af Lagerbrings befordran up-
kommo, hafva nu åter tystnat. Håkansson är ock återrest tili
Carlscrona. Imedlertid blir dock den nämnde befordran tils vidare
en obegriplig gåta. Att den hade skedt endast i faveur för hans
Systersson Schwerin, som var tili Byssland, ser ej nog troligt ut.

Bonsdorff har, sora ej af honom sjelf utan af andra mig är
berättat, sökt sig här en accords man. Hän har sagt sig vilja afgå
för 3000 B.dr, af hvilka hans successor skulle betala 2000 Bdr och
Exspectanterne i Philosophiska Faculteten tillsammans de öfrige
1000 11di'. Mig vitterligen har likväl ännu ej träffats någon som
velat i underhandling derom sig med. honom inlåta. Efter 14 dagar
eller sidst tre veckor lärer andra delen af Kellgrens opuscula
blifva färdig, och när sedän tillfälle blir, skall jag öfverstyra den.

I Fahlu grufva har elden nyligen löskommit och brinner än
olyckligt vis i full fart. Man skall redan gifvit alt hopp förlorat
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om dess släckning. De i Staden närmast tili grufvan boende skola
ock flytta från sine hus ooh berga sin egendom i säkerhet. Femton
år på sin högd bade denna grufva än kunnat brytas, men nu lärer
ock den sidsta avantage man väntade sig af dess Bergfästen, på
hvilka i de senaste åren brytning anstäldes, vara försvunnen.

Lemlands Pastorat är genom Contre Amiralen Stedingks ni-
tiska bemedling bortgifvit tili Bataillons Prästen Jungh, och AVirmo
Pastorat skall, som det säges, vara ämnadt åt Siinonelli. Sedän
Bonsdorff upskjöt sin resa tili d. 2 April, fick jag rådrum att
skrifva Widenius sjelf tili. Supplicerar att närlagde bref tili bonoin,
ooh tili Pru Fredensköld kunde dem tillsändas. Hälsa alla gyn-
nare ocb vänner! Framhärdar beständigt att vara Min Högtärade
Herr Broders

ödmjuke tjenare
Mattli. Calonius.

Nu i dag d. 1 April säges allmännekn af kunnigt folk att
Konungens Biläger är upskjutit tili emot slutet af August! månad.
Hvem är den gl. Hedersman, bvars antekningar om årsväxten ooh
väderleken i Finnland i Åbo Tidn. nyl. voro införde. I början ville
jag tro, att det värit gl. Inspectm Pahin på Meldola, somfört jour-
nalen, men sedän förekommo reflexioner, som syntes mig vara öfver
hans spher. Må de äro af framl. HofP. P. Juslen.

LXYI.

Stockholm d. 7 April 1796.

Min Högtärade Herr Broder! Den 4 hujus erhöll jag, efter lång
väntan, Brors bref af d. 31 Marti! om aftonen. Det inneslutne tili
fru Juslen aflämnade jag tili henne dagen derpå. Hon bad om sin
hälsning, och ehuru hon är fast i sin föresats att flytta öfver tili
Finnland, hoppades hon likväl, att Bror sjelfmant afpassar sine an-
stalter om rum för henne efter närvarande vidt utseende conjunc-
tur, så att ingen ting vist i den vägen må afgöras, innan någon
säkerhet för den orten sig kan förete, hvilket hon ock begärte att
jag hos Bror ville anmäla.

Genom de Courierer, som d. 1 hujus om aftonen och om natten
emot d. 2 hit ankommo, utspriddes genast krigiska rykten. Yeder-

21
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börande i Cabinettet voro samlade nästnämnde dag kl. 8 om mor-
gonen, ocb kl. 11 sammankallades en hemlig Conseille. Straxt an-
befaltes Baron AYrede ocli Palmfelt att resa åt Finnland; de fingo
med sig 25,000 Edr, som af Eiksgälds Oont. npnegotierades, ocb
10,000 Edr af Stats Cont. tili Skärgårds flottans utrustning. En del
af Svenska Eeg:terne fingo ock ordres att samlas. Hvad mera soin

blifvit beslutit, är obekant. Brors bref om allarmet på Pinska sidan
var mera nplysande än alle andre, som jag fått se eller bört omtalas.
Noticen om Einska Armeens npbrott bar på Benrsen om tisdagen
d. 5 gjordt mycken sensation. Agio emellan Banco mynt ocb Eiks-
gälds sedlar upstegrades straxt från 10 tili 11 procent, ocb om någre
dagar lärer det gå tili 14 ä 15 procent. Yäxel Coursen steg ock
den dagen 1/ 2 skilling per Eiksdaler. Hofvet söker att bålla god
mine, men Gud ser tili bjertat. Menigbeten tröstas ocb tröstar sig
dermed, att Eyska rustningarne aro endast en toin figurering, men
den uplystare delen synes frukta för någon ting alfvarsammare. Det
viskas i mjugg, att Eyska fordringarne aro 1) att Sveriges alliance
med Frankrike skall upbäfvas, 2) att Gottland skall öfverlämnas åt

för att blifva en Depot för dess flotta eller ett Eyskt Gi-
braltar i Ostersjön, 3) att Sveaborg skall raseras. Andre tillägga,
att ock Konungens förmälnings npbäfvande skall påstås. Andre åter
säga, att derom icke ett ord nämnes. Hvad som af alt detta må
vara sant, lämnas derbän. De fleste komma dook deri öfverens, att
E—t—ms eloignerande från Eegerings ärenderne absolument skall
pretenderas, i sammanbang bvarmed ock någre vilja veta att ban
redan nedlagt eller snart skall nedlägga sitt ämbete ocb draga sig
från bofvet. Jag vet dock ej, om det bändt eller om det skall bända.
Har Eyssland alfvar med sin invasion, såsom jag fruktar, så är ut-
sikten för oss faselig. Sed Deus meliora!!

En Grefve Cronbielm, Capitain af Gardet, Svensk ocb ej
Finne, blef nyligen för gäld insatt på bögvakten. Kort derpå yp-
pades, att ban i Commerce Eådet Arvidssons namn utgifvit en
falsk assignation å 500 Edr ocb att ban äfven uthändigat ett Skulde-
bref å lika summa, derunder ban i Hans Excelks Baron Kurcks
namn falskeina bade teknat hans borgen såsom för egen skuld. Så
snart detta blef bekant, begärte Capitains-corpsen vid Gardet att få
upsäga ali tjenstgöring med honom. Det beviljades. Har en Depu-
tation af Oapitainerne förkunnade bonom om en förmiddag kl. 10
denna upsägning, bade Cronbielm på sig en öfverråck med Gardes
uniforms knappar uti. Hän tillsades att straxt afkläda sig den, för
att låta knapparne afsprättas. Men då ban anböll om något anstånd
dermed, inkallades Profossen, som afdrog bonom Eåcken. Man sam-
mansköt derefter det accord ban efter nu varande författningar i
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alla fall borcle halva och utgjorde 6000 Edr, hvilka 6000 Edr man
för hans eller rättare sagt hans Creditorers räckning deponerade hos
Pält Camereraren vid Eeg:tet Söderberg. Denne har i dessa dagar
försvunnit, och lagit med sig både den arme Oronhielms accord-
summa och dertill alla aflöningsmedel, som lian om händer hade, ja
tili och med Gardes Barnhns cassan. Nu efterspanas lian på alla
hali. Jag har lust att se, -om icke Cronhielm på något sätt skaffas
nndan. Jag tviflar om lian, som Grefve, kan blottställas för den
infamie hans bedrägeri förtjent. Hans skuld anses stiga tili 16,000
Edr, och af dessa hade hän för sitt Compagnie betalt 10,000 Edr.

De tili Euuthska saken hörande i år utgifne Handlingarne
jemte Omröstnings protocollet i Högsta Domstolen följa härjemte,
så att Bror nu får den acten complette tili efterverldens upbyggelse.
Yar god och låt Grefve Taube få del af omröstningen, om hän är
curieus att läsa den.

Haisa Herr Camereraren Widenius och påminn honom, att
lian med första skickar mig penningar, så mycket som sig göra låter.
Yårt första quartal är än ej utfallit, och jag vill ej tigga mig tili
någon faveur i Eänte Cammaren, såsom månge andre gjordt. Detta
bref afgår med Majoren Jägerhorn af Savolaxska Eegrtet, som
lika med alle andre härvarande Pinnske Officerare fått ordres att
sidst i dag tili sin station afresa.

Som vi här icke få veta om kriget någon ting, om ej falska
och upstufvade rykten, så hoppas jag att Bror tid efter annan, när
med säker resande lägenhet yppas, underrättar mig om tillståndet
och hvad man kan hafva att frukta eller hoppas. Jag försäkrar att
hvar lapp, straxt den är läsen, skall upbrännas. Med Posten begär
jag ej att något annat, än som allmänt kunnigt och ovedersägeligt
är må skrifvas. Jag snpponerar, att de nnder sidsta kriget ifrigaste
Eojalisterne äro nu de starckaste Svenske Eyssar. Svårligen kan
jag föreställa mig att det kunde vara annorlunda. Hälsa alla gyn-
nare och vänner!
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Stockholm d. 21 April 1796.

Min Högtärade Herr Broder! Tack tusendefalt för Brefvet af d. 14
hujus, som d. 19 ankoin. Hvera kar författat Consistorii Ecclesia-
stici Circulaire? Om det är sant, som nu allmänt säges ock påstås,
så är den liotande stormen afvänd. Jag kar ock sedt ett bref af
d. 12 hujus från Öfverste Lieut. Knorring tili Hof E. E. Hisinger,
af innehåll att kan jemte Generalen Baron Klingsporr rest kela
gränsen upföre; att då än inga Eyska Troupper, ntöfver kvad äfven
i fredlig tid yanligt är, värit synlige i den negden; att en samma
dag ankommen Conrier från Petersburg berättat, det de dit sam-
mandragne Troupper då.annu ej värit färdige att aftåga; ock att
således alla anledningar voro att förmoda, det vi finge sitta i frid.
Med detta kopp tröstas ock Hufvudstadens Invånare af Eegeringen.
Också kar agio emellan Banco ock Eiksgälds sedlar i dessa dagar
redan falkt från 14 tili 10 ock växelcoursen är äfven nedsatt från
1 ä l'Z-2 tdl V 2 sk. per Eiksd. specie. Att Eyssland skulle gjordt
pretensioner om Sveaborgs förstöring ock om cession af Gottlund,
var ett grundlöst rykte, som Eegeringen sjelf, för att upjaga menig-
keten tili entkousiasme, sorgfälligt lät utsprida. Hvad Kejsarinnan
för öfrigt yrkat, är ej med vissket bekant. Sannokkt är att Eeuter-
kolms eloignement från Hofvet värit en af de articlar, som kon
envisast påstått, ekuru dock nu säges, att kon jämväl derifrån sig
begifvit.

Huru det kan gå med Franska alkaneen ock med giftermålet
skall tili äfventyrs snart nog spörjas. Att det senare går åter,
anses af de fleste som en afgjord sak, kälst som den unge Herren
svårligen torde finna sig deri. Jag lärer förrut berättat någre par-
ticulariteter i den vägen. Att imedlertid i anledning af den befa-
rade invasion Eiksgälds Contoirets fullmägtige blefvo upkallade ock
tillsagde derom, att K. M:t fann nödvändigketen fordra, det Eiksens
Ständers i deras vård lämnade Creditif måtte upbrytas ock de deri
tili oförmodade bekof anslagne penningar tili Konungen öfverläm-
nas; att detta Creditif lydde å En million Edr eller 60 t:r guld;
ock att kalfva summan deraf tili K. M:ts disposition bkfvit utgifven.
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det alt lärer vara förrut bekant. Vid denna betalning bar Riksgälds
Cont;t afkortat den summa af i Åbo Läns inväxlade gl. sedlar, soin

Landshöfdm hade på nytt satt i rörelse. Straxt som Eiksg. Cont:s
fnllmägtige hade värit upkallade, upkom bland menigheten här det
rykte att hela Krigsryktet och Finska Armeens upbrott värit endast
en operation af vår Ministere för att åtkomma Oreditivet och att få
bortsopa de sidsta penningar som än funnos att tillgå.

Man sade att Kejsarinnan intet annat begärt, än att Reuter-
holm skulle skiljas från affairerne, och att för hans conservation
Riket ej borde sacrifiera något. Någre skalkar bland Hof Cavaille-
rerne tillade och bragte ut bland Hof frnntimret, att Kejsarinnan
absolument eskade, det Reuterholm borde gifta sig med Fröken
Rudensköld för att reparera hennes kränckta heder, och denna
galenskap, ehuru den ej troddes, gaf dem ett rikt ämne för flin och
sladder. Nu är folket tranquiliseradt, och med Guds hjelp väntar
man att Finska Årmeen snart skall återkallas från gränsen.

Åbo boernes omdömen om mitt förhållande i Ruuthska saken
härflyta antingen af ilska eller okunnighet, och tili äfventyrs af
deras ingifvelse, som på min bekostnad söka bemantla sin egen för-
aktliga procedur. Jag har ej kunnat gilla Cammar Revisions för-
farande deri att författa sitt utslag annorlunda än det efter omröst-
ningen vara bordt, emedan jag ansedt en sådan tilltagsenhet högst
vådelig. Men att jag skulle förklarat omröstningen laga kraft vun-
nen, är en lögn, hvartill i mitt votum ej finnes något sporr. Att
Konungens narun var af honom sjelf å reversalerne skrifvit, det är
i utslaget af Cammar Revision erkändt. Likaledes att denna Konun-
gens påskrift skulle gälla åtminstone ad interim som quittence, står
äfven i deras utslag; och då utslaget å Kronans sida å dessa delar
ej är öfverklagat, har jag sagt det vara Laga kraft vunnit, ehuru
jag dock i den senare delen, där utslaget är konstigt och krångligt,
tillagt andra skäl att bestyrka påskriftens betydelse. Ku är vote-
ringen under allmänhetens ögon, och jag rädes icke för den up-
lystare delens omdöme. Om jag, utan att skryta, haft någon repu-
tation förrut, så har den minst tili dubbelt blifvit ökad genom denna
sak hos alt det kloka folket. Också har jag derefter af Hertigen
blifvit bemött med lika nåd som altid tillförene. Reuterholm har
jag sedän ej sedt. Det är endast lian och hans Creatur, som aro
missnögde med mitt votum, ehuru de här i Stockholm, där det äll-
inäni gillas och där det förändrat publiquens ton, ej våga att uppen-
barl. klandra det. Att jag skulle gått från minä förra principer, är
ock en lögn. Hvar och en som vet, att det just var jag, som förra
gången afvärgde att Konungen ej gillade, såsom Hisinger & Ehren-
kelin, Cammar Revisionens interlocutoriska utslag, lär väl begripa.
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att mitt ultimatum ej kunde blifva det samma som Cammar Eevi-
sionens.

Att Grefve Euutk vunnit ock vuimit skamlöst på sinä växel
negotiationer, upkandlingar ock leverancer tinder kriget, det tror
jag, ock på den sidan kade kan rättel. bordt angripas. Men att kan
utur kronans cassor, af dit influtna penningar, tili enskild yinning
kunnat tillgripa öfver 19 tunnor guld, under K. Gustafs ögon som
kände sinä tillgångar ock som altid var i bekof, är en orimligket.
Tiden skall ock ofelbarl. visa, att kela denna sak stadnar i ett par-
turiani montes.

Professor Wilcke Secreterare i Yet. Acad. dog i förr går af
en kalsfluss eller så kallad strypsjuka efter fyra dagars sjukdom.
Academiens Ledamöter aro bekymrade om, kvar de skola få åt ko-
nom en tjenlig successor. Sparrman söker ledigketen, men att kan
dertill ej duger, lärer vara otvifvelaktigt. Sek uiten vill ej kafva
den posten. Nu utsprides att Cronkielm blifvit på Högvakten
rörd tili sinä sinnen. Hän lärer, för att frälsas från infamie, på en
kort tid insättas på Dannviken.

Medföljande protocoll uplyser stridigketen emellan Ärke B.
ock Consistoriales i Upsala. Fants ock Ärke B. öfver Consistorium
andragne Besvär, i kvilka den senare värit på oanständigt vis kård
ock missfirmlig emot Consistorium, kafva i går blifvit föredragne i
Beredningen, kvars pluralitet par pure politique ock att stifta fred,
tillstyrckt det sysslan borde gifvas tili Floderus. Marcks v. Wur-
temberg, en stor Skalkake, har ensam voterat tili Arke Biskopens
förmon ock för kans Fant. Det blir artigt att se kvad partio Her-
tigen tager.

Eådman Trapp, som kar med sig detta bref aflämnar tilkka
tili Bror följande Böcker, som alla torde af Bror bekållas, ändå att
de fleste ej aro requirerade, nami.: Kellgrens arbeten 2:dra delen;
Agrells Bref om Maroco, inbunden; Oedmanns Samling af Bref
om Portugali; Klemans resa från Wien tili Belgrad, Crim etc.; Läs-
ning för Landtmän 3:dje Häftet. På Eådmannens begäran har jag
lämnat dem tili konom lösa ock utan omslag, på det kan under re-
san, ock i kändelse af uppekåll för menföret i posten, måtte kafva
utväg att roa sig med lectur. Jag koppas Bror ej misstyeker denna
anstalt.

Det säges att d. 19 kujus Eiks Gancelkn aflämnat tili Meck-
lenburg Schwerinska Hofmarskalken Biilow en note af innekåll, att
Eiket lefann sig i den ställning, att Konungens giftermåls fullhordan
för det närvarande ej kunde påtänekas. Jag menar, att så verkeligen
skedt. Saken omtalas af kunnigt folk allmännel. ock utan alla för-
behåll,
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Räckning öfver Böckerne skickar jag nasta gång. Jag hinner
nu ej mera, emedan jag först Id. 9 fick veta att Rådm. Trapp skulle
afresa i dag. Bränn up detta och liälsa alla vänner!

Apostille. Jag känner ej Arckenholtz om sjuåriga kriget, ej
lielier Fragmenterne af Utländsk Litteratur, men skall göra mig om
dem underrättad. Silfverstolpe har hit fört Belsham’s Memoirs
of Great Britain under the House of Brunzvig Ltineburg, Ejusdem
Memoirs of the reign of George 111. Den förre består af 4 Yoll. i
stor 8:o och den senare af 1 Yol. i samma format. I bägge afmålas
Eegeringen såsom förd efter en fattad pian tili folkets och frihetens
förtryck. Den nu varande Konungen och hans Minister Pitt af-
skildras i egenskap af de största Tyranner, som värit och förstått
att per cuniculos undergräfva Constitution och friheten. Jag har i
dessa dagar fått mig den senare tili låns, men jag skall köpa den
i dag om något Exemplar än är quar. Hän har ock en Plowdens
History of the British Empire during the Year 1794, författad i ena-
handa gout.

I Lund auctionneras åter ett formidabelt stort Bibliothek. På
Gataloguen står ej hvars det är, och jag har ej heller fått på annan
väg veta det. Men genom Lundblad har jag requirerat någre, och
bland dem Boehmers Edition af Jus Canonicum 2 Yoll. 4:o, och
den borde Bibliotheket hafva. Pår se om jag får den för 4 Edr
som jag fixerat. Den kostar eljest 15 ä 16 Tyska Eiksd. när den
köpes där ute.

LXYIII.

Stockholm d. 29 April 1796

Min Högtärade Kare Herr Broder! I förr går hade jag den fägnad
att erhålla Brors Bref af d. 21 hujus. Så mycket jag deraf kan
sluta, måste Bror då än ej fått mitt, omkring cl. 7 eller 8 April
med Herr Majoren Jägerhorn afgångne Bref, hvarvid omröstnings
protocollet i Euuthska saken med andre dertill hörande Handlingar
voro bilagdo; och det förekommer mig rätt surprenant, hälst Gum-
mer säger sig redan hafva fått svar å någre sine med bemälde
Major afskickade Bref. Eådman Trapp måste väl nu vara ankom-
men. Med honom skickade jag Bror någre Böcker, men glömde att
låta första häftet af Silfverstolpes Litteratur Tidning för inne-
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varande år medfölja. Jag skall sända det med första lägenliet sora
yppas.

Förmodel. hafve vi nn mera ej att frngta för något krig. Imed-
lertid förekommer xnig altsammans soin en mörk gåta. Uppå Skepps-
liolmen arbetas på Galerernes reparation, dock ej med någon force.
Man hörer ej heller af någre uphandlingar för kronans och armeens
räckning. Likväl säges, att Ofverste Ankarbeim vid Galere Esca-
dren härstädes (förrut kallad Gris) skall vara utnäinnd tili den Ge-
neral Intendents post, som under sidsta kriget af Generalen Baron
Klingsporr förvaltades. Nu är Generalen von Platen utnäinnd
tili General Gouverneur i Pommern i Grefve Euuths ställe, och
General Majoren Baron Cederström bar fått norra Skånska Caval-
leriet efter v. Platen, tillika med Titul af General Commendant i
Skåne. Uti Ordens Capitlet i går bafva ej någre band eller stjernor
blifvit bortgifne. Det är naturligt, att man sparar sådane gracers
ntdelning åt Konungen, då lian efter Sex månader skall tillträda
Eiksstyrelsen.

Yår Canceller afreste i dag tili Pommern. Det var rätt väl,
att oaktadt Brandels verkeliga opasslighet, de Academiske ären-
derne blefvo expedierade. EiksDrotzet reser i morgon tili sine gods
i Skåne ocb blir där tili slutet af Julii månad.

I vissa 8 dagar, om ej längre, bafve vi haft vackert vårväder,
men ej något rägn, som dock vore bögst nödigt. I dag omkring
kb 7 liknade det sig dertill, men åter är himmelen upklarnad. Stic-
kelbärs Buskarne äro redan något gröna, men på andre Buskar eller
trän äro löfknopparne ännu ej utspruckne.

Utom en Commendering af 800 man af Södermanlands Eeg:te,
bvaraf en del arbetar på Skeppsbolmen ocb en annan del i Kongs-
trägården vid Jacobs kyrka, är ej något annat krigsfolk bitkommit,
ocb Gud väre lof att de ej beböfvas! Hälsa alla gynnare ocb vänner.
Mera nasta gång. Må väl!

P. S. Om Bror förrut äger de fyra ntkomna bäften af Jöran-
sons Eörsök tili ett Systeme i Sveriges Allmänna Husbållning, så
kan Bror nu få femte bäftet om Slögder, Nordsj öfiskenet etc., som
i dag annonceras såsom utgifven å 1 Edr Expl.
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[1796 7/g , odateradt].

Min Högfcärade Kare Herr Broder! Den 4 lurjus fick jag Brors
bref af d. 28 April. Deraf fann jag, att mitt bref med Jägerhorn
riktigt framkommit. Sedermera lärer ock Eådman Trapp anländt,
förmodel. fnllproppad med rykten och gissningar. Af Tidningarne
bar Bror ock redan förmärckt, att jag i mitt af d. 29 April pratade
i fåvitsko i det jag sade att d. 28 ditto ej någre band ocli stjernor
blifvit utdelte. Så trodde jag, tili vid pass en time efter det brefvet
var bortskickadt.

liyktct bar väl redan fört tili Åbo den lustiga scene i Justitiae
Conseilen d. 29 April rörande Grefve Euuths sak. Hän bade an-
bållit, att där eftergift af gunst ocb nåde honom ej kunde beviljas
för den bonom tili utbetalning ålagde ocb ali hans både ärfda ocb
förvärfvade egendom öfverstigande summa, honom dock något an-
stånd måtte förunnas att söka composition med sine private Borge-
närer, på det kronan kunde erbålla mer, än som vid en forcerad
execution blefve möijligt. Hertigen ville af flera skäl undvika att
utlåta sig deröfver ocb deremot göra anstånd med decision deri tili
dess Konungen snart komme att tillträda Kegeringen, då Hans M:t
efter eget godtfinnande kunde dermed göra ocb låta. Detta ansåg
åter Konungen blifva för sig mycket obehagligt in initio novi prin-
cipatus, och yrkade derföre att Hertigen, som innebade hela Konunga
magten ocb under hvars ögon saken blifvit börjad och fortsatt, sjelf
borde slutel. sig deri yttra, bvilket ock sedän skedde med afslag å
Euuths ansökning. Sed de hae re alias plura.

AU farbåga om krig bar nu upphört. Någre anstalter, som
ägde ett krigiskt utseende, bafva Gud ske lof! ej sports, ocb tili
Menighetens Stora tillfredsställelse bar man ej eller förrut bär baft
någon särdeles anledning tili att frukta något anfall. Nu är å Bygg-
naden på Carlberg myeken ändring anbefald efter dertill gifven
dessein, och Slottet synes apteras tili Logie för Hertigen. Andrin-
garne skola vara verkstälde tili d. 1 November nästkommande. I
Kungsträgården arbetas med force.
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Boktryckeri Lärlingen i Åbo Molander blef i föii. tisdag åter-
stäld tili aran i Högsta Rätten. Man ansåg anläggningen den Iran
med sin renskrifning främja sökt, så complicerad, att den ej kunnat
stiga i en 17 ars ynglings hjärna; att lian således agerat sora ett
verktyg i fadrens hand, sora med sitt sjelfmord beseglat öfvertygel-
sen om sin brottslighet, och att förty den arina gossen tili sin väl-
färd ej borde ruineras. Utan tvifvel bifalles detta af Hertigen. Låt,
om det så passar sig, Frenckell härom få kunskap. Också hafva
vi i Högsta Rätten omröstat öfver Consistorii Ecclesiastici i Åbo
hemställan angående Lägrade qvinnors liemliga aflösning, huruvida
den ovilkorl. borde ske i Sacristian. Två Ledamöter, jag och Eliren-
heim, tillstyrckte bifall af Consistorii pluralitets tanka, denjagock
understödde med flera skäl. Alla de öfrige ville att Sacristian abso-
lument skulle vid dylika tillfällen nyttjas. Jag menar, att den lin-
drigare meningen af Hertigen gillas, och jag tror den är den rätta,
då frågan, såsom jag den äfven förestält, endast är dm sannskyldiga
förståendet af 1778 års bref. Jag hade ej väntat af Tengström
att hän skulle vara så stark rigorist.

Tili uplysning om mitt votum i Ituuthska saken bör jag en-
dast anrnärka, att lielt annat är, om ej redogörelse methoden bordt
ocb kunnat vara annorlunda stäld, som ofelbart bör medgifvas; ocb
helt annat, om för en felaktig, vedertagen ocli godkänd metliod en
finance Minister bör bli ett oskyldigt offer? Sat sapienti. Om quit-
terings methoden ej var tydelig ooh expressif, så borde väl efter
ali Lagprincipe dess tvetydighet ligga honom tili last, som ej skref
mera bestämdt, h. e. kronan, men ingalunda dcn, som ej vågado
dictera quittencet för sin Konung.

Hälsa alla patres ocb vänner. Må väl!!

LXX.

Stockholm tl. 13 Maji 1796.

Min Högtärade Kare Broder! I dag var Licentiaten Lönnroth
hos mig, och sedän lian fått slutel. rätt på Professor Haartmans
tili lionom in Januario afsände, men innoin behörig tid ej uttagne
och derföre på öfverblefne brefchartan upförde Bref, återbetalte tili
mig uppå det förskott lian af mig d. 23 sidstl. December erhöll
Tjugu Sex Riksd. och 16 sk. Dessa 26 Rdr 16 sk. har jag nu åter
debiterat mig före i min Conto med Bror, så att Bror följakteh ingen
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ting får att fordra hos Professor Haartman, men kar i dess ställe
hos mig tili godo nämnde summa.

Nu säges alla stridiglieterne med Ryska Hofvet vara bilagde.
Skeppen vid kolmen begynte man i går att aftackla. I dag lärer
ock Generalen Klingsporr få ordres att låta de tili gränsen dragne
Finska Regementerne återtåga tili sine Rotar.

Jag glömde att nämna, det jag nu i dag äfven inventerade de
af Lönnrot å auction efter Archiatern Bäck inropade ock hos mig
nodsatte Böcker, ock fann depositionen enligt kans förtekning riktig.

Observatorn Professor Prosperin blef, endast med två rösters
skiljaktigket, vald ock kallad tili Secreterare vid Yetenskaps Aca-
demien i Wilckes ställe, men lian kar undanbedit sig denna post.
Hän säger sig efter två år blifva emeritus, ock då vill lian med sin
nu innehafvande lön sätta sig i ro. Hvar skall nu en duglig Secre-
terare tagas? Professor Gadolin, den äldre, kunde tili äfventyrs
få kallelse dertill, men hän, lika soin Sckulten, lära ej vilja hafva den.

En Grefve Fröiick, måg tili LandsHöfd. Bunge, är blefven
LandsHöfding i Hornösand i nämnde sin svärfaders ställe. Grefve
Fabian Fersen är transporterad tili Chef för gula Gardet efter
Baron Cederström, ock Öfverste Baron Bennet skall befordras,
soin det säges, tili någon ledig blifvande LandsHöfdinge Beställning.
Den af mig förr omnämnde Grefve Cronkielm är verkel. förd på
Uannviken, förmodel. lika klok som lian var förrut.

Consistorii Eccles, i Åbo circulaire om kriget vann liär mycken
approbation. Justitiae Canceller, som fick det af mig tili påseencle,
lät införa det i Dagl. Allelianda. Jag har på auction i Lund fått
Wolff s Jus Naturae & Gentium i IX Franska band 4:o för 8 Rdr
ocli Boehmers Corpus Juris Canonici in forraa Imperiali, inbun-
den i Maroquin, för 3 Rdr ocli Scriptores Pbysiognomiae Veteres
Graece & Latine ex recens. Sylburgii c. notis variorum, Altcnburg
1780 in 8:o, för 42 skillingar, samt Gleraentis Eomani Constitu-
tiones Apostolonun för 16 sk. 3 rdst. Jag skrifver tili Professor
Lundblad i dag, att när lian skickar mig dessa, lian ock då ville
lata Åbo Acaclemies Böcker medfölja tili mig, så framt något fartyg
ej vore, som från Malmö skulle gå directe på Åbo.

I går liado vi här ett härligt rägn efter on ganska långvarig
ocli bekymrande torka. Hälsa alla gynnare ocli vänner! Må väl!!
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Stockholm d. 24 Maji 1796.

Min Högtärade Käre Herr Brocler! Mycken tacksägelse för Brefvet
af d. 9 Maji. Mitt af d. 13 ditto med Pesten lärer utan tvifvel an-
kommit. Med Rådman Trapps skeppare Berg, sora likväl ej förr
än i nasta vecka blir resfärdig, afsänder jag alla de af Lönnroth
inköpte Böcker, jemte dem af Lindströmers Bibliothek som jag
af Doctor Borg för Brors räokn. inlöste, såsom ock Brors senaste
requisitioner. På altsammans skola förtekningar då medfölja. lined-
lertid och par curiosite skiekar jag här innelyekt en duplett af Con-
seil-protocollet d. 29 nästl. April. Ett oskurit Expl. för att com-
plettera Samlingen skall med den öfrige remissen afgå.

Jurisdictionerne i Finnland hafva nyl. undergått en stark klyf-
ning. Säxmäki Häraders domsaga är delt, så att den förr varande
Häradsh. Gadds yngre Broder fått deraf den andra hälften. Af
Rautalambi jurisdiction bar v. Kothen, och af LillSavolax ditto v.
Häradshöfd. Envall fått hälften. Hertigen vidtog Beredningens
förslag, att Ploderus skulle bli Xotarius i Upsala Consistorium.
Uermed är Ärke Bispen någorlunda väl tili frids, men de öfrige
Consistoriales klaga, att deras evärdel. rätt att nämna sin Notarins
efter förtroende blifvit dem betagen, och att Ploderus är ovan vid
sin nya tjenst och att lian dervid ej vill blifva gammal. Pant är
Amant jusqu’au Scandale declare hos Professor Wickmansfru, och
det var just att mortifiera den sidstnämnde, som Ärke Bispen ändtel.
ville hafva honom tili Xotarius. Ofversten i Anneen och Öfverste
Lieutenanten vid för detta Ostgötha Cavallerie Borgenstierna är
blefven Chef för Götha Garde. Grofve Cronhielm har för vid
pass 8 dagar sedän rymt från Dannviken. Dock vet jag ej att hän
blifvit efterlyst eller annorlunda efterspanad. Presickn Lode är rest
tili Medevi att dricka Brunn och skall bli borta tili d. 1 Augusti.
Imedlertid förestås Justitiae Cancellers ämbetet af Expeditions Se-
cret. Edm an. Såsom Bror sedt af Tidningarne har Expedit. Se-
cret. Pay kuli fått Cancellie Råds namn och värdighet. Eyktet
säger, att detta skedt för att göra honom accords-mässig med Lands-
Höfd. AVetterstedt, som då åter skulle tili accordera sig Presi-
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clents Ämb:t i Stats Contoiret. Det är möijligt, att denna gissning
är ogrundad.

Efter Öfver Direct. Theels död presenterade sig på den Chi-
rurgiska Theatren en man med de förträffeligaste certificater om
sinä insikter ocli sin erfarenhet, samt med den fördelaktige preven-
tion hans eget snille och hans Eaders förtjenst honom tillskyndat.
Det var en ung Doctor Bierchen. Hän skulle i synnerhet rem-
placera Theel i Stenskärningen. Men tvenne nu nyligen skedde och
misslyckade försök, det första uppå en gåsse å Lazerettet och det
andra å en Baron Wallenstierna hafva hos Pöbelen satt honom
i misscredit, och den artickeln kan för lång tid, tili äfventyrs för
evigt skada hans repntation. Poiken på Lazarettet dog på 1/2 och
Baron Wallenstierna på 10;de dygnet efter förrättad operation.
Sakförståndige oveldige män taga honom allmänt i försvar, och en-
hälligt erkännes, att hän tili profstycken fått 2:ne alt för dåliga och
enerverade sujetter. Colleginm Medicum skall ock skriftel. intygat, att
operationen med ali skicklighet blifvit verkstäld, och att vid Likens
obduction något det minsta tekn tili misstag ej kunnat förspörjas.

Eöre detta lärer jag nämnt att en Eält Camererare ochEeg:ts
fältskär vid G-ardet Söderberg för ådragen enonne balance afvikit
orten. I går blef hans döda kropp funnen flytande utföre Norrström
och nptogs in nnder Dramatiska Theatern eller förra Arsenals kuset.
Hos den döde fnnnos ej någre penningar utom 10 ä 12 styfver i
Slantar, men gull uret var i behåll i fickan. Det anses för säkert
ex multis indiciis, att lian sjelf häfvit sig i strömen vid den tid då
hän saknades.

Trägården vid S:t Jacob blir just icke vanskapad. Jag tyeker,
att efter den nya dessein blir deraf en vaekrare promenad. Två
rader af de gi. stora trän aro borttagne och nya mindre, tili längre
afstånd från hvarannan satte i stället samt trummor inrättado nnder
gångarne att afleda den förrut så besvärl. fuktigheten. Stenmuren
fälles tili 2 alnar och täckes med sine förre järnplåtar, så att pro-
jectet att deromkring inrätta ett spjälplank af Järnstänger måste
funnits för kostsamt. Orangeriet blir likväl förstört både här och
på Carlberg.

Prosperin soin endast med två rösters skiljaktighet valdes och
kallades tili Yetensk. Acad:s Secreterare, har undanbedt sig detta
ämbete. Hvem som får det är ovist. Jag har nämnt om Rutström,
men hän är känd af ganska få, och hans Eivaler söka ecclipsera
hans goda renommee. Om jag kunnat tro honom hogad för den
sysslan, och om den ideen fallit mig in, skulle jag säkert genom
vår Canceller sökt att procurera honom vissa betydande mäns förord
hos Academien och sine medbröder.
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Just nu fick jag Brors bref af cl. 19 hujus. Tack för nouvel-
lerne. I Pingstveckan tillbragte jag en liel förmiddag på Kgi. Biblio-
tbeket. Det största och nedefsta rumet är än ej vidrört. De öfre
Gallerierne aro någorlunda i ordning, men af inindre skrifter ocli
ströpapper ligga Stora bögar här och där.

Paquettet bar jag lämnat tili Lhfd. Sernsköld, soin sjelf lärer
anmäla sin tacksägelse. Doctor Bladh råkade, men genoxn en ista-
clig häst, ut för samma accident soin jag för Jul, eller för en för-
sträckning på vänstra foten vid viiston. Hän nyttjar ännu kryckor,
efter det hän i nio veckor sutit inne. Det var lian soin hufvudsak-
ligast hjelpte mig, och nu lofvar lian att hinna fram för mig tili
fullkoml. restitution, ty jag har ännu någon styfhet qvar i ledgån-
gen, ehuru jag ej synbarl. haltar. Hän ber om sin hälsning och vill
fundera på Sten Stures hufvud. Yi skola väl hafva ferier, men
nödgas likväl sitta fulla fyra dagar i denna vecka. Hälsa Assessor
Wallerian. Jag skall med nasta Post besvara hans bref. Hälsa
ock alla vänner. Må väl!!

LXXII.

Stockholm tl. 3 Junii 1796.

Högtärade Kärc Broder! Med Rådman Trapps skeppare Berg,
som afreste, åtminstono skulle afresa d. 1 liujus oin morgonen, af-
färdade jag tili Bror en stor Packlåda inneliållando:

l:o) Alla de af Licent:n Lönnrot å auctionen efter Archiat.
Bäck inropado Böcker, å hvilka Lönnrots förtekning, derä jag likväl
vid hvarje nummer i korthet teknat Bokens rabrique, bärhos bi-
lägges. De Böcker och verk, vid hvilka bokstaf. B finnes äro köpte
för Bibliotheket.

2:o) Bo Böcker jag i höstas för Brors räckn. af Doctor Borg
inlöste, näml. Homerus Sehrovelii, Adami Bromensis Historia
och L'histoire d'lrlande par Leland voll. VII. Dessa ligga med de
öfversta i Ladan.

3:o) Läsning för Landtmän I och 111 del a2O sk. H. . . 40.
Litteraire tidn. för 1796, första häftct 24.
Skördarne, poem af J. Gr. Oxenstierna. Häft ... 36.
Statsmäns Lefverne I, 11, 111 delen 1: 36.
Skaldestyckcn i Musique. 4:de delen. H 32.
£. Josophs Bref tili Alton. H 16.
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Sundii Skrifte Tai. H 24.
Charfca öfver Strömskolms Slussar 36.
Hvilka äro hinder för uplysningen, en declamafcion

stäld emot Gottmark & Christiernin 4.
K. M. Slutel. utslag om Ruuth 1.
Protocoll i Conseilen d. 29 April 1.
Oxenstierna öfver Gustaf 111 36.
Betalt dessutom för Packlådan 24 sk. ooh i Akare
penning 8 sk 32.

Rdr 7: 30.

Dessa sidstnämnde, ntom Chartan öfver Slussverket, äro under
ett Gardus pappers omslag öfverst i Ladan. Af Oxenstiernas tai
öfver Gustaf 111 finnes å de vanl. Boklådorne nu mera icke ett
enda Exemplar. Det soin medföljer köpte jag af Bokauctions Mäck-
laren Dillman för det pris, hvartill det såsom nytt skulle sålts. A
de piecer jag tog hos Utter följer härhos dess note. De häftades
pris ökas altid med 4 sk. när piecen är in 8:o, och deraf kommer
att Sundii Skriftetal, soin i Expl. kosta 20 sk., äro nptagne tili 24 sk.

Dagen förrut innan denna Expedition afgick, eller d. 30 Maji
fick jag Brors sidsta angenäma bref af d. 26 ditto, i anledning hvaraf
jag ock besörgt om åtskillige af de deri skedde requisitioner. Af
Hargs papper hade Utter ej inne något enda ark af den bästa
sorten. Hän bjöd mig en lika stor, men sämre sort, tili en plåt
lindrigare pris å riset, men emot Brors ordres kunde jag ej taga
det, litan måste afbida tili nasta skepps lägenhet, hvartill af den
eskade sorten ett ansenligt partie inväntas. Dertill skall jag ock
skaffa det begärte stadiga Postpapperet, hvarom jag nu ogörligen
hann bestyra, hälst alla minä förmiddagar af session i HögstaKätten
voro uptagne.

Det är aldeles riktigt att Adlersparre (Georg) är auctor tili
Statsmäns Lefverne, i hvilka ock hans caracter öfver alt röijer sig.
Hans Broder i Eiksarchivo har tili någon liten del biträdt honoin
i detta arbete. Hän har nu köpt sig en Egendom närä vid Sala i
Yestmanland, hvarifrån jag d. 29 Maji hade bref af honom. Jag
lärer förrut nämnt, att hans Broder Hyttinäsi. Axel Adlersparre
också nu mera g:m accord afgått. Af den rika Adlersvärds Son
fick hän för sitt Compagnie 10,000 Eiksd.

Sedän d. 29 April har någon Justitiae Conseil ej värit. Tänk,
att Beredningen tillstyrkt ändring i Consistorii Borgoensis utslag
om Conrectoratet i Lovisa, och att Apelroth framför Gabriel
Krogius måtte få derå fullmakt. Får se, huru det går i Conseilen?
Beredningen urskuldar sig dermed, att Consistorium gifvit Apelroth
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vitnesbörd ora fullgod skicklighet etc., ock att man i en lika casns
från Götheborgs Stift helt njligen gifvit ett lika ntslag. Sjelfva
Doctor Petrejus försvarar denna procedure sub hypothesi att Apel-
rotb är så skicklig som Consistorium skall intygat.

I går marcherade Konungen ocli Hertigen ut tili Ladugårds-
gärdet, där Campementet skall räcka tili denna månads slut. Fin-
narne hafva nu fått sig en nådig compliment för deras beredvillig-
het tili sitt Lands försvar. Den lärer Bror redan sedt ooh hört.

Från Lund aro ännu ej några Böcker ankomna. Norbergs
Memoria Olai Celsii fås ej här, men jag skall skaffa Bror den ge-
nom Lundblad. Jag reser ut i afton med Commerce Eådet Bergs
tili dess Landsgård, icke långt från Ulricsdal för att blifva där tili
Söndags aftonen. Consuln Wittfoth kommer dit också. Hälsa alla
vänner ocb gynnare. Må väl!

P. S. Jag bar förr glömt att berätta, huruledes Pr. Bonsdorff
under sin härvaro i hela 3 ä 4 veckor tog dagel. drdentliga lectio-
ner af Hof Intendenten Sundvall i Byggnings koristen. Bör man
då undra, att lian vill practisera hvad hän med kostnad fått lära.

LXXIII.

Stockholm d. 17 Junii 1796.

Min Högtärade Kare Broder! Penningarne Tjuju Sju Eiksd. i Biks-
gälds Sedlar blefvo d. 8 hujus genoin Mag:r Johan Bonsdorff
mig riktigt tillstälte, ooh har jag mig för dem i räckningen behöri-
gen debiterat. Nu har jag köpt efter ordres af Hargs bästa Tryck-
papper ä 3 Edr 8 sk. Riset, Två Kis, äfven ock halft Ris Postpapper
af den tjocka sorten å 2 Rdr. Friskt Pyrmonter vatn och Seltzer
af detta års påfyllning är än ej inkommit, men väntas vid månadens
slut med ett fartyg, som skall ligga segelklart tili afgående i Wis-
mar. Pyrmonter vatnet kommer enl. Herr Sass:s upgift att kosta
nu som för 24 sk. och Seltzer 16 sk. Bouteillen, utom inpackning
etc. Altsammans skall med första lägenhet afsändas, jemte Sjöbergs
Skaldestycken ä 24 sk. Yatnsatserne har jag betingat tili 20 Bou-
teiller af hvardera sorten. Om större sats åstundas är Bror god
och låter mig veta, dertill är ännu tid.

Jag har denna tiden värit ganska träget syslosatt, emedanjag
nödgats utarbeta en hop saker, för hvilka någon annan ej velat eller
kunnat hafva omak. Närlägde Document är. authentiskt, det har af
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M:r Blilow blifvit utdelt tili hela Corps Diplomatique. Resultatet
deraf säger sig sjelft för hvar tänkande man. Cierus på Gottland
har kallat hos sig tili Biskop i första nimet Öfver Hof Fred. Doctor
Lehnberg, i det andra Professor Tingstadius i Upsala och i det
tredje Probsten i Osterhaninge och Professor Doctor Möller. Enke-
hus Predikanten, Kyrkoherden Roos har näst desse fått de flesta
rösterna. Nu säges, att Tingstadius, jag vet ej än på hyad sätt,
gått från förslaget, och det vill tagas för afgjordt att Roos blir
Biskop. Generalen Baron Budberg väntas hit alla dagar.

Jag är redan inquiet att höra, om ej den under d. 31 Maji af
mig härifrån med skeppar Berg afskickade Sokkista ankommit.
Doctor Bladh är på landet, när hän kommer tili staden skall lian
få Mynt förtekningen. Fru Juslen har värit i 8 dagar på landet
hos Bruks-Patron Miiller och lärer blifva där ännu under åtta da-
gar. Hälsa alla vänner och bekanta. Må väl!

LXXIV.

Stockholm Midsommars dagen d. 24 Junii 1796.

Min Högtärade Kare Bror! Af Brors sidsta, som d. 21 hujus an-
kom, finner jag tili mitt stora nöije, att Packlådan, som afgeck med
Berg, riktigt framkommit. Någre räckningar öfver inropen har
Lönnroth ej lämnat mig. Men väl såg jag, att lian hade dem med
sig då lian jemte mig iuventerade Böckerne efter den förtekning
jag före detta insändt. Hän sade mig, att hän skulle skicka räck-
ningarne tili Professor Haartman, och om det skulle skedt, hade
priset å Bibliothekets acquisition utur dem lättel. kunnat utdragas.
Men i alla fall kan jag på auctions Cammm, emot en obetydlig con-
tingent, få ny räckn. för Bibliotheket, endast att dess inropsböcker,
efter Formater och Nummer i den tryckta Catalogen tili mig varda
upgifne.

Bror säger, att Bror ej fått IV:de häftet pro a. 1795 af Silf-
verstolpes Litteraire Tidning. Men häri misstager sig Bror helt
vist. Jag afsände den med Skeppm Carpen d. 30 sidstl. Januarii
jemte några andra piecer, såsom Gottmarks, Euphrasens, Skölde-
brands etc. Också fick jag d. 7 Martii Brors egenhändiga svar af
d. 18 Febr., livari Bror expresse nämner om detta häfte, att Bror
ej var nögd dermed, emedan det (såsom sant är) var upfyldt med
det eviga Kant iskä grälet. Bror måste antingen lånt denna piece
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bort, eller förlagfc den; ocli jag köper således ingen ny, förr än jag
får ytterligare ordres.

Ännu är ej Biskops sysslan på Gottlund bortgifven, men plu-
raliteten fortfar att tro, det kyrkoh. Roos, en ödkänd Svärmare och
Ignorant, blir dertill utnämnd. Dock mena någre få, att Probsten
Möller i närvarande crisis emporterar Hatten.

Med sidsta tisdags Post måtte väl Åbo stad fått förnimma att
fröken Eudensköld, restituerad tili sin adel. grefl. börd ock vär-
digliet, lösgafs från Spinnliuset d. 18 lurjus, att lion fått i donation
en Sätesgård på Gottland med 3337 a Rdr pension så länge hennes
Moder Grefvinnan lefver, och survivance på Enkefruns pension 12,000
dal. koppunt när den genom döden blir ledig. I morgon skall hon
afsegia tili Wisby med kronoavis Jakten ToTcan, den samma som
Stedingk omchristnade och kallacle Klokan. Prinsessan förser henne
med matsäck, och LandsHöfd. i orten har ordres att bestå henne
ali möijlig handräckning tili Egendomens byggnad, efter den dessein
hon upgifyer.

Ehrenström och Aminoff aro likaledes lösgifne och tili adel.
värdighet återstälde, dock få de ej vistas i Stockholm, men väl på
alla andra orter i Eiket där det dem behagligt faller. Caput caussae
Armfelt är jämväl restituerad in integrum, har återfått sine gods,
men lärer ej heller få vistas i Stockholm så länge. Det enda ven-
tilations ämne, som i den artickeln återstår, är, om hans namn sol-
lenniter eller i tysthet från kåken skall nedtagas.

Generalen Baron Budberg väntas ännu alla dagar. Ändtel.
är Generalen Pechlin i sanning död på Warberg, såsom af Tid-
ningarne bekant är, men utan att den förhärdade Syndaren hekänt
något ord, vidare än den tryckta ransakningen innehåller. Eyktet
om Konuugens resa tili Petersburg har gått här länge, men jag har
ej aktat nödigt att näinna derom. Tiden är underlig, och ali ting
är möijeligt. Generalen Baron Taube är under Eiks Cancellerns
semestre nämnd tili Minister af Utrikes affairerne. Inter nos, för-
blifver lian ock vid denna post, dock utan namn af Eiks Canceller,
ty den andre har afsked med 4000 Edr pension som Eiks Canceller
och 2000 ditto såsom för elettä Gouverneur för Hans M:t då lian
var Eron Prins, facit 6000 Edr. Orsaken tili alla tiessä länge för-
väntacle händelser är ej svår att utforska.

Under närvarande Oampement hafva Konungen och Hertigen
hurtigt krigat. Från d. 20 hujus och tili d. 23 om morgonen voro
de med sinä Årmeer från Ladugårdsgärdet marcherade ut åt Ul-
ricsdals sidan. Konuugens högqvarter var i första torpet utan före
Eoslags tuli, och Hertigens i Prescati. Sedän Konungen förlorat
de 2 första affairerne tili och med så långt att hans Silfver Cammare
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af Stockholms åkare med yttersta skyndsamhet måste bergas, seg-
rade hau dock, såsom anständigt var, i sidsta Hufvnd action, då
Hertigen måste lämna fältet och retirera tili Ladugårdsgärdet.

Jag glömer helt vist mycket,. som borde skrifvas. Men jag
skall påminna mig det tili nasta gång. Professor Holmberg för-
svann Innan jag kunde förmoda det. Hän kade sökt mig en dag
då jag var i Conseilen, och lofvat återkomma Innan hän skulle resa.
Men det skedde icke. Jag var ock så syslosatt den tiden att jag
ej många stnnder hade att förlora, och så vid pass är det ännu. I
dag hafva andre roat sig, och jag har arbetat hela dagen. Nu är
kl. 6 och jag skall gå på Posten, hvarvid ock min promenad lärer
stadna. Hälsa alla gynnare och vänner!

P. S. Väderleken har värit mycket rägnaktig, få dagar liafva
i denna månad värit rägnfria. Om hö och vårsäde är förträffeligt
hopp. Puågväxten är olika å särskilte orter, Upland får missväxt,
men i Södermanland är det bättre. Också torde någon frukt blifva.
Om jag får reda på någon resande, skall Postpappret genast af-
skickas. Liideke skall jag påminna om Böckerne, när Åbo fartyg
ankomma.

Hertigen har mottagit Hufvud Befälet öfver alt Artilleri i Biket.

LXXY.

Stockholm d. 28 Junii 1796.

Högtärade Käre Herr Broder! Enligt Brors i dess d. 24 hujus om
aftonen ankomne bref gifne ordres, lät jag dagen derefter lämna tili
Betjenten Norberg Brefvet tili fru Juslen, som då ännu ej var
återkommen. Jag vet ej eller, om Hon än är anländ. Men hon
väntades dock tili Staden såsom i nästförl. Måndag. Brefvet af d.
23 hujus med Tjugu Sju Bdr i Eiksgälds sedlar fick jag i går. Om
verkställigheten af dess innehåll med uphandling af kläde etc. skall
jag låta Norberg besörja. Jag menar hän är gjord för sådant bestyr.

På min först ingångne Postpappers handel blef jag narrad; och
jag måste återgifva papperet som ganska tunnt och ej svarande
emot Brors medsände prof. Sedän har jag lupit i alla kryddbodar,
men finner ej något som är fastare och tjockare än medföljande
prof utvisar. Nogaste pris å riset är 5—6 Bdr. Jag tycker det går
aldeles närä tili Brors prof, ehuru stämpeln ej är den samma. Något
bättre kan ej fås utom det som är velineradt, men det kostar 24
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sk. Boken alra minst. Låt mig veta, om Bror med denna sort är
kelaten.

Att de Angiosaxoniska Lagarne influerat oändel. på våra, och
att det skedt medelbarl. g:m de Norrska, som dessutom tili Indel-
ning, stil och sammansättning aro med Svea- och i synnerhet Glötha
Eikes Lagar i närmare likhet än som vid första påseendet skulle
synas troligt, det är otvifvelaktigt. Man behöfver endast göra liten
jämförelse för att finna det ögonskenligt. Jag skulle i den vägen,
som Bror sig företagit, kunna gifva Bror många alt för nyttiga sub-
sidier. Men jag är långt ifrån orten. Jag yet ej om Bror äger de
ex Mss. Legati Magnaeani i Köpenhamn 1776 och 1777 utgifne
gl. Isländska Kriste Eettir af åren 1122 och 1275, de meddela myc-
ken uplysning i detta ämne. Också har Kofod Ancher utgifvit
1781 i Köpenhamn En Samling af Danske Kirke Love 135 sid. in
4:o, deri ock gl. Skånska Kirke Eetten är införd och soin vid vissa
tillfällen förtjente att jämnföras. Eljest är Skånska Kirke E. tili
att finna vid Hadorphs Edition af gl. Skåne Lagen. Searin har,
som Bror vet, utgifvit två Disputationer de Decimis; den förra är
afskrefven utur Boehmers Jus Eccles, protest., dock utan att hän,
men väl de af honom citerade auctorer är anförd; och den senare
delen är en ömkans värd farce. Jag äger ock Wilhelm Con-
qvestors Lagar, såsom ock Skenaei Yeteres Leges & Constitutio-
nes Scotiae, Lond. 1613 in EoL, hvilka bägge innehålla åtskilligt
om 10:den, och i synnerhet de senare. Men jag vet ej, om det ingår
i Brors pian att nyttja sådane subsidier. Continuation af Celses
Bullarium, kommen utur Brors hand, måste blifva rätt artig.

Mitt sidsta bref af d. 24 hujus lärer redan uplyst Bror om den
hvälfning, soin in politicis skedt. Annu står i dag Armfelts namn
på skampålen. Man negoeierar om honom, och Budberg som stun-
del. väntas är än ej ankommen, om icke tili äfventyrs i går om
afton. Nasta fredag inmarchera Konungen och Hertigen med Troup-
perne från Ladug. Landsgärdet, och lärer Hofvet derpå flytta tili
Drottningholm. Eyktet om den Eyska resan fortfar dock ännu.
Biskops sysslan på Gottland är än ej bortgifven. Det vore alt för
caracteristiskt om Eoossen, en ödkänd ignorant och svärmare, skulle
varda utnämnd. Hälsa alla patres och vänner. Må väl!

P. S. Yar god och låt sin dräng aflämna innelyekte bref på
Post contoiret. där ägaren det kan bekomma.
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Stockholm d. 5 Julii 1796.

Min Högtäracle Kare Herr Broder! Brors Bref af d. 27 och 30 Junii
har jag riktigt erhållit. Klädet tili Eåck ocli yäst samt tvänne
starka Byxetyg, svarta, dock af diverse sorter, har jag genom Nor-
berg låtit uphandla i hl. Schwartzes klädes Bod närä in tili Myn-
tet, jemte alt tillbehör af knappar, Parkum ooh Canfas. Hela de-
pensen dervid är, sedän någre skillingar af Norberg blifvit afprutade
Tjugu Nio Eiksd. Eäckningarne skola följa med fru Juslen, som
ärnar härifrån med första lägenhet. Hon får ock med sig Böckerne
från Doctor Liideke, såsom ock tryck- och postpapperet samt de
requirerade hälso vatnen. Herr Sas s hade ej Spa vatn, hvilket jag
derföre måste taga hos Noor. Seltzer vatnet kostar 20 sk. kruset.
Alt skall blifva väl inlagdt. Eeg:ts fältskären Haartman är ännu
ej ankommen. Någre fartyg från Åbo aro ej heller än anlände; de
måste haft en långsam resa.

Af Anacharsis har Silfverstolpe endast ett Exemplar, för-
träffel. väl inbundit med förgyld Schnitt, och kostar 50 plåtar eller
162/3 Edr. Om dess inköp väntar jag ordres. Å samma Boklåda
finnes en Samling af alla emellan Europeiska Magter från och med
1761 tili och med 1795 slutne Tractater, fredsfördrag etc. i fem
Band nti stor 8:o, utgifven på Pransöska af Martens, som är Juris
Gentinm Professor i Göttingen. Den kostar häftad 8 1/ 3 Edr. Må
icke vårt Bibliothek kunde köpa den, för att få supplement tili de
äldre Collectionerne af Rousseau, Lambert och flere. Eljest är
jag sjelf tenterad att köpa den. På Bauses portrait af Gustaf
Adolph har jag prenumererat med 2 Edr. Hans portraiter af Czar
Peter I och K. Friedrich II finnas här redan tili lika pris, jemte
en suite af 24 Lärde män af alla slag. En kungörelse om subscrip-
tion på Gustaf Adolphs portrait bilägger jag härhos på Doctor Lii-
dekes begäran, tili deras tjenst som tili äfventyrs ville subscribera.

Yåre för kort tid sedän utspridde politiske nouveller torde tili
en del värit förhastade. Atminstone är vist, att Eiks Cancellers
sysslan under H. Excell. Baron Sparres ledighet förvaltas af H.
Excell. Baron Eeuterholm, som äfven i sådan egenskap flitigt ne-
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gocierar med Baron Budberg. Det påstås af åtskillige, att Ehren-
ström hvarken är eller skall blifva lösgifyen. Fröken Eudenschöld
är ra borta såsom jag förr berättat. Hon bar fått 1,800 Rdr tili
sin etablissement ocb 600 ditto tili resepenningar, men Iron får ej
pension förr än efter Modrens död, hyars innehafvande 12,000 d.
k:mt henno då tillfalla. Hon är restituerad ex eo capite, att hennes
Själasörjare intygat, det hon under sitt fängelse å Spinnhuset ärbart
och dygdigt sig förhållit, så att säker anledning vore att fönnoda,
det hon deri äfven framledes skulle fortfara. Detta är hämtadt ex
actis & visis och ej af andras sägner, hvarpå man vid denna tid ej
får mycket lita.

Då jag kl. emot 2 hemkom från H. Domstolen, fann jag före
mig en Fredenlieims present tili Academien i Åbo bestående af

l:o Fragmenta Thebaiea duo, de Miraculis etc. Eomae 1793.
4:o maj. Företalet gör 320 sidor ocli Texten 416 ditto.

2:o Systema Brahmanicum, Liturgicum, Mythologicum, Civile
ex Monumentis Musei Borgiani. Romae 1791. 4:o m. pp. 326 c.
Tabb. XXXII.

3:o Fossilia Aegyptiaca Musei Borgiani, descripsit Gregorius
Wad Danus. Velitris 1794. 4:o m. pp. 32.

4:o Lettera su' Monumenti Indici del Museo Borgiano, illu-
strata del Padre Paolino. pp. 23.

5:o Expositio Tabulae Hospitalis ex aere antiquissimae, in
Museo Borgiano Velitris adservatae. Auctore Joh. Phil. Sieben-
kees Norimbergensi. Romae 1789. 4:o m. pp. 37.

6:o Della Istoria degii ultimi 4 Secoli della Chiesa. T. V.
Libb. IX. X. XI. XII. 4:o.

I sin medföljande billet bar hän begärt, att jag ville afsända
dessa och i förväg prevenera Bror derom, på det den anstait må
fogas, att hela remissen under Brors frånvaro ej må bli förlagd. Jag
fullgör gifvarens begäran, och donation skall affölja med fru Juslen.
Henne råkade jag i går om afton i Kungsträgården, och hon bad
mig avertera Bror, att ehuru hon med det första gör sig resfärdig,
Bror dock ej må för hennes skull upskjuta med sin resa, så vida
Frun i anseende tili de än uteyarande Åbo fartygen ej kan yeta,
när hon kan kornina att resa.

Lybeckers poesier känner jag icke. Jag skall dock skicka
dem, ty de torde dock kunna ägas. Också sänder jag senare delen
af Schultzenheims Bref om Sveriges penninge väsende. Den för-
tjenar att läsas, ej så mycket för det hän refuterar Jöranssons
underl. Lawska System, som för de många underrättelser om Banco
hushålhn på olika tider, som hän meddelar. Jag bar förrut skickat
Bror förra delen, den Lindquist lärer fått.
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Biskops ämbetet på Gottland är än ej bortgifvit. I går kl.
5—6 e. m. flyttade Hofvet tili Drottningholm. Man har upphört
att pladdra om Konungens Ryska resa. Deraf kan dock ej något
argument dragas hvarken pour on contre. Ryska Gen. Bndberg
kommer att öfver sommaren residera på Ulfsunda gård. Hälsa alla
vänner! Jag hinner ej mera.

Cammar Revis. Rådet Pahnehjelm, som efter återkomsten
från sidsta kriget gifte sig med en krono Bagares Enkä å Ladu-
gårds Landet, som var mycket rik, fick i sidsta Conseilen skilnad
från henne. Bägge makarne voro ense om skilnaden, ooh för bägges
ro var den nödvändig, men för exemplets skull skadelig.

LXXVII.

Stockholm d. 8 Julli 1796 i största hast.

S. T. I dag före midd. hade jag besök af Reg:ts fältskären Haart-
man, som meddelte mig Hisputationerne och kopparsticket; och för
V 4 time sedän, kl. emot fem, fick jag Brors bref af 4 hujus. Jag
afskickade genast brefvet tili fru Juslen, sorn endera dagen skall
vara färdig. Med kopparsticket har ett aldeles oväntadt misstag
förelupit. Det hitsände föreställer Mosis nptagande utur älfven af
Pharaos dotter, och det har i mitt sinne aldrig ägt någon den minsta
likhet med Correges tafla i Galeriet på Slottet. I samma rum, där
denna Gravure var, hängde på väggen emot åen, närä tili fenstret
en annan, som jag ännu tror, skall vara stucken efter Correges mål-
ning och föreställa samma händelse. Jag har än ej hunnit söka
Fredenheim.l morgon f. m. skall jag dock göra det, och om lian
fortfar att hitfordra det kopparstick, soin jag trodt skulle vara en
copia af Correge, skall jag he Bror att närmare se derefter. Det
stycket är mycket finare och i lättare stil än detta, och om jag ej
bedrager mig tili ordonnancen aldeles lika med Correges tafla.

Alt hvad Bror requirerat följer med fru Juslen. Cainberg
kan likväl icke bli färdig med medaillonerne förr än emot slutet af
Augusti månad. När jag afsänder dem, skall jag ock skicka Bror
minä Isländska och Danska kyrkolagar. De förtjena visserl. att
jämnföras i 10;de liisterien. Påfundet var Catholskt, och i alla nyss
omvände länder lato Påfvarne nitiskt yrka dess införande. Likväl
lärer dermed i Norrige förr än hos oss kömmit tili stadga. Tionden
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var juris divini, och af Christne menniskjor borde den väl Clereciet
ooh kyrkan ej bestridas.

Om Statsfångarne lärer jag något namut i mitt sidsta. Ehren-
ström är än ej lös. Men Toll uppehåller sig nu i Aken, det säges,
att hän farit dit på permission och uppå sin parole att återkomma;
och det tror äfven jag.

Det är dock beklagehgt med Lagman Stålhandske, men än
underligare med grefve Taube. Inter nos, lärer denne senare gjordt
sig alt för höga begrep om sin förtjenst. Det är ej utan, att lian
ju är klokare än de fleste som mera nyttjas. Men jag tycker lian
kunde sätta sig deröfver. Tingstadius bar ej afsagt sig förslaget
tili Gottland, och således tros att Doctor Möller får Biskops stolen.
Det torde redan händt i går. Jag vet det likväl ej med visshet.
Sedän d. 9 Junii har ingen Justitiae Conseil värit, får se om den
tili d. 15 hujus sammankallas. Hälsa Schulten oändel. och alla
vänner! Må väl!! Tusende tack för Disputationerne.

Var gunstig och bed Widenius skicka mig sluträckning å min
lön för sidsta året. Jag ser ej mera något hinder i dess afslutande.

LXXYIII.

Stockholm d. 12 Julii 1796.

Högtärade Käin Broder! På fr n Juslens begäran får jag averterä,
att Erun i morgon straxt efter midd. afreser, å Hr. Reinhold Bre-
mers Jakt, som föres af skepp. Lindholm, med hvilken ock alla
Brors commissioner följa. I går om afton afgingo med döden Hofß.
Rådet v. Böhnen, Ledamot i H. Rätten, och Revisions Secretm
Wåhlin. På den förre var ingen skada, ty lian var så aldeles odugl.
ej just af ålder, utan af en medfödd svaghet. Den senare, endast
41 är gl. var en man utan ali underbyggnad af studier, ehuru son
af domprobsten Doctor AYåhlin, och kunde således också umbäras.
Yi hafva Ignoranter nog ändå.

I dag var Hertigen inne från Drottningholm och intog Sitt
säte i Krigs Collegium såsom Chef för Artilleriet. Predenheim
har åter förärat Academien åtskillige chartor och kopparstick, och
de, jemte hans egenhändiga förtekning öfver dem, affölja i morgon
med Lindholm. Eljest intet nytt. Hälsa alla vänner. Mera i
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morgon, om jag hinner, eller med Studenten Utter, som i går häl-
sade på mig och sade sig skola resa i slutet af veckan, hvartill jag
blir ledigare. Må väl!

Påminn Widenius om det i mitt sidsta bref omnämnde ärende.

LXXIX.

Stockholm d. 13 Julli 1796.

Min Högfcärade Kare Herr Broder! Enligt mitt bref med gårdags
Posten afsänder jag mi i dag med skepparen Lindholm tili Bror:

l:o) Tvänne packlådor med Böcker från Herr Doctor Liideke.
2:o) Ett convolut med diverse Lands chartor ocli kopparstick

från Ofverintcndenten Eredenheim.
3:o) En packlåda, märckt H. Gr. P. innehållande 20 Bouteiller

Pyrmonter vatn, 10 ditto Seltzer och 10 ditto Spa, alt från Herr
Rådinan Sasse, som i förrgår inbekom Spa vatnet, hvarå förrut ingen
tillgång fanna liär i staden; ocli kostar denna Lada, enl. Sasses när-
slutne räckn Pdr 18: 28

4:o) Ett paquett, innehållande 2 Ris tryckpapper .... 6: 16
1/.i Pis tjockt postpapper 2: 32
v. Schultzenheims Bref, senare d. H 40
Sjöbergs Poemer 24
Silfverst. Litteraire Tidn. 1796. 2 häftet 24

5:o) Det requirerade klädet jemte 2:ne Byxetyg och
annat tillbehör, enligt Wilhelm Schwartzes 2:ne
bifogade räckn 29

NB Sex skill. 4 rdst. är afprutade
Rdr 58: 20

Klädet har fru Juslen i sin Couffort, men alt det öfriga har
Skepparen under sitt bestyr emot connoissement.

Priset å tryckpapperet samt Schultzenheims och Sjöbergs
arbeten verificeras genom Mag:r Utters, och det å postpapperet
g:m kramhandlaren Bo lins närlagde räckningar

Uti paquettet sub n:o 4 har jag inlagt tili Brors tjenst Jus
Ecclesiast. yetus Thorlaco Kettilianum af år 1123 och Jus Eccles,

novum Arnaeanum af år 1275, bägge i ett Band, och Thorkelins
Samling av gamle Danske Kirke Lowe in 4:o. Desse äro mig till-
hörige och skickas endast tili Låns, för att nyttjas vid fortsättningen

24
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af Brors arbete de Decimis. Jag menar, att af dem en ocb annan
nyttig uplysning skall vara att hämta.

Jag nämnde i går att v. Bölmen var död. En annan af våre
Ledamöter, Assessor Lönnroth, har af hypocbondre blifvit aldeles
kollrig, så lian alt sedän d. 30 September i förl. böst icke kunnat
göra tjenst mer än en enda dag i Januarii månad. Nu bar hän rest
hela Sommaren, ocli är än ej återkommen. Hans Medicus Professor
Tingstadius tror, att någon förbättring hos honom svårl. kan vän-
tas. Deraf bar ock bändt, att jag alt sedän d. 1 Maji förledit ej
kunnat få den ringaste ledighet, utom i sidsta September månad
ocb hela Januarii månad, då jag af vrickningen på mitt ben ej kunde
komma ut. Sedän d. 1 Eebr. har jag ständigt gjordt tjenst, hvar-
med jag ock än, jag vet ej burn länge, får uthärda. I dessa som-
mar månader är’ det något ledsarnt att vara så bunden.

Ehrenström sitter än qvar på Carlstens fästning, men in libe-
raliori custodia än förrut. Om Aminoff är där qvar, kan för visso
ej sägas. Annu står Armfelts narun på Pålen, men det tros, att
lian snart restitueras. Man negocierar om honom ifrigt. Reuter-
liolin fortfar att sköta utrikes ärenderne. Det blir cnrieust att se
hvad vändning affairerne få d. 1 November nästkommande, det kan
näppel. någon dödelig med vissbet säga. Den unge Herren är så
förbebållen, att ingen är i stånd att utleta bans ideer ocb afsikter.
Imedlertid är det rätt roligt att se burn servilt Reuterbolm söker
att tillvinna sig bans grace. Om det lyckas, bvilket somlige vilja
tro, skall tiden visa. Det kan bända, lian för någon kort tid bibe-
båller sig, men långvarig kan bans period aldrig blifva.—Yår alliance
med Erankrike lärer snart se sitt slut. I Moniteuren skall en för-
dömligt scandaleux artickel om vår nu varande administration ocb
dess svaghet värit införd, men jag bar ej kunnat få se den. Jag
skall dock bjuda tili att komma åt det pappret. Ryktet om Konun-
gens resa tili Petersburg bar afstadnat, ocb jag tviflar om en sådan
demarcbe någon sin värit påtänckt. Om Konungen ock skall taga
sin Drottning från det Hofvet, så lärer likväl Bilägret ej ske i år,
ocb tili äfventyrs ej eller i det näst kommande. Brudens ålder synes
gifva god anledning att vänta ett par års upskof.

Annu bar det ej sports hvad Grefve Ruutb ocb bans Borge-
närer baft d. 4 bujus att säga i Götba Hof Rätt, eller hvad påståen-
den å Kronans vägnar dervid blifvit gjorde. Bonsdorff är än
bar ocb söker att procurera sin Bror Lectorn survivance å Hauho
Pastorat, för att sedän sjelf succedera honom i Lectoratet, men det
lärer ej reussera. Genom S male n bar lian sökt båra sig väg tili
Reuterbolm; huim långt lian dermed kömmit vet jag icke. Nu
bar jag påögnat Lybeckers både Poetiska ocb Prosaiska opuscula
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och funnit clem så nsla och dåliga, att jag ej kan helasta Bror med
dem. Om Bror samlar pecoralia i den vägen, då knnna de förtjena
sitt rum i den slags collection. Enahanda omdöme om dem liar jag
hört af Edelcrantz och Lenngren. Närlagde piece om de Lärdes
bestämmelse af Fichte synes deremot förtjena att läsas. Den kostar
hos Silfverstolpe, häftad soin den nu är, 20 sk., och jag sänder
den sub spe rati samt påförer den Bror i räckning. Hälsa alla gyn-
nare och vänner! Lycklig resa up åt Landsorterna! Må väl!

LXXX.

Stockholm tl. 1 Septemb. 1796.

Högtärade Kare Herr Broder! Min Herr Broders bref från Åbo
nnder d. 14 och 18 Julli och det från Borgå d. 9 Aug. aro alla ännu
obesvarade. Jag får göra det nu på en gång. Innan det medlersta
Brefvet af d. 18 Julii ankom, hyilket skedde d. 22 ditto, hade jag
redan d. 12 tili Doctor Liideke emot dess härhos följande quitto
för Brors räck. och för de i quittencet nämnde Böcker betalt Try
Riksd. 8 sk. in Banco med 16 sk. agio efter lO procent, och så-
ledes med Try Rdr 24 sk. Mera säger hän sig ej hafva att fordra,
och jag vet ej hvaraf det kommer att Bror gifvit mig ordres att
tili honom betala 5 Rdr 16 sk. Banco. Förmodel. har Bror väntat
flere Böcker, dem gubben dock ej lärer kunnat skaffa.

Kärlagde Cataloguer har hän begärt, att jag skulle tillsända
Bror. Hans pro memoria, som bilägges, visar hvad vid requisition
utur Lengnichska Bibliotheket bör i akt tagas. Af Numismaticis
är där on ansenlig samling. Men Academiens vilkor torde oj tillåta
någon stor handel i den grenon. Den 13 Aug. ankoin med en skep-
pare från Malmö en stor packkista med Böcker addresserad af Pro-
fessor Lundblad genom mig tili Professor Bihnark. Denna pack-
kista aflämnade jag d. 26 ditto tili skeppm Grinman, som förer
Mamsell Augustins fartyg, ocb i samma kista inlade jag för Brors
räckning följande Böcker:
Blairs Lectures on Puhetoric. Expl 2: 24.
Grefve Stollbergs Resa g:m Italien och Neapel. H 1 —.

Lybeckers Skaldestycken. H 8.
Kellgrens arbeten 3 delar, för hvars häftning jag betalt. . 4.
Frakten från Malmö hit gjorde 2: 8.
Akare lön från och tili Skoppsbron 24.

Rdr 6:20.
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Härom har jag för detta averterät Professor Bilmark och
tillika berättat honom, det jag fört frakten och åkare lönerne a Brors
Conto. Jag vet ej, om alla de från Lund komne Böckerne voro
Acaclemien tillhörige. Bror kan på stället liquidera om frakt och
umgälcler med vederbörande, som tili äfventyrs kunna hafva del i
berörde Böcker. I går ankoin åter en skeppare från Malmö, som
enl. Professor Sommelii med Posten samma dag tili mig ankomne
avisbref hade en Packlår med Böcker inköpte på auction efter Biskop
Celsius. Som Ginman än låg qvar vid Skoppsbron, iät jag i dag
flytta Packkistan från Malmö fartyget tili Ginmans fartyg. Frakten
tili Malmö Skepp:n betalte jag enligt bilagde connoissoinent med
En Edr, och som jag nu ej behöfde åkare, slapp jag med fyra skil-
lingars utgift tili ett par Sjöman, som transporterade kistan från
det ena och tili det andra fartyget. Ginman reser i dag om han
får vind. Quittencet på den förra frakten har jag skickat tili Pro-
fessor Bilmark, som lärer aflämna det tili Bror. I öfrigt medfölja
här innelyckt:

Blix anmärkningar emot Schultzenheim H 24.
Anonymi ditto H 8.

Bägge dessa declamera emot hela Banco-inrättningen, och troligen
latet angvis sub lierba. Likväl synes ingendera af dessa auctorer
vara farlig, och något af hvad de säga synes hafva skäl med sig.
Anonymen förekommer mig dock öfver måttan confus. Han vdl
försvara sitt förr utgifna arbete om ett naturligt Finance system,
hvilket Schultzenheim i vissa delar häcklat.

Skalden Lybecker, afskedad Drabant och Son af fordom Clas
Lybecker på Nuhjala, är nyligen död blefven i mycken fattigdom.

Af Anacharsis väntar Silfverstolpe i höst Exemplar tili civilt
pris, och jag skall då köpa ett för Bror. Middletons Hist. of Ci-
cero och Gillies Hist. of the Greece voro hos Holmberg bortköpto
förr än Brors bref ankom, men i höst får Silfvei'stolpe af clen senare
någre Exemplar. I Paus Samling av gamle Norrske Love, som
Bror från Upsala Bibliothok skaffade mig tili låns, voro någre frag-
menter af gi. Norrske kyrko Balkar införda. Jag vot ej eller hvar
annorstädes de kuncle finnas. Detta verk har jag g:m Lundblad
requirerat, och han har lofvat att å någon auction i Köponhamn
låta det för mig inropa, ty utur Boklådorne är det länge sedän
försvunnit. Om han är nog lycklig att få den, lärer den likväl ej
förr än i nasta vår, om Gud viii, komma mig tillhanda. Mä icke i
Binghams antiquitt. Eccles, något finnes om tionden i England
vid Christendomens början. Prideaux har ock skrifvit en stor Bok
of Tithcs, men den har jag ej lasit eller sedt. Jag skall se efter,
om den finnes å K. Bibliotheket härstädes.
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!Nu som bäst roar sig eller politicerar vår unge Konung i Pe-
tersburg. Afsikterne med resan och dess fölgder skall tiden visa.
Annu aro de förborgade för våra ögon. Ulan ali tvifvel fikar H.
ocb E. att reconciliera sig med Grumman, för att under hennes pro-
tection antingen undgå svår räfst för sin administration eller ock
att derutöfver få beliålla någon influence i styrelsen för framtiden.
Huru det dem lyckas måste icke långt tili blifva synbart. Edman
är sysslosatt med att författa Hertigens Berättelse om Eikets för-
valtning under minderårigheten, att d. 1 November nästkommande
tili Konungen afgifvas. Det vore rätt roligt att få påögna detta
opus, men ännu oclr i någre år härefter måtte det, åtminstone i sine
vigtigaste delar, hållas ganska liemligt.

Ännu hörer man ej af något proclama tili Baron Euutbs Bor-
genärers sammankallande. Apparemment kommer dermed aklrig tili
verkställighet. Ab! quelle inconsequence. Om Konungens resa ge-
nom Finnland torde jag vid tillfälle ocb med säker lägenbet af Bror
få de underrättelser som i allmänna Tidningar ej kunna få rum.
Hvad dömer man bland uplyst folk- där i landet om den Herrens
person? Hvarifrån fick Bror det ryktet att LandsHöfd. Eosenstein
skulle på resan blifva bonom följagtig. Det var visserl. aldrig på-
tänckt.

Gref Cronstedt på Carlberg bar åter fått ett underligt infall.
En Stallmästare Lewin vid Krigs Academien (Son af JadenLewin)
som förrut tjent vid Kongi. Stallet, då Hans Excell. Baron v. Essen
var första Hofstallmästare, bade författat en Bok i Eidkonsten ocb
dedicerat den tili v. Essen. Innan hän likväl ville lämna sitt Manu-
script tili trycket, tyckte ban böfligbeten fordra att presentera det
hos sin nu varande höge förman Cronstedt, som dock förbeböll sig
att få det genomläsa. Men då lian såg arbetet dedicerat tili v. Essen
och sig förbigången, uprördes straxt hela hans galle, så att ban med
egen hand öfverkorsade dedicationen och då Lewin koin tili bonom
öfverföll bonom med groft ovett ocb förklarade att Boken bordt
vara dedicerad tili Academien, i bvars tjenst Lewin nu stod, ocb
att den komme att tryckas icke för hans utan för Academiens räck-
ning. När Lewin bärvid protesterade med förmälan att arbetet vore
hans egendom och ej kunde bonom utan våld fråntagas; att ban så
mycket mindre kunde förpliktas att upoffra den lilla vinning bonom
af dess tryckning kunde tillflyta tili Academien, som ban icke njöt
någon lön på dess stat, litan tvärt om af egen god vilja tjente vid
Academien för den Stallmästare lön, bvilken ban vid Östgötha Ca-
vallerie innebaft och efter Eegementets förvandling tili Infanteri
lika med andre reducerade Officerare i sysslolöshet kunnat förtära
m. m.: Så befalte Grefven sin Adjutant att leda bonom ut, ocb
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ändfcel. att sätta honom i arrest, hvilket ock på derom itererade
ordres skedde. Genast som detta skedt reste hans Nåde tili Drott-
ningholm ocli utverkade sig Hertig Carls, som då än var qvar, appro-
bation å arresten. Efter 8 å 12 dagars arrest blef ändtel. Lewin
lösgifven, och som hän hos Justitiae Cancellers ämb:t klagat der-
öfver, att man ville våldsaml. afhända honom hans Manuscript, är
nu mera resolverat, det Manuscriptet skall i General Krigs R:n de-
poneras, tili dess Krigs R:n i Laga ordning deciderar för hvars,
antingen för författarens eller Krigs Academiens räckning det samma
skall tryckas; och dervid står det nu så länge. Professor Schulten
lärer väl hört af denna historie.

Sällskapet för Allmänna medborgerl. kunskaper har, såsom Bror
af Tidningarne sedt, (dock på Justitiae Cancellers ämbetets stränga
befallning) blifvit föranlåtit att återkalla dess utsatte prisfråga: om
det är nyttigt att flere sysslor updragas tili en och samma persons
bestridande. Någre få af Ledamöterne, och bland dem förnämligast
en Johnsson, Notarius i Riksgälds Contoiret och Son tili den fa-
meuse Riksdags Bonden John Bengtsson, hafva likväl deremot
protesterat.

Ändtel. är ock action emot Leopold och Holmberg ang;de
det om Luthers disput med djefyulen i Extra Posten införda stycke
af Stadskämnors R:n sålunda afgjord att både författaren Leopold
och Boktryckm borde hvardera böta, såsom de hvilka utan veder-
börande Consistorii censur låtit trycka en Theologisk afhandling,
sinä 200 dl. S;mt enl. 1774 års Tryckfrihets förordning. Härmed
skola de ock åtnögts.

Nu tili Brors Lagfrågor. Hvad l:o beträffar Bokauctionistens
provision, så är genom Carl XII Constitutorial för Bokauctions Cam-
maren i Upsala af d. 6 Novomb. 1703 förordnat, att Bokauctionisten
ägde att i ställe för de förrut genom Cancellie Collegii författning
af d. 16 Martii samma år, njuta 8 och högst nio procent i provision.
I grund häraf upbar Stockholms Stads Bokauctions Cammare altid
8 procent, och än dertill Hyra för Rummen, om Böckerne öfver 2
månader efter inlefvereringen g:m ägarens förvållande komma att å
Auctions Cammm qvarblifva. Denna Carl XII författning är tryckt
(p. 29) i den lilla samling af förordn. om auctions och address ver-
kot, som framl. Commerce Rådet Magnus Lagerström år 1731 ut-
gifvit i Stockholm in 4:o, och jag vet att Hedenström äger denna
Samling.

2:o Om Kronoskjutser är mig vitterl. ej vidare stadgadt än att
alle Hemman, som stå i Jordeboken för 1 helt eller 1/2 hem:n, böra
utan afseende å deras mantals storlek (ty NB i denna sak äro ej,
såsom annars ofta hemmanstal och mantal af enahanda betydelse)
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böra skjutsa lika. Men nnder sidsta kriget gjorde v. LandsH. von
Glan i Åbo Län den förtfattning, att alla homman öfver i/2 och tili
ett lielt mantal skulle skjutsa dubbelt emot dem, som bestodo af
V 2 mt. och derunder. Sadan ungefär vill jag minnas att lians reg-
lering var. Yid Lands Contoiret kan den bästa uplysning meddelas.
Lika författning vid pass tror jag, att äfven i de öfrige Finska länen
lärer nnder kriget blifvit gjord. Men eljest böra alla, soin stå för
1 helt bem:n skjutsa lika ocb dubbelt emot dem, som stå för ett
halit ditto, hvilket ock i anseende tili hållskjntsen altid blifyit i
akt tagit.

3:o Om förmän, som öfver upbördsmän hafva inseende, är ge-
nom Kgl. förordn. d. 21 Martii 1735 generaliter stadgadt, att om de
antingen sjelfve eller g:m andra directe eller indirecte någre medel
af sine underhafvande upbördsmän och redogörande begärt eller tili
låns undfått, nnder hvad skäl ellei- titul det vara må, eller ock til-
låtit andre att penningar utur publique cassor tili låns undfå (i de
händelser nami. då ingen författning bjuder att cassan g:m utlånin-
gar skall förkofras) böra de efter föregången ransakning och dom
de lånte penningarne med 6 procents räntä återgälda och vara deras
ämbeten förlustige, samt förklaras ovärdige att någon sin vidare i
kronans tjenst brukas. Lennä förordning, som in extenso kan läsas
i Modees verk, är ännu vid sin fulla kraft.

Loctor Rutström är här ännu qvar. Lock aro 14 dagar för-
flutne, sedän jag sidst såg honom. Professor Malmström bar med
en verkel. sällsam flit och biträdd endast af Waldius och nödige
handtlangare hela Sommaren arbetat på Kgl. Bibliothekets range-
ring. Lermed är likväl ännu ej kömmit tili slut. Någon ändring
är ock gjord med de små mmmen näst utan före Bibliotheks salen,
hvars ingång äfven skall flyttas på Långväggen.

Af utländske Tidningarne har väl Bror sedt i hvad crisis vårt
Hof med Franska Republiquen sig befinner. Man tröstar sig likväl
ännu på Beursen dermed, att Directorium decreterat, det Svenska
Nationen och dess handelsskepp ej skulle fiendtl. behandlas. Imed-
lertid är Republiquens Charge d’Affaires rappellerad och nyligen
bortrest.

Schulten har tili äfventyrs omtalt, det General Adjutanten
Baron Cederströms iråkade disgrace i synnerhet utbröt af den
anledning, att hän sökte förmå Hertigen att förordna en fiscalisk
action emot Professor Törngren i anledning af hans utgifne Ar-
tillerie-BooTc (NB jag nyttjar Cederströms egen orthographie) såsom
innefattande en Satir och smädelse emot Cederström, som då var
Ohef för Artilleriet, och skulle denna action äfven sträckas tili Bo-
kens Recensent i Stockholms Posten, så vida hän lika med Törn-
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gren föregifvit, att vårt Artillerie i senare tider fallit från det flor
ocli den celebrite, hvartill det i Cronstedts ooh Ehrensvärds
tid hade hunnit. Eörenämnde tillärnnade action blef likväl lyckel.
afbögd. Men härmed nog för denna gången. Hälsa alla vänner.
Må väl!!

LXXXI.

Stockholm d. 8 Septemb. 1796.

Högtärade Kiire Herr Broder! Med de tvänne sidst ankomne Poster
bar jag rigtigt erhållit Brors angenäma bref af d. 29 Aug. ocb d.
1 lurjus, ocb af dem med synnerlig fägnad förnummit, att Bror lyck-
ligen fulländat sin resa. Det förstnämnde brefvet feck jag någre
timar efter det jag med Skeppm Ginman tili Bror affärdat en lång
Epistel jemte någre piecer. Dessutom bade bemälde Skeppare med
sig en Packlår med Böcker, dem Professor Sommelius i Lund tili
mitt fortskaffande addresserat. Eörrut d. 26 Aug. hade jag ock tili
honom aflämnat en större Packlår äfven från Lund ankomne Böcker,
att tili Professor Bilmark aflämnas, enligt Professor Lundblads
ordres. I denna Packlår voro ock någre Böcker för Bror, sora i
mitt förra bref aro nämnde. Bland dem voro jiimvälnågre stycken
af Ereylinghausens Missions-historie, att användas tili coraplette-
ring af hvad Bibliotheket förrut deraf äger, men dessa lärer jag i
min tili Prof. Bilmark afsände note giömt att antekna.

Nu bär innetyckt afföljer tili Bror: l:o Nordia, månaderne
Aug. Sept. October, November ocb December 1795, 5 bäften k 12
sk. Kdr 1; 12; 2:o Continuation af Lengnicbska auctions Cata-
loguen från Doctor Lildeke; 3:o Ett äreminne öfver Scbinmeyer,
från samma liand. I förstberörde Månadsskrift får Bror, i synnerhet
i November månadsbäfte läsa bittra, men tili äfventyrs icke ogrun-
dade reflexioner öfver vissa bändelser. Jag förstår ej buru det till-
kommit att Månaderne Majus, Junius ocb Julius härstädes nu ej
kuuna erbållas. Det försäkras likväl, att än i böst de vanlige köpa-
rena med dem skola förses.

Enligt bvad bär förmäles, skall Konungon i dag inträffa i Hel-
singfors. Yid nästa veckas början torde således Åbo få den nåden
att se Hans M:t dit återkommen. Likväl hörde jag i går sägas, att
afresan från Petersburg vore upskjuten tili d. 12 bujus, bvilket jag
dock svårligen tror. Reuterholm skall alt för illa gjordt ifrån sig
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den Menuett hän där på Hofyet nödgades dansa. Huru hän för
öfrigt blifvit där ansedd, spörjes ännu icke.

Jag kunde lättel. föreställa mig, att vår Biskop ändtel. skulle
blifva en Eevisor i Eiksgälds Contoiret. Huru skulle väl hän kunnat
låta ett sådant tillfälle gå sig utur händerne att ännu en gång visa
sig i den stora verlden? Också inåste den under revisions tiden
infallande Eeg:ts förändringen värit för honom mycket retande att
vilja hit öfver. Efter ali liknelse hlir hän väl här qvar öfver vintren
ooh tili nasta sommar.

Tili närmare belysning af hvad i ofvanberörde Månadsskrift
om Linköpings Tidning berättas, bör jag nämna, att en Adjunctus
Pastoris i Norrköping Sundelius efter något spectakel där i staden
begynt Marseillaner hymnen ca ira och blifvit deri af en stor del
Spectateurer accompagnerad. Då lian för detta pojkaktiga uptåg
blef hos Consistorium i Linköping under tilltal stäld, förebar hän,
att det ej värit Marseillaner hymnen som då blifvit intonerad, utan
en annan den lian tili Svenska Eegeringens beröm i samma ton för-
fattat, hvilken lian ock i Björns Tidning iät införa. Förhållandet
härmed skall ej kunnat med fullkomlig visshet utredas, emedan af
de månge personer, som dels vid Consistorium dels i Norrköpings
Kämners Eätt derom hörde blifvit, ej kunnat med säkerhet intygas
annat än att tonen som sjungits värit den Marseillanska. Imedlertid
blef Sundelius, som i Norrköping var mycket afhållen, af Consisto-
rium transporterad tili Adjunct hos Pastor i Enhörna, ett litet då-
ligt Pastorat af 24 a 30 mantal, hvilket Consistorii utslag äfven K.
M. på Beredningens tillstyrckande gillat. Men Björn, som i sin
Tidning infört den på en så syndig melodie upsatta visan, blef ej
heller lottlös. Hans Tidning blef ej allenast förbuden, utan hän ock
ovärdig förklarad att någon periodisk skrift af hvad innehåll den
ock vara kunde, vidare utgifva. Huru sedermera Sundelius vid
sin afresa från Norrköping med mycken ståt blifvit ledsagad tili
nasta ombyte, och huru man där gjorde honom ett sammanskott af
omkring 500 Edr lärer förrut vara bekant.

Yår Lönnroth är aldeles från sitt förstånd. Hän har flere
resor värit i begrep att dels dränoka sig, dels på annat sätt afhända
sig lifvet. Medici gifva föga eller snart sagt intet hopp om hans
restitution. En Härads Höfding Jacobsson i Södermanland, för
detta Auditeur vid Hertig Fredrics Eeg:te, anlägger redan planer
att få intaga hans rum i Högsta Eätten. I det afseendet har hän
sökt att blifva adjungerad i Hof Eätten, livari lian ock vunnit bifall;
och har för att skaffa honom där ett rum, Zellen erhållit tjenst-
ledighet på några månader.

General Consuln Wittfoth var hos mig i förgår och berättade
25
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att Lagman Stålhandske skall komma sig före. Huru är det med
Grefve Taube? Någon har sagt mig, att på hans förbättring myc-
ken räckning ej skall vara att göra. Det var oändel. väl att Lefrens
föresats blef afbögd. Baron Flemings fader har värit Hofmarskalk.
Att denne unge man äger Konnngens hela förtroende är otvifvel-
aktigt. Hän tros äga goda grundsatser, så långt en Holman dem
äga kan. Men vid 23 a 24 ars ålder ooh utan ali den ringaste
routine i tjenste vägen, måste lian vara mägta oförfaren. Jag känner
honom icke en gång tili utseende. Så litet har jag lupit i Hoftrap-
porne. Nu ser jag, att proclama tili Euuths cession är utfärdadt.
Hälsa alla vänner. Må väl!

LXXXII.

Stockholm d. 14 September 1796.

Högtärade Käre Herr Broder! Förmodel. aro minä Bref med Skeppm
Ginman och Herr Doctor Eeström [läs: Eutström] nu mera fram-
komne.

Sedän jag sidst skref, har jag fått tillfälle att se den i Köpen-
hamn i år utgifne och nyl. hitförde piece, hvars titel är; Aristo-
Icraternes Cathechismus eller Tcort och tydelig Anvisning til den cdeene
Saliggjörende politiske Troe, med ett Anhang af Aristocratiske Psalmer
tili Troens Bestyrkelse hos de Eenfaldige og de Vantroendes Omvaen-
delse, 46 sidd. i litan 8:o. Efter en dedication tili Suitan Selim den
Tredje på vers, och ett företal äfven på vers, samt en kort Inled-
ning prose, innehåller den;

l:o Sju store Bud, näml. 1) Du skal frygte, elske og adlyde
Din regierende Herre og Hans Eamilie over alle Ting. 2) Du skal
'give din Herre Skat och Laan og alt hvad Hän esker og befaler.
3) Du skal ikke tage Din Herres Havn fufängehgen. 4) Koin i lm,
att deeltage i alle din Herres gläder og Sorger. 5) Du skal ikke
have medynk med nogen Demokrat. 6) Du skal ikke aflegge noget
formesteligt Widnesbyrd om nogen bedre Eegieringsform end den
existerende. 7) Du skal end ikke begiäre Frieheden; alle desse med
tillhörge sinnrike förklaringar.

2:o Tre gang Tre Troes-artikler.
3:o De hellige Hemmeligheder eller de Aristokratiske Sacra-

mentei 1, som äro fem, näml. 1) Befereringen, som bestaaer i at for-

194



LXXXII. 1796 u/„ .

ta'lle Stor Minclene alle de Low-fcaler mau hörer och ikke hörer over
dem. 2) Spioneringen. 3) Spillelconsten som bestaaer i at man hos
sin Naadige Ma'cen weed med Gla'desminer i ansigtet at tabe sine
Penger, enten mau siden skal laane eller stia'le for at erstatte Tabet.
4) Jöderiet, at forskaffe Patronerne Penge, at laane hos de döpte
saa vei som hos de ikke döpte Jude etc. 5) Kobleriet, som beskrifves
med följande verser utur Voss: Man fiihre seinem Herrn Sein Weib
und seine Tochter zu, Vnd trage Band und Stern. Anses för det
djupaste af alle den Aristocratiska trons Mysterier.

4:o Aristokraternes Litanie.
5:o Aristokratiske Psalmer, fem tili antalet.
6:o Bagtale til Bogen selv: hos hvilka han bör söke recommen-

dation och hvilka han bör agta sig före etc. Som jag tviflar att
kunna skaffa ett Exemplar deraf antingen åt Bror eller åt Biblio-
theket, har jag imedlertid afskrifvit Litanien och Troes ArtiMeme,
som hörhos medfölja, för att tjena tili en profbit, hvaraf om piecens
öfrige hait kan dömas.

Nordia har uphört med förledit års slut, och dertill säges, att
Svenska Ministern Ehrenheim mycket bidragit. Grefve Munck
skall ute i Italien, där hän vistats, skrifvit, låtit trycka och sökt ut-
sprida en skrift om Svenska Successions-verket. Svenska och i syn-
nerhet Banska Ministeren hafva användt ali möda att få skriften å
alla orter indragen ooh författaren insatt å någon fästning. Man vill
ock tro, att hän nu vid pass torde sitta insluten i Poni å Castellet
S. Angelo, så hvarken soi eller måne komma åt honom.

Jag måste förr detta berättat att en Peg:ts skrifvare vid Gardet
Fält Oamererm Söderberg, sedän hän i vintras en förr middag i
Stats- eller Piksgälds Contoiret upbar 11,000 Pdr tili Gardpts aflö-
ning, samma dag om aftonen försvann; att hän då troddes hafva
rymt; att hans lik sedermera vid Islossningen fanns flytande i Norr-
ström; att den döde då hade på sig sitt guldur; att policen förkla-
rade honom för en Sjelfspilling och lät fora hans kropp tili galg-
backen etc. Sedän man utredt denne mannens Bo och funnit hans
behållne egendom, utom de försvundne 11,000 Pdr, svarande tili 80
procent af ali hans vitterl. skuld och nästnämnde Balance, begynner
det grufvel. att spöka efter honom. Man har fått anledning att
misstäneka Ofverste Lieut. von Stockenström och en drabant
Christiernin, hvilka om aftonen då hän försvann souperat med
honom hos den förstnämndes Maitresse Inga Åberg, för att vara
hans Banemän och att hafva spolierat hans då innehafde penningar.
Detta rykte går nu sourdement endast bland det bättre och up-
lystare folket, och får derföre ännn på en tid ingalnnda omtalas för
någon menniskja, eho hän ock vara må. Det kan vara att misstanken
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är ogrundad. Men hvad soin med visslxet synes kunna sägas, är att
den döde ej sjelf afliände sig lifvet.

I går fick den sinnessvage Assessor Lönnroth tillfälle att
störta sig ned i gatan från ett fenster i tredje våningen, hvaraf
hän skendöd blef liggande. Det är märkeligt, att nn innom högst
7 a 8 veckor 9 a 10 Sjelfmord här blifvit hegångne. Tili Sjelfspil-
lingarne hörer ock Mamsell Pasch, som störtade sig äfven från en
vind öfver 3:dje våningen ned i gatan utur det hus vid Mnnkhro
torget där hon hos sin Broder Professor Pasch var boende. Hon
hade efter sin Systers, Portrait målerskan Paschs, död blifvit svår-
modig och i sadan yrsla vidtagit förenämnde olyckl. expedient att
komina utur denna Jämmerdal.

Den HäradsHöfding Jacobson, som jag i mitt sidsta Bref om-
nämnde, är frälseman och skrifver sig von Jacobsson. Lärer så-
ledes briguera det genom v. Böhnens dödsfall ledigt blefne rum.

Alla underrättels från Petersburg instämma deri att Konungen
skulle dröija där åtminstone tili d. 15 hujus. Somlige vilja tro, att
återresan skall ske genom Tavastehus, och då blir Hangö obesedt.
I ett bref tili Hertig Friedric skall Hertig Carl berömt de lediga
faconer och den värdighet, hvarmed Konungen där upfört sig, men
tillika låtit förstå, att lian ej förmärckts i någon den ringaste måtto
rörd af den unga Byska Storfurstinnan Alexandras undransvärde
skönhet. Nej, lian har för mycke phlegme att så hastigt blifva an-
tänd. Den brillanterade Crachet som Suther hitfört tili Ambassa-
deuren Budberg från sin Monarkkina, har af Hof Jouveleuren här-
städes blifvit skattad tili högst ett par hundrade Eiksd. värde, i
stället Avisorne utskrikit den vara värd 16,000 Edr.

Jag ärnade afskicka detta bref med Assessor Björckbom, men
nu får jag höra att lian i dag bittida öin morgonen gått ombord
på en fisksmnp. Som jag ej vågar skicka detta med Posten, måste
jag låta det ligga tili dess jagfår annan lägenhet, såsom för exempel
med Eådman Trapps skeppare Berg, som endera dagen lärer af-
resa. litan tvifvel afbidar Biskop Gadolin Konungens återkomst.
Men då lärer tiden blifva honom nog knapp att kunna vara här tili
d. 1 October.

Genom en af Abraham Wessman anlagd intrigue blef Uiner
vald tili Eevisor i Eiksg. Contoiret för Stockholms stad. Det var
Borgerskapets äldste emellan afgjordt att Grosshandl. Asplund
dertill skulle väljas. I tillit derå, att ingen funnes som ville vika
från detta aftal, blefvo de fleste borta på vai dagen, då Wessman
bestyrt att endast hans folk skulle upkomma, hvilka sedän 10 eller
11 tili antalet, jemte Magistraten utgjorde den pluralitet hvaruppå
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Ulner blef revisor. Hälsa alla vänner! Må väl! Närlagde afslcrifter
mä ej göras allmänna!

Apostille. I Lund bar, såsom Bror af Tidningarne sedt, i år
utkommit Natur-Eättens första grunder af Laurits ISlörregaard,
Assessor i Högsta Kätten ocli Professor Jnris vid Köpenhamns uni-
versitet, öfversatte af Lars P. Wåhlin Hist. Lit. Docens ocli John
Lagervall Jnris & Chemiae Studiosus, 470 sidor in 8:o. Jag har
köpt ooh lasit Boken. Då våre Jnris Studiosi i synnerhet säilän
kunna nog tillräckel. Latin, skulle detta Compendium synas tili deras
tjenst vara snart sagt det bästa af dem som finnas. Den innehåller
ej någre nylieter. Men emot afhandlings sättet kan någon ting huf-
vudsakligt ej vara att påminna. Öfversättningen är dock ej aldeles
lycklig. Utorn många fel emot språket, så vanliga i Lund, aro åt-
skillige termini technici olämpl. verterade. Derelinquere rem och
res derelicta kallas lämna ett ting, ett lämnadt ting. Jag hade hälre
sagt öfvergifva och öfvergifven etc. etc. Om denna Bok ej finnes i
Åbo, torde Bror vilja se den, och om så är skall jag vid tillfälle
skicka Bror ett Exemplar.

En Theodor Schrnaltz, Jnris Prof. i Königsberg, har utgifvit
Das Eecht der Natur, efter Kantiska Systemen, och har andra up-
lagan deraf förledit år därstädes utkommit. Den består af 3 delar
Das reine Natur-Eecht, Das natnrliche Staats-Becht och Das natiir-
liche Eamilien-Recht. Alla tillsammans utgöra ej mer än 302 sidd.
in 8;o. Såsom lätteligen finnas kan, är afhandlings sättet onödigt
vis subtilt och abstract. Officia perfecta härledas alla af detta prin-
cipium: Behandle die Menscheit weder in dir noch in andern je
als blosses Mittel, och Officia imperfecta deremot af en opponerad
grundsats, så lydande: Behandle die Menscheit in dir und andern
als Zwecke. Obligation supponeras existera utan alt afseende af Men-
niskians dependence af något annat ting utom henne sjelf, och utan
alla afseenden å de intryck de utvärtes tingen å henne kunna göra
etc. Denna, lika som den förenämnde Boken finnes hos Silfver-
stolpe.

På Norrmalms torg har man begynt att reda tili Gustaf Adolphs
Statues decouvrement. Dervid har man funnit, att hästen icke står
nog säker på sin ena fot, och att den röres af vädret. Att derföre
den ej måtte en gång kullblåsas har man låtit gjuta en stark sup-
port af bronze, som omgifves af Lagerbärsqvistar äfven af Bronze,
och denna skall appliceras under den ena upstående framfoten, då
det ser ut som hästen dermed skulle trarnpa in i en Lagerträs buske.
Sådan är ideen, men jag har än ej sedt huru den är exequerad.
Jag tror ej heller, att Supporten ännu är färdig. Nu håller man på
att inrätta grundval för Balustraden, som skall omgifva ärestoden,
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Det vill påstås att LandsHöfd. i Götheborg Beckfries skall
taga afsked ocli att Sairmel af Forselles emot godt accord skall
blifva hans efterträdare. Oduglig var den förre; om den som efter-
kommer blir bättre skall tiden visa.

Emot slutet af denna månad blifva de af Bror requirerade
Medaillons af Konungen hos Cainberg färdige. Jag var hos honom
i går i Sergels attelier, där hän ständigt finnes. Man arbetar där
nu på en Bröstbild af Hans M:t i marmor. I Gips modellet är hän
sig fullkomligen lik. Denna Buste troddes ej kurnia göras färdig
för än tili nasta April. Sergei har nu sjelf i någre månader uppe-
hållit sig hos Baron de Geer på Finnspång! Piiset på Medaillo-
nerne blir det samma som förr, 32 sk. stycket, men Lådan lärer
lian vilja hafva särskildt betald. Den kan ej kosta mycket. Fre-
denheim har värit besvärad af en svår och långsam hosta. Nu
börjar hans bröst att blifva bättre.

Penningebristen bekymrar Stats Contoiret oändel. Genom onö-
diga utgifter och anticipationer aro alla Stats-förråderne sä uttömde,
att Gud allena må veta, hvar penningar skola tagas tili de vid Ee-
gerings ombytet nödvändiga utläggningar. Den unge Konungen har
marquerat mycken böijelse för Ständernes sammankallande, straxt
efter sitt anträde tili Eegements förvaltningen, för att för dem kunna
å daga lägga i hvad utblottadt tillstånd hän emottager Eiket. På
andra sidan deremot har man afmålat Ständers sammankomst såsom
en högst äfventyrlig sak. Eår se, om lian låter skräma sig från sin
föresats. Kan hända lian i Eyssland fått andra principer. Eörmodel.
har man ock där sökt att bringa denna fråga under någon art ven-
tilation. Det vore den faseligaste creve-coenr för Minorennitets
administrationen, om Ständerne skulle sammankallas. För min del
tror jag det ej vore särdeles farligt. Att adelen då skulle efter yt-
tersta förmåga yrka Eåd Cammarens retablissement, är otvifvelaktigt.
Men tili och med deri vore ej något ondt, om endast nödiga cau-
teler dervid i akt toges. Ja, Gud vände ali ting tili det bästa!
Bränn up detta.
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Stockholm d. 16 Septemb. 1796

Högtärade Kare Broder! Tili cl. 14 lurjus hade jag ett långt bref
färdigt tili Bror med hvarjehanda litteraire underrättelser m. m. ocli
jag trodde xnig få affärda det med Herr Assessor Björkbom, men
denne var afrest innan jag viste, att hän ärnat så hastigt härifrån.
Nu bar jag lämnat brefvet, det jag ej vill bestå porto före, tili Råd-
man Trapps skeppare Berg, ooh har jag bordt avertera Bror derom,
på det Bror straxt efter Bergs hemkomst (hän afreser i morgon)
må kunna låta afhämta det å fartyget. Hvad jag deri berättat hinner
jag ej här uprepa, och ej lärer det vara nödigt, då Berg efter ali
liknelse endera dagen kan vara i Åbo.

Jag önskade Academiens Bibliothek ägde hälst 1000 Rclr att
använda tili Böckers inköp å Lengnichska auctionen i Dantzig.
För min egen räckning har jag utur elettä Bibliothek requirerat
någre få Böcker, men flere mindre piecer tili femtio plåtars värde.
Bland dem är ock Prideaux original and the right of Tithes etc.
Jag har likväl utsatt på största elelen så låga priser, att jag slutel.
ej torde få rätt många.

Den olyckl. Assessor Lönnrot, soin i sitt underl. raseri oför-
märekt letade sig tillfälle att d. 13 lurjus kl. emellan 12 ooh 1 på
dagen baklänges kasta sig utur ett fenster i treelje våningen ned
på gatan, begrafves i dag. Hän lämnar efter sig hrrstrrr och fyra
barn. Hän hade fått i sitt hufvud, att desse ej kunde bli salige,
med mindre hän skulle sjelf tillskynda sig döden och blifva ett för-
soningsoffer för deras synder. En frossartad lindrig Feber, med
hvilken lian dragits åtminstone i fem frrlla år, hade jemte det den
försvagat hans kropp och nervsystem också verkat på hans förstånds
derangement. Medici hafva öpnat hans kropp och funnit alla partier
friska och sunda, utom hjärnan, livari funnits en tom håla tili en
fingerbårs capacitet fylld med någon stinkande vätska. Hälsa alla
vänner! Må väl!

P. S. Man tror att Konungen i dag eller i morgon torde an-
träda återresan från Petersburg, men derom lärer man lios Er i Åbo
vara närmare underrättad.
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Stockholm d. 20 Septemb. 1796.

S. T. Sedän jag d. 17 bujus vid middags tiden med Skepparen
Berg expedierat mitt bref tili Bror, livarein jag dagon förrut med
posten aviserade, erböll jag förstnämnde dag efter Midd:n Brors
angenäma af d. 12 ditto med de dervid bilagde Sexton Eiksd. i Eiks-
gälds sedlar, för bvilka jag i vår räckning mig riktigt debiterat.
Tili min stora förargelse ocb förundran fann jag af samma bref, att
skeppm Ginin an, eburu hän aflefvererat Boklårarne, dock måste
qvarbållit brefvet ocb paquettet tili Bror, livari, ntom ett par tryekte
piecer, också Sectio 1 af Lengnicbska Auctions Cataloguen var in-
sluten. Såsom Doctor Eutström sedermera måste ankommit, torde
väl Bror af min med bonom afgångne skrifvelse fått anledning att
efterfråga berörde paquett. Af de Böcker, som nti den under ad-
dress tili Prof. Bilmark afsändo packkistan, af mig voro lagde, med
begäran tili Bilmark att dem aflämna tili Bror, var ock Grefve Stoll-
bergs Eesa g:m Neapel ocb Italien, men, då Bror nämner sig bafva
bekommit de öfrige, är denna förbigången, så jag nu ej vet bvar
den stadnat. Det är vist, att jag med egen hand lade den i pack-
kistan ocb var sjelf närvarande då den fastspikades. Också lågo
der 3 styeken af Ereylingbausens Missions Historia, att complet-
tera bvad Bibliotbeket deraf förrut äger, bvilka likväl ej eller af
Bror omnämnas. Hvarföre jag ej köpt det i Maroquin bundna ocb
förgylda Exemplar af Anacharsis bar jag förrut förklarat, ocb skall
ett obundit Exemplar af samma uplaga fås innan kort.

Enligt bvad Hoffolket nu säger, skall Konungen ännu i går
värit qvar i Petersburg där en stor fete då skulle gifvas. Jag tyeker,
det skall bli ju längre, ju brydsammare för Biskopen att afbida Hans
M:ts återkomst, bvarmed tili äfventyrs så långt kan utgå, att Bisko-
pen svårl. kan vara bar d. 1 October.

LandsHöfd. Lodes temporisering med sin dotters, som jag
menar, längesedan afgjorda giftermål, var visserligen icke väl öfver-
lagd. Ja, Eru Eredenskölds resolution bar ofta förekommit bögst
besynnerlig. Jag vet ej, om det är naturen eller oeconomien, som
förer benne hit. Men bvilkendera det ock vara må, tror jag bon
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än en gång får ångra det partie hon tagit. Gottskalk är här, men
utan alt hopp att kunna gå igenom med sitt tilltänckta accord.

Det är en faslig Sjelfmord rage som intagit folk härstädes. På
de sidsta 9 a 10 dygnen hafva endast i S:t Catherinae församling
25 personer tagit lifvet af sig. Liderlighet, förtviflan, fättigdom,
gammal bypochondre, hafva, såsom vanligt är, åstadkormnit -dessa
onaturliga steg. Gubben Acrel vill förklara alt detta af någon säll-
sam Luftens beskaffenbet.

Annu är Finnska Posten borta. Men skepp:n Berg lärer med
denna vind i dag eller i morgon vara i Åbo. Annu är ej fru Jus-
lens dräng ankommen. När han anländer skall Brors cassa stå tili
hans ordres. Hälsa alla vänner ocb gynnare. Ma väl!!

Fredenheim viii ändtel. bafva liit det af mig förr omnämnda
kopparstick.

LXXXY.

Stockholm d. 1 October 1796.

S. T. Min Herr Brors angenäma Skrifvelse af d. 22 Sept. nästförl.
erliöll jag cl. 28 ditto. Förrut hade jag redan averterat att Brefvet
af d. 12 med innelyckte Sexton Eiksd. riktigt ankommit.

Med fru Juslens dräng, som i dag är resfärdig afsänder jag
tili Bror:
I detta Bref poemet Skördame enligt requisition, haitat... 36
24 st. Medaillons af K. Gustav IV Adolph, förfärdigade

af Cainberg ä 32 sk. stycket, i en Lada väl inlagde 16
Hvarutom jag

tili drängen enligt ordres, ocli emot upviste räckningar, slu-
tancle sig tillsammans å 22 Rdr 30 sk. 8 rdst. lefvererat 22: 40

Edr 39:28.

Så att för det närvarande Brors hela behållning bos mig är Ellofva
Edr 1 sk. i Eiksgälds sedlar.

Af Nordia för månaderne Aprilis ocb Majus är det omöijligt
att här få något Exemplar på större papper, än det Bror bekommit.
Mitt eget Exemplar är lika beskaffadt som Brors. Jag bar väl än
ej lätit binda alla månaderne tillsammans. Men jag tror det skall
utan synnerlig olägenbet låta sig göra. Jag lärer förr detta nämnt
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att denna månadsskrift med förledna året nphört. Auctorn tili
Aristocraternes Cateches skall vara en student vid namn Brun i
Köpenhamn. Stäld under tilltal för sitt arbete, bar lian tagit flykten.
Sedermera bar en Procurator Kling sökt för bonom Leid, ooh i sin
ansökning anfört, det väl Brun för sjelfva sin skrift, såsom icke
innefattande någon ting brottsligt, ej kunde bafva straff att befara,
men såsom det ofta händt, att personer, som rakat misshaga Mini-
steren, blifvit utan ransakning och dom kastade i bäktet ocb äfven
försvunnit, så att om dem ocb bvar de stadnat någon underrättelse
ej kunnat inhämtas; så vore det endast för att göra sig. försäkrad
emot sådan laglös medfart, som lian nu nödgades söka Konungens
bägn och garantie m. m. Hvad synes Bror om en sådan ton. För-
model. går där tili som annorstädes. Skriften finnes bär i staden,
men ännu bar jag ej sjelf fått läsa den. Eljest skall den vara ganska
väl ehuru dristiga skrifven.

Åter bar ett förfärligt gräl i Upsala upkommit emellan Ärke
Biskopen ocb bans Ledamöter i Consistorio Ecclesiastico. Under det
Ärke Biskopen i sommars ocb tili emot bösten var stadd på visita-
tioner, bafva Consistoriales anbefalt Kolarien Floderus att fram-
gent antyda alla Ådjuncter ocb Capellaner samt andre Prästmän,
som kunde komina tili staden att bos Notarien utlösa sinä fullmakter
eller andra Gonsistorii resolutioner, det de ägde innan sin afresa
från staden aflägga besök bos en ocb bvar Consistorialis; ocb detta
sitt beslut bafva de låtit intaga i protocollet. När Ärke Biskopen
efter hemkomsten fick höra bäraf, befalte lian att beslutet skulle
uttagas utur protocollet, ocb att någon efterlefnad deraf aldrig borde
få rum. Häremot opponerade sig vederbörande med bäftigbet; ocb
då Ärke Biskopen invände att en sådan författning vore både ovanlig
och utan något lagiigt ändamål, svarades derå, att förr detta, då
Prästmöten tidt ocb ofta enl. Kyrkolagens föreskrift blifvit bållne,
en sådan anstalt värit onödig, emedan Consistoriales vid berörde
Möten haft tillfälle att liira kanna Prästerne tili lära, insikter och
lefverne, men att nu mera, sedän Ärke Bispen under hela sin äm-
betstid något Prästmöte ej hallit, för Consistoriales ingen annan
utväg än den föreslagne vore öfrig att viima underrättelse om Cle-
riciet etc. Efter detta svar uptändes lågan. En grufvelig träta be-
gyntes, hvarnnder Patres med bvarjebanda personalier antastat bvar-
annan, ocb skall Wickman bland annat förebrått Ärke Bispen, att
lian i saken om Kotarie sysslans besättande baft penninge-reverser
i rörelse ocb sökt nyttja dem, ehuru förgäfves, tili vinnande af sin
afsikt. I denna injurie process skola redan många Sextern vara
skrifna. Jag bar lust att se hvad slut den tager. Efter vanligbeten
torde den slutel. debatteras med en nådig skrapa. Utan tvifvel är
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det Wickman som upblåst denna eld, och tror ej att hän hedrat
sig dermed.

För vår Biskop bar Utter bestält quarter i Borgmästarinnan
Hagerts hus i Storkyrkobrinken emot fem JRiksd. i veckan. KL 1
i går var G-uhben än ej ankommen. Om det sedermera skedt, vet
jag icke. Jag skall i dag låta höra derefter, för att sedän upvakta
honom. Augustin skall anländt hit i thorsdags d. 28 September.
Wittfoth afreste tili Bourdeaux d. 21 September. Bland de hand-
lande härstädes anses hän för en man af förmögenhet och Credit.

I följe af ankomne och i Petersburg daterade ordres bar Justi-
tiae Cancellern i ett handbref anmodat Biskoparne att på tjenligt
sätt förständiga Prästerskapet, det i kyrko Bönen Schwerinska Prin-
sessans namn härefter må utelämnas. Om detta förrut ej är bekant,
må det för min räckning ej omtalas. Det påstås att förlofningen i
Petersburg d. 28 Sept. för sig gått. I S:t Andreae ordenstecknet,
som Kejsarinnan gifvit Konungen, skall en solitaire för sin storlek
af ovärderligt pris vara infattad.

Att Lefren och hans fru skulle tili sin uprättelse taga den
utväg som Bror omförmäler var ej oväntadt. Gadolins försök med
Baron Fleming var scandaleust. Den svagheten gick in i gubbens
caracter. Hän bar altid trodt på penningens ofelbara verkan. Aldrig
hade jag förrut härom hört ett enda ord. Hälsa alla vänner!

Apostille. Annu kl. 12 är Biskopen ej ankommen. Jag bilägger
härhos ordentlig räckning öfver Brors commissioner. Dess riktighet
verificeras genom minä bref och insände quittencer. När jag får
Anacharsis, och om något vidare för i år blifver för Bror att uträtta,
skall jag uptaga det å ett novo conto. Nu på stunden kl. 12 fick
jag Medaillonerne från Cainberg och i detta ögnablick skickar jag
dem å fartyget. Må väl!

LXXXVI.

Stockholm d. 7 Octob. 1796.

S. T. Yår Biskop anlände hit, efter en långsam och besvärlig resa,
i förr går frisk och rask. I går var lian på Calas hos Summer.
Just nu på stunden hade jag besök af Hällström, som tili mig af-
lämnade Brors angenäma af d. 23 September. Jag undrar ej att
skeppm Berg ännu vid Hällströms afresa icke värit synlig, ty jag
finner att alla Åbo skeppare, sedän de sagt sig vara segelklara och
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innom par timar färdige att afresa, dröija här qvar i åtta dagar och
deröfver, uppehållne af sine Eedares Commissioner. Så var det med
Berg, ocli lika så med Lindholm, som hade fru Juslens Betjent
hos sig om Bord. Den 1 Octoher skulle de afsegla, och då expe-
dierade jag med Betjenten Medaillonerne jemte ett bref tili Bror,
livari lag poemet Skördarne och en räckning öfver alt hvad jag af
Bror emottagit och ntgifvit tili berörde dag. Men nu hör jag, att
skepparen ännu den 5 hujus legat qvar vid Bron. Likväl, som sedän
den tid vinden åt Finnland jämnt continuerat, hoppas jag lian vid
detta lag torde vara framkommen.

Här tros, att Konungen ännu d. 4 eller 5 hujus värit qvar i
Petersburg. Om dess efterlängtade höga återkomst, när den skall
ske, vet man ej någon ting med visshet. Ett nytt krig har up-
kommit emellan Grefve Cronstedt på Carlberg och Stallmäst. Le-
win i anledning af en Hund, den Lewin, enl. Cronstedts påstående,
skall, emot ordres, låtit gå lös, men Lewin säger sig hafva hållit i
hand. Detta vigtiga mål har retat Grefven tili insolentier emot
Lewin, som skall lyckligt vis värit nog kali att bemöta hans inju-
rier med ödmjuke föreställningar om sin oskuld etc.

Frantzen ocli Carl Fridric Bremer äro nyligen liitkomne.
Den förre har jag sedt. Hau ärnar om 8 dagar härifrån, men Bre-
mer torde längre tid qvardröija. Yår Canceller hemväntas dagligen.

Banks i London har utgifvit en förnyad uplaga af sitt System
of Universal Geography, på 270 ark in folio, med 200 vackra kop-
parstick ocli chartor. Verket delt i två volumer kostar lios Silfver-
stolpe obundet 11 Rdr 12 sk. Jag har köpt ett Bxemplar deraf,
hvilket jag dock ville afstå tili Academiens Bibliothek emot samma
pris, om eljest Bibliotheket ej prenumererat derpå eller fått det tili
skäncks. Anacharsis är än icke hos honom tili fängs, men väntas
med först ankommande fartyg. Af Nordia har jag fått månaden
Julius, som med Frantzen skall affölja. Men Junius måste på nytt
requireras från Köpenhamn. I formatet af Aprilis och Majus är
någon ändring icke att vänta.

I närlagde Bref tili Widenius har jag skrifvit om eldsvådan
i Pechlinska huset. Just nu fick jag höra, att icke Cardells dräng,
utan Cardell sjelf skall vallat eldens löskomst. Stadnar skade er-
sättningen å honom, så måste det stora Capital, som hans fru, en
Judinna, fört med sig i Boet, ansenligen minskas.

Det är med sin nu varande Coeffure som Hans M:t är förestäld
i de af Cainberg sidst förfärdigade Medaillonerne. De äro sitt
original fullkomligen lika, och jag har lust att höra huru jämnförelsen
emellan dem och Buglias medailloner utfaller. Mera med Frantzen.
Hälsa alla värnier. Må väl!
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P. S. Biskopen hade förrut nännit för mig om Landsfiscalen
Thurmans emot Probsten Lebell anstälde taian. Derpå yinner
visserl. Fiscalen ingenting.

Sedän föregående var skrifvit, fick jag kl. 2 e. m. Brors tvänne
bref af d. 29 September. Tackar ödmjukast för de meddelte nou-
vellerne. De requirerade Böckerne och Chartan öfver Heinola Län
skola med först afseglande fartyg öfversändas. Så många Exemplar
af Ovidii Metamorpboses, som kumia erhållas, skall jag skaffa. Det
är nog möijligt, att omnämnde Magnatens utlåtelser sannas. Jag
tror det sjelf, men näppeligen någon annan. Min gård är borthyrd
på ett belt år. I alla fall blir jag nu mera här öfver vintren, sedän
jag ej kunde blifva ledig i August! månad. Hälsa alla, och anmäl
äfven hos fru Juslen min vördnad.

LXXXVI lA.)

Stockholm d. tl October 1796.

S. T. I går kl. 6 om aftonen fick jag min Brors angenäma Bref
af d. 6 hujus, med den dervid fogade Eiksgälds Contoirets Sedel å
20 Eiksd. I dag lefvererade jag deraf tili Secret. Sundel emot
närlagde quitto Aderton Rdr 8 sk. För de upbandlingar, jag seder-
mera gjordt för Brors räckning, skall jag i särskildt bref med Posten
göra besked.

Nästförl. Måndag d. 10 sent om aftonen återkommo deras Ex-
cellencer Eeuterbolm ocb v. Essen från den Eyska resan. Jag
bar än ej rakat någon som talt med dem, och förmodeligen göra
de ingen klok på det som i rapport tili Eiket förelupit. Frantzen
bar snart i 8 dagar värit bär. Brefvet tili honom lämnade jag i dag
i bans quarter tili säkert folk, att bonom, som då var utgången,
vid bans hemkomst tillställas.

Yisserligen var Hertigen mycket nådig, då ban gratifierade
General Majoren AYillebrand med Nynäs Boställe. Så skall man
förvalta Kronans Domainer på en tid då Statsverket lider en brist,
som är utöfver ali beskrifning svår och tryckande. Sjelfva Carl
Epbraim Carpelan, bvilken, ehuru kommande från Finnland, ej

*) Denna brefserie (Okt. 11—18) föreflnnes äfven i en något afvikande ly-
delse, hvarom se Bilagan vid förordet i senare delen af Porthans bref tili Calonius.

Utgifvarens not.
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hört deraf förr än af mig, slog tio korss för sig, då jag berättade
honom denna nouvelle. Det säges, att lian fått denna gåfva i er-
sättning för Slottsfältet, livartill likväl lian ooh hans företrädare
aldrig ägt någon laglig rättighet. Om Kuina Lax- och Sikfiske hade
i sommars Cammar Collegium, på skäl dem jag lämnar i sitt yärde,
tillstyrckt, att det skulle uplåtas tili Commerce Rådet Sacklens
arfvingar ännu på fem år emot det förra arrendet. Men samma dag
som denna liemställan afslogs, behagade K. M:t updraga berörde
fiske tili Ofverste Lieutenanten von Essen, boende i Heinola Län.
Dennes in integroin restituerade Son, som nu tjenar vid Lif Husa-
rerne, hade utverkat för sin kare Eader denna förmon; och är det
utan tvifvel genom Transport af von Essen som Baron Carnal blifvit
innehafvare af detta Regale, hvarå von Essen redan före Konungens
afresa hade erhålht Open Resolution. Jag fruktar, att någon reduc-
tion af de bortskänckte Kungsgårdarne och andre Regale Lägen-
heter snart nog torde förestå.

Såsom Bror sedt af Tidningarne, är vår illustrissimus redan
ankommen på Svensk botten, men här bar lian ännu ej värit synlig.
Hän väntas dock hit stundeligen. De höge ämbetsmännen begynna
att småningom draga sig hit. Arke Biskopen ankom i förrgår och
blir här vist tili medium af nästa månad. Biskop Lindblom lärer
ock ofördrögel. infinna sig. Pratet om en förestående Riksdag och
en tillämnad Conseil permanent fortfar ännu. Hvad grund det äger
kan, naturligen, jag icke säga. Så mycket är vist, att den gamle
och höge Adeln arbetar emot Riksdag af alla krafter. När det in-
vändes att Contractet om Husbehofs Bränningen med nästa år tili
ända går och att denna betydliga inkomst af Kronan ej kan um-
bäras, så svaras dertill, att Bränvins afgiften ju kan continueras på
samma sätt som den blifvit beviljad å Sokne stugor och Rådhus
etc. Afsikten är uppenbarligen att efter hand återställa en Aristo-
cratie, sadan som den var under Carl XI minorennite; och änskönt
då höllos Herredagar, vågar man nu ej på att utskrifva något all-
mänt möte. Man inser lätteligen, att Menigheten för det närvarande
äger större uplysning än i den tiden, och att Grefve och Friherre
namnet oändel. mycket sedermera förlorat af den vidskepliga vörd-
nad, hvarmed det då, åtminstone af de fleste, ansågs.

Om Presidenten Lode är transporterad tili Åbo Hof Rätt,
hvilket jag ej känner, så blir säkerligen Axel Reuterholm Presi-
dent i Wasa. Denna pian har länge värit påtänckt, och jag menar
jag nämnt derom långt före detta. I Nordia för Julii månad, som
medföljer, finner Bror sidst i slutet ett Bref tili Utgifvarene om
Loftal öfver de döde, hvilket ögonskenl. syftar å v. Rosensteins
i berörde Månadsskrift införde griftetal öfver R. R. Axel Fersen.
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Auctorn tili Brefvet är Prästen Sunclelius, den samma sora påNorr-
köpings Spectakel intonerade Marseiller-hymnen.

Förmodeligen är det tili Revisorernes i Riksgälds Contoiret
tjenst, som man i Inrikes Tidn. låtit införa den af Bror oinnämnde
förtekning å dem, som förfalskat Riksgäldssedlar. Någon vårdslös
Betjent i Svea Hof Rätt måste författat den, jag vet ej på hvars
amnodan. Att den är ofullständig kan ej nekas. Men Hård är dock
deri rätteligen utelämnad. Han blef för åtskillige dels i sin Moders,
dels i andras namn utgifne falska Skuldsedlar ooh Löftesskrifter år
1795 dömd ärelös m. m. Sedermera blef han ock angifven för del-
aktighet i falska Riksgäldssedlars tillverkning, men för den angif-
velsen har lian i Hof Kätten vunnit befrielse, hvarvid det, utan re-
ferering tili Konungen, förblifvit.

d. 12 October.
Innan förenämnde deras Excellencer ankommo, bade Ärke

Biskopen på erbållen hög befallning infunnit sig liär i staden. Straxt
efter sin ankomst ora Söndagen d. 9 hujus lät hän sammankalla
stadens Consistorium tili sig i sitt quarter nti Doctor Murrays hus
tili kl. 4e. m. Där hafva de vördige fäderne, utan Notarins ooh
utan protocoll, haft conclav tili kl. 8 om aftonen. Bägge de följande
dagarne hafva de ock värit å samma ställe tillhopa från kl. 4 tili 8
a 9 e. m. Som föremålet för deras sammanträden hållits ganska
hemligt, så har, såsom vanligen händer, folket gissat derom så mycket
raera. De fleste tro, att frågan värit endast om Ceremonialet som
borde i akt tagas vid det den nya Drottningen skall afsäga sig den
Grekiska och antaga den Lutherska Trosbekännelsen. Andre, vida
djupsinnigare, vilja veta, att Eyska hofvet påstår för den nya Drott-
ningen en oinskränckt Eeligions frihet, och att Consistorium fått
ordres att utlåta sig öfver den fråga om sådan frihet henne må
kuuna tillstädjas. I min enfaldighet tror jag, att denna frågas af-
görande innefattar något mera än ett samvetsmål, och att det aldeles
icke tillhörer Consistorium att sig dermed befatta. Om abdications-
och concessions Formule måge de deliberera länge och väl, men ej
skulle jag råda dem att decidera den quaestio Juris publici, som
härvid inlöper.

d. 15 Octoher.
I dag kl. emellan 11 och 12 anlände Konungen i hög välmåga.

Galeren lade i land midt emot Logårds Porien under Slottet, där
de högre Ambetsmännen voro Hans M:t tili mötes. Jag beskådade
från Kongi. Bibliotheket hela Landstigningen och upmarchen tili
Slottet. Garnizons Eegementerne paraderade och utur Canoner,
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planterade under Mindre Kongi. Theatern lossades två gånger 128
skott. Sedän gafs dubbel General Salva af handgevären. Tilloppet
af menigheten var ej på långt när så stort, soin jag hade väntat.
Endast på Galeren, då Kongi, flaggan nedhissades, ropades Hurra
och för öfrigt hördes ej något glädjeskri. De ankomne högeEesande
spisade tili middag hos Hennes M;t Enke Drottningen, som emottog
Konungen, då hän kömmit en trappa up. Derefter begåfvo de sig
kl. efter fem med den öfriga Kongi, familien tili Drottningbolm,
där ett Spectakel skulle upföras, livari Hertiginnan och Prinsessan
komme att agera. Hvad i Petersburg blifvit sintit och afhandlat,
derom har ännu ej någon ting hunnit transpirera.

Samina dag om aftonen fick jag Brors Bref af d. 10 jemte
Bilmarks Theser, för hvilka ödmjuk tacksägelse aflägges. Af be-
rörde Theser skulle jag utdömt n:o 1. 2. 4. 5. såsom utslitna och
triviala. N:o 11 hade ock kunnat umbäras eller åtminstone directe
ställas som negatif. N:o 3. 6. 7. 8. 9. 10. 12 borde fått en qvickare
vändning, nu aro de alt för platta. N:o 13 kan ursäktas hos en Histo-
ricus, som debuterar för en från Holmgård hemkommande Konung.
N;o 14 innefattar en sanning, som dock sagd för en Konung ikläder
sig egenskapen af smicker. Vid Hofvet glömmer man ändå aldrig
att prisa Svenska Bondens lycksalighet framför alla Bönder i hela
verlden. En måtte väl Magistraten och Borgerskapet i Åbo vara
tillfridsstälde, sedän Konungen besedt Eådhuset och med sin när-
varo benådat deras assemblee. Sed haec hactenus.

cl. 17 Octoher.
Yid hemkomsten i dag från Högsta Kätten fann jag för mig

Brors kärkomna bref af cl. 13 hujus. Det var mig oväntadt att
Skeppm Lindholm ännu då ej var framkommen. Ännu fortfar
ryktet att Ärke Biskopens conclav med Consistorium Urbicum angår
frågan om Eeligions frihet för den tillämnade nya Drottningen. Ja,
somlige säga, att Venerandi patres efter fyra sammanträden funnit,
det emot 1779 ars Eiksdagsbeslut om allmän Eeligions frihet för
alla Christna Secter, en sådan förmon ej kunde Drottningen för-
menas. Detta är så orimligt, att jag ej deraf tror en bokstaf. Kan
väl Kejsarinnan vara så dårad af högmod, att hon ej ägde försyn
att göra en sådan pretension.

Tänk, att jag i dag första gången här hörde dmtalas den af
Biskop Gadolin med anbudet tili Baron Fleming begångne sottise.
Man tillade att Fleming afvisat honom, ej med en hofmans politesse,
utan med plumphet. Någon sade, att hän kört ut honom. Detta
är aldeles icke sannolikt. Jag stälde mig okunnig om hela saken.

Winter s Cammar Eåds fullmakt har jag alt sedän Konungens

208



r.xxxvn. i796 17/,«.

framresa bördt omtalas. Den vinner säkert publikens bifall. Men
burn de öfrige bortslöste Caractererne måge anses, skall jag ej säga.
Man förmäler här att Pridric Knorring fått Krigsråds namn, ocli
att någon Kronofogde Hellenius i Tavastebus Län erhållit Asses-
sors caracter. Om så skedt vet jag icke, ocb i Brors bref nämnes
ej eller om dessa nådebetygelser.

Sedän sidsta Södra Postens ankomst bar allmänt blifvit sagt,
att Grefve Munck omkring d. 10 sidstförl. September i Rom genom
döden afgått. Någre säga, att hau aflidit å Castellet S. Angelo, men
de fleste ocb til-lförlåtligaste nnderrättelser synas instämma deri, att
ban antingen på öpen gata eller i sitt logis i sin säng blifvit ihjäl-
skjuten. Det var med plats, som ban i Livorno i sornmars undkom
Lagersvärds ocb Lagerstråles stränga efterspaning. Där ban
kom, var ban lika som fogelfri, ocb ban skulle snart träffas af en
Bändit, om ban ock hunnit insättas på Castellet. Man viskar i tyst-
bet, att af bans opus ett ocb annat tryckt Exemplar skall finnas
bar i staden. Jag skall tillse att kunna få låna något af dem tili
genomläsande eller afskrifvande om möijligt blifver.

I förledne thorsdag bar på föregången bemlig angifvelse en
stor confiscation skedt vid Skeppsbron å ett från Stralsund med
malt ocb korn hitkommit fartyg. Oonfiscationen består af fina klä-
den, camlotter, fina ocb gröfre viner, arrack, caffe i Ellofva stora
Säckar etc. Dess värde skattas tili omkring 5000 Rdr, ehuru någre
i början sade att det gick tili emellan 15 ocb 18,000 Rdr. Skeppa-
ren, så snart ban märkte oråd, gjorde sig osynlig ocb är än ej er-
tappad. Hufvudlasten af korn ocb malt var addresserad tili vår
gode Landsman grosshandlaren Ekholm, men om ban baft del i
det confisquerade godset är mig obekant.

Ingen S ommeli us bar värit bos mig, ocb onyttigt omak skulle
lian visserl. gjort sig dermed, ty jag kan ändå ej bjelpa bonom eller
den Ekman ban talar före.

d. 18 October.
Redan d. 16 om aftonen hade vår Canceller anländt lait. Så

snart jag i dag i morgonstunden fick af Frantzen höra derom, for
jag tili bonom kl. 9 ocb fann bonom vid hälsa ocb muntert bumeur.
Derifrån åkte jag tili Ärke Biskopen, som tout de bon ocb utan
alla förbebåll berättade mig hela föremålet för den ofvannämnde
Conclaven. Ja, Ryska Hofvet bar i bög ton förbebållit, det Stor-
furstinnan ostörd måtte, såsom Drottning i Sverige, få njuta Reli-
gions fribet ocb nyttja Rysk Gudstjenst vid sitt bof. Häröfver
borde Ärke Biskopen ocb Stads Consistorium afgifva sitt Betän-
kande; ocb tili vederbörandes underrättelse förmäles i Brefvet, att

27
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i fall af afslag ett blodigt krig och en outsläckelig fiendskap från
Eyska sidan skulle förestå.

Vid de kållne sammanträden hafvaDoctor Asplund ochLlideke
frimodigtyrkat, detEikets Drottning vore enligt Oonstitutionen pliktig
att bekänna sig tili Lntherska läran. De hafva ock kortel. upgifvit
skälen dertill. Pluraliteten, försigtigare än desse, bar sökt draga
sig utur spelet med det korta svar: Att väl genom 1779 ars Eiksd.
Beslut främlingar som i Eiket inflyttade fri Eeligions öfning vore
förunnad, men om den friheten också kunde lämpas tili Eikets Drott-
ning, det öfverlämnades tili K. M:ts egen böga vishet att pröfva.
Så vid pass lyda verba formalia i deras svar.

Hvad menar Bror nu om Svenska sjelfständigbeten? Huru
krossadt ooh föraktadt måste väl icke det folk vara, tili hvilket en
sådan proposition kan göras. Käringen sjelf, bennes Sons ocb bennes
Sona söners gemåler hafva ej kunnat undgå att afsäga sinä Fäders
tro ocb att vid första inträdet i Keiserl. Eyska huset förena sig
med Grekiska församlingen, men bennes Sonadotter skall blifva
Drottning i Sverige utan att vara medlem af Svenska kyrkan. Jag
talar ej som någon Theologisk Fantast; jag anser saken endast från
den politiska sidan ocb finner propositionen högst förnedrande, ocb
dess antagande vådeligt tili sinä fölgder. Man vill nu föregifva, att
bär endast spelas en politisk Farce; att Käringen vill halla frid med
sitt ouplysta Prästerskap och afvärja Eyska Pöbelens förargelse der-
öfver, att en Storfurstinna skulle gå från rättroende kyrkan ocb
störta sig i ett evigt förderf, ocb att i öfrigt bon som Drottning får
tro hvad bon vill; att härmed så mycket mindre värit n&got alfvar
intenderadt, som bennes informator i Tbeologien ocb Catecbesen värit
en Luthersk Lifländsk Präst ocb bennes Gouvernante en Grefvinna
Liewen likaledes en Lutheran etc. Men jag fruktar, att större af-
sikter under denna underliga demarcbe kanna ligga förborgade.

Doctor Liideke gaf mig haroin dagen bosföljande pro memoria.
Om Boken förrut ej finnes, hvarom jag tviflar, lärer den ofelbarl.
böra köpas tili Bibliotheket.

I går feck Grefve Fabian Fersen afsked från Öfverste Lieute-
nants ocb Chefs ämbetet vid Svea Garde. General Adjutanten Baron
Bo unet efterträdde honom. Fersen feck i accord 2000 Edr mindre
än ban sjelf gifvit. Med utforskande af orsakerne härtill bar man
mycket bekymrat sig bär i Stockholm. Att det ej är Konungens
onåd, som bragt Fersen att söka sig från Eeg:tet är klart deraf,
att ban som Öfverste Cammar Junkare står qvar vid bofvet. Troli-
gast är att 1) mannens egen commodite ocb 2) bans böijelse för
busbållning förmått honom dertill. Man anser öfver alt för en af-
gjord sak, att den unge Konungen ej ärnar tillåta något accord tili
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högre summa än Eeglementet utsätter och derföre tyckte Fersen,
att det vore rätt så godt att i stället för sine utlagde 14,000 Eiksd.
nu kuuna orkalla 12,000 Edr, än att efter någre år nödgas nöija sig
med lumpna 7000 som Eeglementet för denna Beställning utsätter.

Expeditions Secretm Edman har begärt och fått två års tjenst-
ledighet för att sköta sin under träget arbete medtagne hälsa. En
ung Baron Schwerin, Lieutenant eller Fändrik af Gardet 21 a 22
år gl. missnögd med sin morbror, som ej ville gifva honom af den
öfverflödiga egendom Scbwerin trodde honom äga, så mycket som
hän tid efter annan eskade, har i går om morgonen i sin Cammare
skjutit sig med en pistol i bröstet, så hän genast aflidit.

d. 22 Octoher.
I går var jag i Justitiae Conseilen på Drottningholm, sedän

jag kort förrut expedierat tili Bror ett bref med Posten. Jag tyckte
H. M:t och Hertigen voro vid vanligt humeur, men Eeuterholm
var mycket affallen, mager och melancolique tili utseende. I sinä
complimenter och sin hälsning var hän gladare och något nedlåt-
nare än förr. Eljest föreföll där ingen ting af särdeles vigt. Hofvet
lärer i nästa Onsdag flytta hit, och Eredagen derpå torde bli Conseil,
den sidsta under Hertigens förvaltning.

Brors bref af d. 17 October fick jag justnu. Af mitt bref med
Posten ser Bror eljest, att jag förr detta expedierat hvad Bror deri
requirerat.

Eyktet om G-r. Muncks massacre fortfar och anses för vist
och säkert. Lewin är skilgd från Stallmästare sysslan vid Carlberg.
Det är en gi. sak att Biskop Wallquist söker Lexand, ehuru jag
ej kömmit förr att nämna derom. I dag på ett stort Calas hos
Kyrkoh. Wallenius där samtel. Eiksg. Con:ts Fullm. och Eevisorer
samt General Klingsporr voro, råkade jag första gången Dom-
probsten Fant.

Som Frantzen ej lärer komma härifrån förr än i November,
nyttjar jag tillfället och afsänder detta bref, jemte Bankes’ Geo-
graphy a 11 Edr 12 sk. (godt köp) och alla Brors requisitioner så
långt de kunnat erhållas, med Skepparen Tymen.

Det är i öfrigt artigt att se, huru Åbo rykten i åtskilliga delar
sammanstämma med dem vi hafva här. Nu har jag ej ett ögnablick
att förlora, klockan slår 6 och Tymen skall resa. Må väl!
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Stockholm d. 21 Octob. 1796

S. T. Min Kare Herr Broders bref af d. 6 och 10 samt 13 hujus
med de vid det första bilagde 20 Rdr i en Riksgälds sedel har jag
riktigt bekornmit. Sedän d. 12 har jag skrifvit på ett bref, hvilket
jag dagel. tillökt ända tils i dag. Det skall afgå med Frantzen,
som tagit det partie att fara härifrån å Capitain Classons förande
skepp Mars, som hit inlupit att lossa något Salt och lärer bli res-
färcligt i Söndag.

Imedlertid har jag bordt avertera Bror derom, och att jemte
det långa brefvet tili Bror affölja:

Sundels quittence af d. 11 Octob. å Edr 18: 8.
Ett Eis Postpapper 3: 32.
Charta öfver Heinola Län 24.
Hallenbergs Hist. om Gi-ust. Adolpli s:te Bancl. H. 1: 4.
Samtai i de Dödas rike H 12.
Skaldestycken i Musique s:te Delen —■ 32.
Nordia 1795. Månaden Julius 12.
Svenska Tlieatern 7:de Band. Expl 24.
Edelcrantz Afhandl. om Telegraphen medTabb.H. 32.

Edr 25: 36.

Varandes altså Brors hela behållning hos inig im i dag Fem Rdr
13 sk. Af de Böcker Bror dessutom requirerat har Utter ej kunnat
anskaffa flere än

Nörregaards Natur-Eätt 20 Expl. ä 1 Rdr st.
ocli Gruners Semiotice 1 Expl. ä 1:32 sk. dem lian under

särskilt Emballage tili Bror addresserat, ocli lärer Bror draga försorg
derom, att han får sin betalning. Uäckningen följer i mitt bref mecl
Frantzen.

Grefve Fabian Fersen bar på begäran fått afsked från Öf-
verste Lieutenants ocb Cbefs ämbetet vid Svea- eller blå ocb gula
Gardet, bvartill Baron Bennet är i bans ställe utnämnd. Dock står
Fersen qvar såsom Ofverste Cammar Junkare bos Konungen.

I dag blir Justitiae Conseil på Drottningholm ocb jag måste
resa dit nu på ögnablicket. Hälsa alla vänner! Må väl!
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Stockholm d. 25 Octob. 1796.

S. T. Sedän Frantzen, hvarom hän sjelf lärer berättat, blifvit för-
anlåten att ännn någon tid qvardröija, tog jag i förleden Lördags
det partie att med Borgaren Tymen afsända tili Bror alla de i mitt
sidsta med Pesten aflåtna Bref specificerade Becker, jemteBankes’
Universal Geography för Kongi. Academiens Bibliothek emot de 11
Edr 12 sk., soin enligt närlagde quitto för samma arbete af mig aro
betalde. Piiset är ganska civilt, ocli Werket med sinä Charter och
Kopparstick förtjenar att stå i ett publikt Bibliothek. Hvad jag
hade önskat, är att nti Beskrifningarne af de nyss uptäckte öar i
Söderhafvet förekommande mångfaldige naturalster, deras namn efter
Linnes System sknlle blifvit, jemte det Engelska eller af Öboerne
nyttjade namn utsatte. Tymen lade ut på strömen i Lördags om
aftonen, och den goda vind åt Finnland, som i Söndags och i går
blåste, ger mig hopp, att lian redan är frarnkommen. Men detta
avisbref har dock värit nödigt för att gifva Bror anledning att låta
efterfråga paquetterne, soin äro tvänne, och dessutom har lian ock
med sig ett bref som tilkka kan afhämtas.

I går om afton var Hector Aeimelaeus hos mig och afläm-
nade det tili mig från Bror addresserade omslag, livari jemte Lef-
rens sidsta programm och Lections Cataloguen, lågo Sexton Eiksd.
i Eiksgälds Contoirets sedlar, som å Brors Conto rigtigt äro anno-
terade. *Af dem har jag imedlertid godtgjordt mig ofvanberörde
Ellofva Edr 12 sk. dem Bror genast af Bibliotheks medlen måste
få ersatte.

Genom glömska af Utters Betjening har paquettet tili Bror,
bestående af Nörregaards Natur-Eätt 20 Expl. och Gruners Se-
miotice å 1 Edr 32 sk. kömmit där att qvarstadna. Nu skall def
afgå med Skeppm Sipelius, som lärer afresa i nästa Fredag. Med
en mig Salonins, som också går hein tili Åbo, på samma Skeppares
fartyg, följer tili Bror Litteraire Tidningen 3:dje häftet för i år a
24 sk. tilkka med ett Bref i samma couvert. Jag har tillsagt denne
unge mannen, att detta lilla paquett genast vid ankomsten tili Åbo
i Brors egna händer öfveriemna.
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Nu är Presidenten Lode transporterad tili Åbo ooh Presichn
Axel Peuterholm tili Wasa Hof Pätt. Man har ej hördt att denne
senare skulle fått accord för Presidentskapet i Stats Contoiret, som
tili äfventyrs blir obesatt tili dess Konungen sjelf tillträder Pege-
ringen. Theologiae Adjnncten i Upsala och Peg:ts Pastorn Posen-
stein har fått det genom Doctor Domeys död lecliga Kumia Pasto-
rat. Palmfelt har fått Aho Läns Eeg:te och gubben von Essen,
så vida hän förstod att skynda sig, det förmonliga accord, som tili
honom var utfäst. Elera befordringar väntas ännu.

I dag var Högsta Domstolen tillsammans, och i nasta måndag
träder den tillhopa för att justera. denna veckas protocoll, hvarmed
den aldeles uplöses, utan att ännu mig vitterligen kunnigt är huru
Konungen i nasta vecka ärnar derom förordna.

Det vill påstås att Ärke Biskopen och Doctor Murray efter
närmare öfvervägande skola för godt funnit att nu efteråt inkomma
med ett särskildt och närmare bestämdt betänkande, än det all-
männa betänkandet var i frågan om Eeligions friheten. De hafva
förenat sig, som säges, med Asplund och Liideke, samt förklarat
för detta gun Pikets Constitution och grund Lagar otvifvelaktel.
afgjord.

Tack för Programmet etc. Anacharsis är än ej ankommen.
Priset clerå blir omkring 8 Piksd. Den väntas dock ännu. Plura
alias. Hälsa alla vänner! Må väl!! Förlåt hastigheten.

Jag tror, att den begärte Östen för det närvrde i Staden ej
finnes.

Pector AAinter är nämnd tili Pastor i Pumala och Adjnncten
Sundvalls Besvär öfver förslaget tili Wirmo äro rättvisligen af-
slagne.

Assessorui Baron Kurck är i dessa dagar transporterad från
Åbo tili Grötha Hof Pätt. Jag råkade honom i går på ett stort
Calas hos Hans Excelhce Baron Kurck.

xc.
Stockholm d. 27 October 1796.

S. T. Mine 2:ne Bref, det förra med Skepparen Tynien och det
senare med Posten d. 25 hujus torde redan vara framkomne. I dag
fick jag Brors skrifvelse af d. 20 jemte Sex Piksd. i Piksgälds Sed-
lar. När fru Lidner med Brors assignation sig infinner, skola desse
tili henne eller hennes ombud genast lefvereras.
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Ju närmare det lider tili slut med närvarande administration,
desto mer finner man folket fullproppadt med rykten, af hvilka
dock större delen ej förtjenar att omnämnas. Generalen Stackel-
berg bar fått afsked med 15 ä 16,000 Edr accord, ocb Ofversten
i armeen ocb Öfverste Lieutm vid Kylands Infanterie Bergenstråle
är nämnd tili hans efterträdare. Premier Majoren vid Åbo Läns
Eeg:te v. Troil skall bli LandsHöfding någorstädes, ocb jag börde
äfven hans snccessor nämnas, men jag bar glömt bvem det var.
Det tros, att i dag antingen Amiralen Lagerbielke eller förra Y.
Presidenten Lagerheim skall förordnas tili President i Stats Con-
toiret. Presid. Axel Eeuterbolm bar fått ll/ 2 års tjenstfrihet från
Presidentskapet i Wasa. Efter så trägen tjenstgöring, som lian ut-
härdat, kan väl en sådan hvila vara nödig. Sedän d. 1 Maji 1795
bar hän ej mer än två enda gånger med sin fot värit i Högsta Dom-
stolen, där ban dock sknlle vara Ledamot. Lönen bar hän dock
oafkortadt upburit. General Psilanderbielm bar ock fått afsked
med 16,000 Edr accord, bvarutom efterträdaren (en Major af Götba
Gardet, jag minnes ej hans namn) tili bonom årlig. i hans lifstid
skall betala 1000 Edr. Med ett ord, nu bortgifvas Eegementer,
Stabs Officerare Beställningar ocb civile sysslor ulan ali ände. Jag
hoppas den unge Konungen på lång tid ej skall komma i bebof af
att hålla Cabinett.

Ceremonielet för d. 1 November skall snart tryckas. Enligt
det skall det då skeende Eeg:ts ombytet dagen förrnt d. 31 October
vid middagstiden af 2;ne Kongi, berolder på alla de större torgen
i Stockholm kungöras. Då skola ock alla Collegier inviteras tili
följande dagen å Eiks Salen, dit kort förrnt Eegalierne från K.
Eänte Cammaren af 2:ne Cammar Eåder efter vanligt bruk skola
upbämtas. Sedän Konungen i vanlig procession bivistat Gudstjen-
sten i Stora kyrkan, upträdes å Eiks Salen, där Hertigen öfverläm-
nar Eegeringen ocb Eegalierne tili Konungen, samt derpå låter up-
läsa sin berättelse ocb redogörelse om Eikets tillstånd ocb sin förda
förvaltning. Men haroin kan Bror få närmare idee af Ceremonielet,
hvilket jag så snart det utkommer, ofördröijel. skall öfversända.

Den första berättelsen om Grefve Munck var dock den sanna
ocb rätta, att ban på Castellet S. Angelo blifvit förgifven. Malicen
förmäler, att man å Carlstens fästning sökt bibringa Secret. Ebren-
ström l’eau de Tofanie, men att försöket misslyckats. Sit fides
penes auctores. Man vill ock heratta, att Hans Excelkce v. Essen
blifvit Eiks Stallmästare ocb att Fabian Fersen i hans ställe blifvit
Öfver Ståthållare i Stockholm, bvilken syssla dock andre bortgifvit
dels tili General Lient. Toll, dels tili Generalen Klingsporr. Det
ena med det andra är ett löst sqvaller, ocb dylikt är ock det, att
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To 11 skulle blifva Svensk Ambassadeur i Köpenbamn, bvarestEnke-
drottningen Juliana Maria nyligen aflidit. Sorg efter benne an-
lägges nasta Onsdag d. 2 Kovember ooh bäres med pleureuser etc.
i try månader. Ingen illumination sker d. 1 November. Deremot
skall en collection ske af penningar tili något ännu ej angifvit behof,
soin dock säges höra tili så kallade pios nsus.

Straxt efter anträdet tili Regeringen skall Konungen taga sin
sejour på Haga med ett sälskap af 4 högst fem personer, tili bvilka
ock LandsHöfd. Eosenstein kommer att liöra, dock så att Hans
M:t från måndagen ocb tili thorsdags aftonen vistas i Stockholm,
men den öfriga tiden på Haga. Att Rosenstein skulle sätta egen
hushållning bar jag ej hört. Det kan dock vara möijligt. Huru
arbetsam H. M:t vill blifva, är svårt att säga. Onskeligt vore, att
lian måtte gripa sig ann och bemanna sig med tålamod ocb stånd-
aktigbet. Från Drottningbolm inflyttar hofvet ej. förr än d. 29 bujus.
Det påstås att i dessa sidsta dagar därstädes någon synbar kallsin-
nigliet emellan K. ocb H. värit. Konungen skall ock nämnt något
om nödvändigheten af en Stats-Utrednings tillsättande. Jag tycker,
att blott detta kunde blifvit ett ämne att grubbla öfver.

Hvad Bror berättar om Hertigens resolution att Högsta Dom-
stolen oförändrad skulle subsistera tili d. 1 Maji nästkommande, är
efter alla liknelser ogrundadt. Jag kan lättel. imaginera mig i hvad
afsikt detta rykte är utspridt. Utom E. Drotzet och Baron Kurck
tror jag, att af alla de öfrige den ena ej är mera säker än den andra
att få sitta där qvar. Jag bar ej frågat derom någon dödelig men-
niskja. Det får gå dermed huru soin hälst.

Cancellie Collegium bar gun Translator Summer låtit göra
en Finsk öfversättning af de nya Krigsarticklarne, och den blir i
morgon eller öfvermorgon färdig tryckt, att tili Reg:terne afsändas.
Comministern Stålberg bar värit Summer bebjelpelig vid transla-
tion. Polon bar således gjordt sig ett onödigt omak. Men bär
säges att Polon contraherat om detta arbete med Baron Kling-
sporr, soin gifvit bonom löfte om 3 ä 400 Rdr pro labore. Men
förmodeligen utfalla ej dessa, om icke af Klingsporrs egen pung.
Jag känner ej hvad ordres Consistorium fått om Polonska arbetets
öfverseende. Biskopen taite ock för mig derom, men nog ofullstän-
digt. Om imedlertid med deras revision litet temporiseras, skall om
8 a 14 dagar ali vidare sollicitation derom upböra. Detta är vist
ocb säkert. Dock är det ej åt att göraPolon klokare på den saken,
åtminstone ej annorlunda än att låta bonom förstå, det Cancellie
Collegium enligt dess plikt torde om öfversättningen quaestionis
tagit någon författning.

Rågpriset är bär 4 Rdr och för smör och talg betalas 772 a 8
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plåtar för Pundet. Tili detta pris har jag sjelf från ett Uhleåborgs
fartyg köpt. bägge nästnämnde articklar. Veden har stigit tili 13
plåtar famnen för Björk ooh 9 a 10 för gran och tali samt 11 för ai.

Man viskar i mjugg att Baron Eålamb blifvit qvarliggande i
Petersburg för en blessure, som Fabian Fersen i dem emellan
upkommen Duell honom tillskyndat. Jag ger ej detta ut för sanning.

Så långt som härtils skref jag i går om afton. Nu skall jag
fortfara för i dag. Jag begaf mig kl. 9 att hälsa på Biskop Wall-
quist och derifrån geck jag på Eiks archivum, där jag ock råkade
den nyligen, efter en fyra månaders resa åt landet, hemkomne Kongi.
Secret. Hallenberg. Mitt ändamål var att höra efter hvad nytt
som spordes. Men det var ej mycket jag feck inhämta, dock något.

Man har communicerat Berättelsen om Eikets administration
mecl Konungen på Drottningholm, och tillika presenterat honom
concept tili ett svar, som lian på Eiks Salen borde derå afgifva, och
detta så författadt, att det innehöll en fullkomlig decharge för ad-
ministrationen. Detta har Konungen obesedt återgifvit, med for-
mulan, att då det var hän sein borde svara, så ville lian ock hafva
den heder att sjelf skrifva svaret. Disharmonien skall fortfara; de
bägge höge personerne undvika gierna att se hvarandra. Huru detta
sig vidare diffunderar är ej svårt att finna.

Kyrkoh. Drysen vid Ådolph Fridrics församl. är den som först
i ett starckt memorial el. dictamen yttrade sig emot Dr ... s Eeli-
gions frihet, Ltideke och Asplund biföllo hans mening, hvilken
dock dem emellan var concerterad. Petrejus fann ingen betänck-
lighet deri att bevilja Drottningens påstående. De andre, som förr
sagdt är, politicerade, och hvad förr nämndt är om Murray s och
Arke Biskopens post Scriptum, äger sin fulia och rigtiga grund.

Det är Engelbrecht, en Pomerinsk förr detta Major vid Götha
Gardet, men sedän Ofverste Lieut. vid Psilanderhielmska Eeg:tet,
som succederar Generalen Psilanderhielm, emot det ofvanberörde
billiga accord.

I morgon blir sidsta Justitiae Conseilen på Drottningholm, men
det är ej nu min tour att vara där.

Detta bref afgår med den förr omnämnde unge Salonius, men
hän går ombord i dag på en Causelins fartyg åt Äbo. Utterska
paquettet är redan hos Sipelius, och denne lärer efter vanligheten
sola här tili nästa vecka. Nu hinner jag ej skrifva längre. Jag har
ej heller flere ämnen att skrifva om. Må väl! Hälsa alla vänner!
och bränn up detta.

P. S. Det Postpappret jag skickade var ej så tjockt som det
förra. Men priset var ock olika. Det var oaktadt allt eftersökande
för mig ej möijligt att få något fastare postpapper, om jag ej ville

28
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taga den sorten som är utan linier i papperet och hvilket plägar
glattas. Men det kostar 24 sk. Boken, eller 10 Edr riset.

Apostille. Uti Cygnaeus tror jag att Candidaterne tili Närpis
malat sig ett spöke på väggen. Icke har någon ansökning af hanoin
tili vederbörande Expedition inkommit, och näppeligen lärer hän,
utan ali dertill gifven anledning, nämnas. Om ej oinständigheterne
alt för mycket ändrat sig, ligga ock åtskillige politiske considera-
tioner Cygnaei befordran i vägen. I en annan ställning kan hän
framdeles tili äfventyrs väljä hvilket Pastorat hän vill.

Axel Eeu terhoina har sedän sin hitkomst i höstas icke visat
sig på hofvet, ej heller värit med sin fot tili Drottninghohn. Dnder
föregifvande af sjukdom har hän legat inne som Björnen i sitt lude.
Det kan hända att hans Creatur Ehrenheim nu genast går från
Högsta Kätten.

XCI.

D. 27 Octobr. 1796 kl. 9 e. m.

Apostille. Ku är jag i stånd att meddela Bror en säker och
tillföiiåtelig nnderrättelse om alt hvad i frågan om Eeligions fri-
heten förelupit.

Efter någre med Ryska Ministrarne hafde conferencer, dern
äfven Eeuterholm och v. Essen öfvervarit, har Ambassadeuren
Stedingk författat Giftermåls Contractet, livari utom andra puncter
värit infördt, att den tillkommande drottningen ägde att njuta ostörd
frihet att i sinä enskilta rum få låta hålla hos sig Gudstjenst efter
Grekiska kyrkans bruk; dock att Hon derjemte skulle vid sine till-
fällen offentel. deltaga med sin Herre Konungen i dess andakts-
öfningar; såsom ock att Giftermålet i nasta vår 1797 ordentligen
genom vigsel fullbordas, När detta Contract d. 26 September, hvar-
till förlofnings Feten var föranstaltad, kl. 4 e. in. af Stedingk i
Markows närvaro blef tili Kommgens genomläsande presenterad,
förklarade lian sig i dessa 2;ne puncter ej kurnia ingå; den förra
vore stridande emot Eikets Constitntion, och den senare kunde blifva
beroende tili närmare bestämmelse efter omständigheterne. Stedingk
hade då sökt att förmå Konungen först, och sedän Markow, att foga
sig häri, den förre efter Keisarinnans och den senare efter Konun-
gens åstundan. Men som Konungen förblef obevekl. ståndaktig vid
sin föresats, med förmälan, att lian lofvat Storfurstinnan fuil sain-
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vetsfrihet; att hän sitt löfte i den delen redeligen ville halla, och
att hän deri borde vara trodd på sinä ord; och att s&ledes hela denna
artickel i Contractet ej behöfde vidröras, och Markow ej vågade
eftergifva något som på Keisarinnans befallning i Contractet var
betingadt; Så rapporterades Konnngens refus af Markow tili Keisa-
rinnan, hvilken straxt med egen hand, full af bitterhet och högmod,
skrifvit ett concept tili en separat artickel om denna sak, soin vid
Griftermåls Contractet borde biläggas och af Konungen såsom en
keli g förbindelse underskrifvas.

Då Markow härmed återkom och Konungen ytterligare väg-
rade att den undertekna, gick hän med berättelse derom tillbaka,
då Keisarinnan genast contramanderade feten och befalte alla sinä
Ministrar att afbryta ali conversation med Konungen och hans suite.
Konungen på sin sida befalte, att alt skulle göras färdigt tili afresan,
och Hertigens, v. Essens etc. böner och knäfall kunde ej bringa
honom från sitt beslut. Dagen derpå infann sig Konungen på an-
mälan hos Keisarinnan tili afskeds tagande, då Keisarinnan, innan
hän fått öpna sin munn, med en politiskt glad min mött honom med
följande ord: Eders M:t är en 17 årig Prins, jag deremot 67 år gl.
och en 35 årig liegentirma öfver ett mägtigt Keisardöme, och Eders
M:t vill docJc finna minä propositioner dbilliga och neka Dess hifall;
då Konungen svarat, det lian respecterade hennes ålder och hennes
med så mycken vishet och gloire förda långliga Begering, men att hän
likväl ej kunde glöma sin plikt som konung och den aktning hän vore
sine undersåtare och sitt Rikes grundlagar skyldig. Hvarå Keisarinnan
med foglig ton och blidare änsikte vände conversationen tili andre
ämnen och slutel. begärte att Konungen dock ej måtte precipitera
sin återresa. Efter någon tid har hon begynt tala om sitt Präster-
skaps och sitt folks vidskeplighet; att hon måste jämnka sig tili
deras fördomar; att Konnngens Clericie och undersåtare vore mera
uplyste etc.; att i följe deraf man i denna punct kunde mötas på
halfva vägen etc.

Återresan blef af denna anledning upskjuten, och dagen derpå
hölls en Conseil i närvaro af Konungen, Hertigen, Eeuterholm,
Stedingk och v. Essen. Dessa fyra sidstnämnde öfverenskommo
att genom en Courier ett Bref skulle affärdas tili Arke Biskopen,
in his terminis: K. M:ts nådiga vilja och befallning är, att Arke
Biskopen genast efter inhändigandet häraf förfogar sig tili Stockholm,
och där sammankallar Stadens Consistorium, och jemte Consistorii
Ledamöter afgifver dess underd. Betänkande öfver följande fråga:
Om det i grund af den g:m 1779 års Eiksdags Beslut vedertagne
Eeligions frihet är Storfurstinnan Alexandra Paulovna, den Hans
M;t utsedt tili siu tillkommande gemål, tillåtit att såsom Svea Eike§
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drottning i sine enskilte rum få öfva och låta hos sig hålla Grekisk
gudstjenst då det sker med den varsambet att någon förargelse
deraf ej kan upkomma, och då hon dessemellan förenar sig offentb
med Konungen i dess andakts öfningar? Hvarefter tillades att Be-
tänkandet med den skyndsamhet skulle afgifvas, att det innom ett
dygn med samma Courier kunde tili K. M:t i Petersburg insändas.
Men när detta Conseil protocoll af Konungen skulle underskrifvas,
bar ban med egen hand derå teknat den mening: att om, emot ali
förmodan, Consistorium med ett jakande svar bärå inkomme, Konun-
gen likväl ville bafva sig förbebållit att sjelf öfverväga saken ocb
sig deröfver närmare yttra.

Med förtigande häraf expedierades Brefvet, och dervid bilades
3:ne Hertigens bandbref, ett tili Ärke Biskopen, det andra tili Doctor
Flodin och det tredje tili Doctor Murray, alla under omslag tili
Edman, som genast reste tili Upsala ocb där Bönedags aftonen d.
8 October aflämnade tili Ärke Biskopen dem som voro för honom,
sedän ban här i Stockholm låtit Flodin ocb Murray få dem, som
tili dem voro addresserade. I Brefvet tili Ärke Biskopen (hand-
brefvet nämnl. på ett belt ark) förmäles, att i fall af afslag, Eiket
förestode ett blodigt krig; att den ny e ocb säkra gräns som för
Eiket var afhandlad, de stora subsidier som voro betingade, då skulle
uteblifva; Eiket bade att afbida den ödeläggelse som altid vore den
svagares lott; alt det oskyldiga blod som skulle utgjutas, komme
att ligga på Ärke Biskopens ocb Consistorii samveten, ocb dessa
besvärjas vid Gud, vid Konungens välfärd, vid fäderneslandets be-
stånd, vid deras ämbeten med mera, att ej ådraga sig närvarande
ocb tillkommande Slägtes förbannelse etc. etc. Brefven tili Flodin
ocb Murray voro af lika innehåll men kortare.

Ärke Biskopen ankom tili Stockholm d. 9 October kb 12 ocb
Consistorium sammanträdde i dess quarter samma dag kb 4. Yid
deliberationen yppades straxt svårigbeter. De grufveb contestatio-
nerne väckte mycket bekymmer. Derunder inkoin tili Consistorium
ett bref underteknat af Edman ocb Hochschild på 1 l/2 ark, deri
de under åberopande af sine respective Excellencers Eeuterbolms
ocb v. Essens befallning uprepa alt hvad Hertigen sagt ocb yrka
ett jakande svar, bvartill ock detta skäl anföres, att i fall af afslag
Hertigens reputation ocb anseende skulle spillas ocb Eyska bofvet
den idee bibringas, som vore ban af dess Prästerskap ej nog ansedd
etc. Yackert argument. Jag glömde det Hertigen i sitt bandbref
tili Ärke B. föreskrifvit Consistorium formulair tili dess svar.

Öfverläggm upsköts tili måndagen oaktadt alt detta, ocb fort-
sattes om tisdagen, då man förenade sig i det svar jagförr nämndt,
som dock var så styliseradt att endast en nekande mening deraf
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kunde hämtas. Detta svar afsändes; men i detsamma ankommo
Eeuterholm och v. Essen soin af Courieren affordrade svaret med
berättelse att Konungen redan var i Åbo. Som Ärke Biskopen imed-
lertid fått förnimma, att Konungen för sin del väntade ett positift
afslag, så författade Ärke Biskopen särskildt ett nytt Betänkande,
deri drottningens Religions frihet i de starkaste uttryck afrådes och
Konungen, i likhet med Hertigens besvärjelser, bedes vid Gud, fä-
dernesland, vid alt hvad heligt är att skydda sitt folks tro och lära.
Detta Memorial aflämnade hän tili Hertigen just vid det lian d. 15
October landsteg vid Skeppsbron under Logården. När Hertigen
det på Slottet genomläsit, fick Ärke Biskopen tvänne itererade Skur-
läxor, och man tror ej att Konungen ännu sedt detta document,

Imedlertid lämnades dock tili Konungen det allmänna Betän-
kandet. Hän såg straxt, att det innehöll ett afslag, och dåFlodin
för honom ville förklara Consistorii grunder dertill, och beklagade
sig öfver det bekymmer livari Consistorium blifvit försatt genom
Hertigens fulminante Bref, svarade Konungen, att lian om dessa
bref icke haft någon kunskap; att lian aldrig för ett ögnablick af
sitt trogna Prästerskap annat väntade än ett nekande och afstyr-
kande svar, och att saken för ingen del vore farlig. Detta är vist
och sant. Härvid står saken nu, och man talar näppeligen något
ord vidare om detta så ryktbart blefne högmål. En och annan
märkelig anecdot kunde tilläggas, men jag hinner ogörligen att
skrifva mera. Må väl!

XCII.

Stockholm d. 1 Novemb. 1796.

S. T. Ceremonielet tili den i dag för sig gångne och lyckligen full-
ändade Högtidligheten följer härhos. Jag har dock ej värit ute med
min fot och således ej sedt något, ty jag var sysslosatt med något
ganska angeläget arbete. Klockan emellan 1 och 2 var ceremonien
i kyrkan tili slut bragt. Högsta Domstolen reglerades ock i dag;
från frälse sidan aro afgångne, utom v. Böhnen som var död, Axel
Eeuterholm, Hisinger och Ehrenheim. I hvilkas ställen aro
insatte Hans Excelhce Baron Eidderstolpe, v. Presidm Hallen-
berg i Åbo, v. Presid. Baron von Köhler och Hof K. K. Baron
Posse i Jönköping. På ofrälse sidan är utom Lönnrot såsom död
endast von Ackern utgången; och i deras ställen komina HofR. K.
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Norell från Svea ooh Hof R. R. Wåhlin (hau som 1794 gick från
Högsta Domstolen) från Götha Hof Rätt. Mitt kallelse bref fick
jag i dag kl. 2 e. m. Det är stäldt på try år. Huru det är med
de öfriges vet jag icke. Jag tror, tiden för alla är lika. Jag suppo-
nerar att Hisinger måtte vara grufvel. surprenerad. Det var den
Petersburgska resan, som gaf dödsknäcken åt den förra Ligan. Den
var utsedd tili dess conservation, men feck en helt annan vändning,
genom samteliges obegripliga cooperation tili Religions frihetens
beviljande. Sed res serias in crastinum.

G. A. Reuterholm bar begärt få behålla den af Hertigen
honom anslagne pension af 2000 Rdr, men det har K. M:t i anseende
tili Statsverkets brist ej kunnat bevilja. Dock får lian tili godo
njuta de 1000 Rdr, som Högst Sai. K. Gustaf 111 honom hade til-
lagt, hvarom en annan gång mera.

Brors bref af d. 24 Octob. med 4 Rdr fick jag i går om afton.
Den requirerade Middleton, om den fås, skall jag skicka med
Frantzen. Minä bref med Ginman och Salonius samt medPosten
måste väl nu vara framkomne. Åeimelaeus är här och begråter
sine Patroners öde, och anser deras olycka för sin egen. Annu har
jag ej hört af fru Lidner eller något hennes ombud. Tack för
nouvellerne! Hälsa alla vänner! Må väl!

XCIII.

Stockholm d. 4 Novemb. 1796.

S. T. Sedän mitt sidsta d. 1 hujus, fick jag i går Brors Bref med
dervid bifogade fyra Riksd. Det var dock oförmodadt för mig, att
Tymen då än ej hunnit fram. Nu måste väl både lian och Causlin
vara ankomne, och således borde Bror redan hafva svar på en del
af de frågor Bror nu behagat göra.

Silfverstolpe på sin Boklåda har aldrig haft och har ej eller
nu Middleton, men i dessa förflutna dagar hade Holmberg fått
Exemplar af både Middleton och Gillies. Jag köpte dem således
bägge, den förre för 3 Rdr 30 sk. och den senare för 4 Rdr 28 sk.
tillsammans Atta Riksd. 12 sk. såsom Holmbergs bilagde quitterade
räckning det utvisar. Som Skepp. Sipelius i dag före midd. afrest,
så sänder jag dessa Böcker med Bibliothecarien Frantzen, om hän
kan få rum för dem; och jag lägger tili dem Caravan, ett Lyriskt
Skådespel, som npfördes å Operahuset d, 1 hujus, i anledning af
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Konungens anträde tili Regeringen. Den kostar 24 sk. Frantzen
kar faststält sin afresa, Postvägen, tili nasta måndag. K. M:s kun-
görelse, att K. M. sjelf antagit Rikets styrelse, följer här innelyckt.
Således bör för Academiens tillärnade glädje betygelser något hinder
nu mera icke ligga i vägen.

I går kl. emellan 11 och 12 presenterades Högsta Domstolen
en corps för Konungen. Smalen, såsom stadd under Läkares skötsel
och vård, var dervid ej tilstädes. Couren var så talrik, att jag al-
drig sedt dess like. Samtel. Ledamöterne i Beredningen aro bibe-
hållne och ökade rned 2:ne nya, nämligen Stats Secret. Lagerbring
och LandsHöfd. Rosenstein. De blefvo ock alla näst efter Högsta
Rätten presenterade. Stockholms stads Magistrat och 50 äldste voro
ock tillstädes. Anförde af Ofver Ståthålkn anmälte de, det de, sedän
Kongi. M:t förklarat sig hälst önska, det vid dess anträde tili Rege-
ringen med alla offentl. glädje betygelser måtte innehållas, anslagit
af sine Fonder en summa af 11,500 Rdr att användas tili Invaliders
underhåll och skötsel.

I förrgår d. 2 Nov, aflade samtel. Militair Corpserne deras tro-
och huldhets Ed inför Konungen sjelf. Lif Husarerne, bägge Gardes
Reg;terne och Lif Regits värfvade infanterie Bataillon, voro tili
edens afläggande upstälde långs med Skepps Bron. Artilleriet af-
lade eden å Artillerie gården, och Armeens flotta å Skeppsholms
Slätten. Konungen var sjelf närvarande å alla ställen.

I dag var den nya Högsta Domstolen första gången tillsam-
mans. Hallenborg kan, om hän vill, vara borta tili Februarii må-
nads slut. Var gunstig och säg honom detta. Om jag hinner, skall
jag skrifva honom tili derom.

LandsHöfd:n Tandefelt är här. Jag råkade honom på Couren.
Förmodeligen söker lian reparation för sitt entledigande. Om hän
något vinner skall jag ej säga. Också träffade jag där LandsHöfd.
Nordin och nastan alla de öfrige Svenska LandsHöfdingar. Man
väntar nu att få höra hvilka som skola blifva Presidenter i Stats
Contoiret och i Cammar Revisionen.

Frantzen var nyligen hos mig och sade mig, att hän ej kunde
taga med sig Brors böcker. De utgöra 9 volumer i stor 8:o och
taga rum. Jag nödgas derföre afbida med deras öfversändande tili
nasta Skeppslägenhet. Imedlertid får Bror från mig med Frantzen
en vidlöftigare Epistel.

Hvad i Guds namn har kömmit åt Camreraren Widenius,
soin ej svarar mig på minä bref, ehuru de äro af yttersta vigt. Hälsa
honom och alla vänner! Må väl!

Hvad jag i mitt förra bref skref om General Majoren Stackel-
bergs afsked och Bergenstråles befordran i dess ställe finnes
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vara ogrundaclt. Ingen Ost af Ruuths tillverkning finnes nu i
Staclen.

I veckan näst före d. 1 hujus blefvo 8 HäradsHöfdinge Beställ-
ningar bortgifne. Annu har jag ej hört af fru Lidner. Var god och
skicka närlagde Bref tili sin ägare.

XCIV.

Stockholm d. 7 Nov. 1796.

S. T. Minä mångfaldiga Bref af hvilka de 2:ne sidsta d. 1 och 4
hujus med Posten afgingo, måtte dock slutekn vara framkomne.
Betta afgår med Herr Bibliothecm Frantzen. Hän lärer sjelf be-
rättat, livilket jag i mitt senaste bref glömde att nämna, det hän
tili vidare fortskaffande af Sundel emottagit de från Upsala an-
komne Böcker, om hvilka jag icke förr än af Brors bref under d. 24
October sistförl. haft någon knnskap.

Såsom jag förr nämnt, var jag d. 1 November icke ntom min
Port. Or saken dertili var förnämligast, att jag då var sysslosatt att
slutel. städa och öfverse en Deduction, hvilken jag dagarne förrut,
på befallning hade författat, tili bevisande deraf, att enligt Rikets
Successiona Ordningar och Grundlagar Konungen ej kunde hafva
en Gemål, soin offent. bekände sig tili annan Eeligion än den Evan-
gelisk Lutherska, och att den 1779 införde Eeligions frihet icke
kunde sträckas tili Drottningen. Denna deduction, enligt veder-
börandes åstundan kort, endast på try ark, raen omständelig och
beledsagad med Transumter af Arfföreningarne, af Konungarnes för-
säkringar, af E. Ständers utlåtande om Brottning Lovi s a Ulrica
och att hon borde bekänna sig tili Lutherska Läran etc. skulle bi-
läggas vid den Instruction, som vicl Konungens tillträde komme att
affärdas tili Ambassadeuren att lända honom tili hjelpreda vid den
negociation, som ang:de den Artickeln ännu återstår. Jag begriper
ej sjelf af hvad anledning man behagade antyda mig om detta ar-
bete, som rättel. hört tili Cabinettet. Men det är nu gjordt. Dock
får Bror icke nämna härom för någon menniskja.

Om Sollenniteten på Eikssalen och i Kyrkan kan Frantzen
göra besked. Hän lärer ej glöma att orntala, huruledes man giömt
att hafva för hand på Eikssalen Konunya försäkran som då skulle
afgifvas; burn Acten derigenom afbröts på en god half tiine; burn
man då ändtel. presenterade Konungen 1779 års Riks. Besl. ocb det
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deri intagne formulair af Kon. försäkran, livari Säkerhets acten ej
kunde vara vidrörd, så vida man ej kunde igen finna någotExemplar
af det vid 1789 års Eiksdag förbättrade nya formulair; ocli att Ko-
nungen för den orsak tili följande dagen kl. 12 nödgades samman-
kalla alla Collegierne och i deras närvaro underskrifva originalet af
Säkerhets acten.

Hertig Carls Tai, hvarigenom lian nedlade förmynderskapet
och alla sinä ämbeten skall värit vai skrifvit, men soin lågmäld ocli
ovan att declamera, har det af honom ej blifvit lika väl utfördt.
Dock har lian derunder blifvit rörd ända tili tårar, så lian ock måst
göra en lång pause, för att ej utbrista i snyftning. Konungen har
deremot taiat med en manlig stämma och mycken parrhesie. Hans
qvittobref innehåller full decharge för hela Hertigens förvaltning.
Hän förklaras fri för alt tilltal och redogörelse nu och i framtiden,
under betygande af tacksamhet och erkänsla för dess redel. förda
administration. Af sinä förra Ämbeten behåller Hertigen endast
Befälet vid Lif Eegementet och Academie Oancellariatet i Upsala
samt Tituln af Sv. E. Stor Amiral. Men Chefskapet för alt Artille-
riet, för Krigs Academien och för det så kallade Stor Amirals äm-
betet eller General Intendentskapet vid flottan har lian sig aldeles
afsagt: och väntar man nu hvad författning Konungen i dessa delar
ärnar vidtaga.

Innan flyttningen från Drottningholm hade man proponerat
Konungen att på 14 dagar från d. 1 Kov. upskjuta dess anträde
tili Eegeringen, men lian skall förklarat, det ej en enda times upskof
kunde beviljas, och att ingen ting hindrade det ju de ärender
Hertigen ej hunnit expediera, af Konungen kunde utfärdas. Också
blefvo i Justitiae Conseilen d. 3 November från kl. 12 tili 3 e. m.
alla de Justitiae saker soin i Hertigens Conseil ej hunnit afgöras,
föredragne och slutel. afgjorde. Jag var dervid ej närvarande, eme-
dan det ej var min tour, men man har tydeligen förmärkt, att Ko-
nungen icke har någon benägenhet för otidiga benådningar och ej
heller för äktenskaps skilnader; lyckligt om lian med ståndaktighet
förblifver vid dessa principer.

Het säges att H. Excelkce Eeuterholm, sedän hän ej fick
behålla den pension af 2000 Edr, som Hertigen honom hade tillagt,
skall afsagt sig äfven de 1000 Edr, som K. Gustaf 111 honom i
lifstiden beviljat. Om det är sant, vet jag icke. Presidm Axel
Eeuterholm ärnar härifrån med det första hem tili sin egendom.
Presidm Lode har fått permission tils vidare. Justitiae Cancellers
ämb:t skall åter förvaltas af EiksDrotzet med biträde af Eevisions
Secretm Grefve Gyllenborg, som dock skall fortfara med att i H.
Domstolen föredraga General Auditeurs ärenderne. Hisinger är ej

29
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nögd med sin skilsmässa. Hän skyller RiksDrotzet derföre. Men
ännn missnögdare är Ehrenheim. Om det på mig ankommit, kade
Widegren ooh Evelius, dessa tvänne usla Jabröder, bordt afgå,
och sannerligen jag vet kvad Ridderstolpe skulle göra i Högsta
Kätten. Sed haec inter nos.

Om Porten yid Systerbäck kade jag ej kört ett ord, innan jag
i anledning af Brors bref, genom Hector Aeimeläus fick idee derom.
Det är märkeligt, att de af den förra Ligan envist pasta det Keisa-
rinnan skall vara och blifva inflexible i frågan om Religions frihe-
ten; att i fall den ej beviljas ett oundvikeligt krig skall förestå, ja,
att en partage tractat emellan Ryssland, Danmark ock Preussen om
kela Eikets styckande skall vara att befara m. m. Då deremot på
andra sidan med lika assurance säges, att saken ej är farlig; att
Gamman nogsamt begifver sig, när hon finner att Konungen, utan
kränckning af Rikslagarne, deri ej kan ingå etc. Gud styre ali ting
tili det bästa!

Sedän Konungen d. 1 Nov. ej lät påsätta sig kronan, utan kom
och gick tillbaka från Rikssalen ock Kyrkan i sin Kronprinsliga
drägt ock sedän man ej hör något om Pardonsplacat, anser man det
för otvifvelaktigt att Riksdag åtminstone innom nasta års slut är
att vänta. LandsHöfd. Rosenstein har i Hof Cancelkns ställe ock
Lagerkring såsom Statssecreterare fått säte i Beredningen, för-
model. utnämnes den förre innan kort tili verkelig Hof Canceller.
Jag mins ej om jag förr berättat, att Burman af Hertigen straxt
efter återkomsten från Einnland, utnämndes tili Hof Predikant eller
tili caracter deraf.

Middleton och Gillies skall jag, såsom jag i mitt sidsta om-
nämnde, skicka med nästa Sjö lägenket. Nu är här ej något Äbo
fartyg. Om jag dessförinnan får Anackarsis, skall den ock medfölja.
Jag supponerar att Bibliotkeket bekåller Bankes’ Universal Geo-
grapky. I dess ställe köpte jag mig i dessa dagar Gibbons History
of the Pali and the Decline of Rom. Empire, 12 Tomer i 8:o för
11 Rdr 32 sk.

Annu har ej fru Lidner anmält sig med Invisningen. Jag kan
ej erinra mig något vidare, som jag borde skrifva om. Härefter
blir dagel. tillfälle med resande, ock om något nytt af vigt förefaller,
skall jag ej underlåta att kerättä. Hälsa alla vänner! Må väli!

D. 17 i denna månad, som efter gi. stilen är Gustaf Adolphs
döds ock namnsdag skall dess Statue på Norrmalmstorg decouvre-
ras. Som den nu kommer att stå i en bassin, så skall torget i nästa
vår fällas tili en kalf aln. Yar icke det väl att Palmstedt förra
året fick köija det?
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Stockholm d. 13 Novemb. 1796

S. T. Brefven af d. 1 och d. 5 hujus, det senare med en bilaggd
Riksgälds Cont:s sedel å Tio Edr har jag rigfcigt bekommit. De
medsände Dispntationerne bar jag meddelt Professor Schulten,
emedan jag ej känner någon annan af hvilken jag kunde vänta säk-
rare och oveldigare omdöme. Gubben Melanderbielm och äfven
så Nicander aro Bratts declarerade Protecteurer. De bägge Åma-

nuenserne i Wetensk. Acad. äro delte emellan Bratt &Holmquist,
inen anse dem bägge aldeles ojämnförlige med alla andra, soin kunde
hafva den näsvishet att jemte dem tili förslag sig anmäla. Jag utbad
mig Schultens svar tili i dag, och för en kort stnnd sedän sade
hän mig, att hän i Bref tili Bror yttrat sig öfver ofvanberörde spe-
cimina, och det var det bästa. Hän lärer gifva Mether någon pre-
ference, mon likväl icke anse Hällström för någon oskicklig Can-
didat. Detta senare var öfver min förmodan. På hans Disputationer
tyckte ock jag, att hän ej var utan principer också i den högre
Geometrien och Mathematiquen, men jag menade likväl, att det alt
kunde bestå i en compilation.

Det fägnar mig oändel. att Academien har utsikt tili Fond för
sinä nödvändigaste byggnader. Det kan ej vara utan, att ju bevak-
niugen af denna inkomst skall gifva Rector i synnerhet mycket be-
kymmer.

Det säges nu att Örebro Pastorat är bortgifvit tili den bekanta
Probsten Widen, som så olyckl. brefväxlade med Hertigen. Mig
vetterl. är Randasalmi än ej bortgifvit. Kongi. M:t har tillöst sig
af Stenberg dess privilegioin å Comiska Theatren med dertill hö-
rande Garde Robe och Decorationer för 15,000 Rdr, hvarutom hän
lärer, oberäeknadt den lön hän vid stora Operan tili 1500 Rdr årli-
gen njuter, fått en pension af omkring 300 Rdr. Cammar Junkaren
Möllersvärd, som gift sig med H. Excelhs Presidenten Gr. Klin-
ckovströms dotter (en dotter-dotter af framl. H. Exc. Gr. Axel
Fersen) har tili siu etablissement och meublering af Konungen er-
hällit 7000 Riksd.
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Jag knnde yäl tanka att Presidenten Lode ej skulle med
mycken yärma utföra sitt presidium i Husliållnings Sällskapet. När
jag får råka Rutström, skall jag visserl. tillstyrka honom att an-
taga kallelsen tili Åbo. Likväl tviflar jag om lian låter sig dertill
förmå. Som jag tycker, har lian en stark predilection för Stock-
holm. Heurlins angelägenhet skall jag liafva i godt minne. Nog
önskade jag att lian längre måtte blifya vid Curatelen af Wiborgska
Nation, åtminstone tili min återkomst. Men jag bör dock ej för-
summa att främja lians lycka, så långt jag dertill kan bidraga.

Wallenströms piece och några andra samt Almanachorne
skall jag skicka med Skepparen Tymen. Jag skall i morgon kl. 9
tili Drottningholm. Hälsa alla yänner! Må väli!

Här betalar man för en Hjerpe från 18 tili 20 sk. stycket, och
för ett par Orrar, en liane och en hona, ty så säljas de, 1 Rdr 8 sk.
paret. Hurn mycket måtte då icke jag regrettera Åbo, jag som
sätter på fogel så mycket värde.

XCYI.

Stockholm d. 18 Nov. 1796.

S. T. Med Lieutenant Mesterton, som jemte Capitain Classon
ärnar i morgon med Augustins Skeppare Petrell härifrån tili Åbo
afresa, följer tili Bror ett paquett innehållande de förr omnämnde
Böcker Middleton och Grillies, nio volumer häftade, samt Skåde-
spelet Caravan, och dessutom det nyss utkomna försök tili öfver-
sättning af Taciti annaler ä 16 sk. Dervid bilägger jag ock Hertig
Carls afträdes tai samt Flodins Sermon i Stor kyrkan och en Sång
i Judeska Synagogan.

Schluters Hlrtten-Bau har Utter ej kunnat få sålcl. Jag har
derföre återfordrat den, ooh den är inlagd i förenämnde paquett.
H. Excellrce Reuterholm är bortrest åt Skåne ocla lärer i nasta
vår, om det tdlåtes, med allone lämna Riket. Eljest är ali ting tyst
ooh stilla. Statuon på Norrrnalms torg presenterar sig förträffeligen.
Jag får nu ej vara vidlöftigare. Ett omständeligare bref skall i
morgon afgå med förenämnde Herrar. Hälsa alla vänner. Må väl!

Innekyckte bref recommenderas.
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Stockholm d. 19 Novemb. 1796.

S. T. Brefven af d. 7 och 10 hujus har jag riktigfc erhållit, det
förra d. 12 ooh. det senare d. 15 ditto. För nyheterne aflägges öd-
mjnk tacksägelse.

Konungen har i sin Justitiae Conseil härtils nyttjat EiksDrot-
zet, H. Exc. Eiks Cancelkn, H. Exc. Baron Kurck och 2;ne ofrälse
Ledamöter från Högsta Domstolen. Jag var efter min tour tillstädes
i sidsta Conseilen d. 16 hujus. Långt ifrån ali prevention, blef jag
förvånad öfver den douceur och de vackra faconer hvarmed Hans
M:t talar, frågar och underrättar sig om sakerne. Det är nastan
obeskrifligt med hvad särdeles höflighet hän förekommer en och
hvar. Hän marquerar godt begrep och mera kunskaper än jag hade
förmodat

Bland andra mål, soin då förevoro, var ock ett från Svea Hof
Eätt, rörande en Hammar Smeds master Sven vid ett Bruk, angifven
för en Inbrotts stöld af 26 Edr:s värde. Hof E:n hade funnit honom
ej vara fullekn öfvertygad och i sitt utslag Minnat saken tili fram-
tiden, men i särskilt Bref hemstält, om icke hän kunde på bekän-
nelse uppå behaglig tid insättas å någon fästning. Jag allena hade
afstyrckt bifall tili denna hemställan, och dervid anfört att detta
medel att förmå Delinquenten tili bekännelse, såsom närä beslägtadt
med tortur, icke annorlunda än med yttersta varsamhet borde nytt-
jas; att det enligt klara författningar och vanlig praxis alclrig kunde
äga mm utan vid de grofvaste missgjerningar, tili hvilka den an-
gifne i det närmaste vore förvunnen och där hans befrielse skulle
medföra uppenbar förargelse eller våda för den allmänna säkerheten;
att brottet quaestionis ej vore så beskaffaclt; att den angifne förrut
ej värit för något brott lagförd eller misstänckt; och att således
hvarken af sakens eller personens omständigheter något gällande
skäl kunde hämtas att emot honom vidtaga ett så utomordentligt
och i sig sjelf tvetydigt medel m. m. Och ehuru ej mindre EiksDr.
än Baron Kurck plaiderade för Hof Ems hemställan, och det nog
envist, kunde de dock ej förmå Konungen att gifva dertill bifall.
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Hän tyckte lika som jag att man i små saker ej borde slösa med
plågsamma utvägar etc.

I ett annat mål rörande en Borgare från Nystad, som för dråp
blifvit dömd tili dödsstraff, ooh deri sökt lindring, lät lian likväl
öfyerrumpla sig af de uästbemälde tvänne Herrar. I Högsta Domst.
hade vi värit alle ense derom, att lian skulle få beliålla lifvet, men
jag ocli Baron Köhler liade leutererat straffet tili 28 dagars fän-
gelse vid vatn ocli bröd ocli Sex ars fästningsarbete, livaremot samtel.
de öfrige mente, det lian borde straffas med 40 par spö ocli fäst-
ningsarbete i ali sin lifstid; ocli som denna mening enständigt un-
derstöddes, blef den ock af Konungen bifallen. Den var dock bård
ocli obillig, och olämplig i synnerhet af den orsak, att om den prin-
cipen altid fölgdes, ali gradation för leuterationer i mord och andra
ännu gröfre missgjerningar då vid någre väsendtl. omständigheter
af brottet ovisshet sig företer, aldeles måste upliöra, att ej förtiga,
det man icke gierna straffar en besuten Borgare med spö. Det kan
likväl hända, att vid justeringen detta kan rättas.

Yid samma tillfälle föredrogs ock en ansökning, livari en Enkä
ocli dess afledne mans Systers son anhöllo att få giftasig med hvar-
annan; ocli den afslog Konungen ganska visliga, eliuru sådane dis-
penser af dess Herr fader och af dess förmyndare blefvo tillåtne.
E.Drotzet anmärckte, att Enkan var 12 år äldre än lionnos mans
Systerson, men Konungen explicerade aldeles riktigt, att deras olika
ålder ingen ting betydde, då denna casus i Lagen ob respectum
parentelae uttryckel. var förbjuden. Med ett ord, lian bär sig åt
rätt skickligen, om lian, såsom lian begynt, vill fortfara.

I Utrikes Conseilen samma dag hade Konungen tili Lodamöter
Eiks Cancellm, Envoijen Baron Celsing, som erkännes för en ca-
pable man, och för Pommerska sakerne Hans Excelhn Baron Wacht-
meister. Föredragningen skedde af Grefve Barck. I Cammar Con-
soilen hafva E. Drotzet, Kurck och Liljencrantz värit tillkallade.
Men om dessa senare Conseiler lärer ännu ej någon ting vist vara
faststäldt. Jag menar att Ofverste Cammar Junkaren Baron Taube
också torde komma att nyttjas i Utrikes-conseilen.

Hans Excellence Baron Eeuterholm afreste förledne Söndag
d. 13 hujus kl. 7 om morgonen ned åt Skåne i sällskap med Landsh.
Baron Gyllenstierna, och lärer bhfva boende å hans gård tils
vidare. Hän skall begärt Pass att fara utrikes, men som lian der-
jemte tillkänna gifvit, att lian ej ärnade resa ut förr än i nästa som-
mar, har Konungen svarat, att lian dessförinnan ej kunde vara i
behof af det åstundade Passet. Presidenten Eeuterholm väntar
på sitt fartyg, och när det ankommer skall lian begifva sig härifrån.
Aldrig tror jag den Lättingen kommer tili Wasa. Jag försäkrar att
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man undrar här långt mer än i Åbo deröfver att Smalen blef bi-
behållen. Förmodel. skedde det endast derföre, att då på frälse
sidan ingen var från Finnland (ty Hallenborg är Skåning) skulle
åtminstone tvänne på ofrälse sidan vara från det Landet, och i liast
kunde någon annan ej påfinnas. Hvarutom någon annan politisk
consideration ocb att utgalringen ej måtte synas personlig, deri tili
äfventyrs haft del.

Den 7 hujus i Justitiae Conseilen blefvo Aminoff, Probsten
Widen, Mineur ocb Förster restituerade i sinä medborgerl. rät-
tigheter. Dock nämnde Konungen ingen ting om Widens Prästa
ämbete; ocb bärigenom rättas det misstag jag i den saken begick
nti ett mitt bref tili Widen in s.

Den 17 hujus blef Gustaf Adolphs Statue på Norrmalm med
någon bögtidligbet decouvrerad. Gardet gjorde en fyrkant kring
Statuen under Konungens eget Befäl, ocb sedän hän låtit Eeg:terne
med fanorne ocb skildrat gevär salutera, sköts General Salfva. Hvar-
efter på Blasii holmen 128 Canon skott lossades. Altsammans var
verkstäldt tili kl. 12. Yi voro tillsammans i Högsta Kätten, ocb jag
var således utur tillfälle att beskåda denna Grannlåt. Jag hörde
förrut sägas att Hästen skulle misslyckats och blifvit för kort, men
det är utan ali grund; den är tvärt om rätt vacker ocb väl propor-
tionerad. Stora i Bronze gjutne vackra medailloner af de la Gardie,
Horn, Torstenson ocb Baner aro insatte i Piedestalen, 2 på sidan
åt Opera buset och 2 på sidan åt Prinsessans palais.

Mineur ocb Förster, som äro på Bartbelemy, skola på kro-
nans kostnad foras tillbaka i Eiket, ocb när de ankomma skall den
pension af 500 Piaster, som för dem bvardera värit anslagen, komma
att uphöra.

Konungen tänker uppå indragningar på alla hali, ocb på den
räckningen menar man ock att Modee, som, utan att göra någon
nödig tjenst i Carlscrona, innebar 2000 Kdr skall befordras tili Pre-
sident i Cammar Kevisionen, då kronan kunde återvinna nästnämnde
summa.

Jag åt middag i går bos EiksDrotzet i stort sällskap. De gode
vännerne Presidm Lode och Landshöfd. Tandefelt voro där jäm-
väl. Den senare får utan ali tvifvel någon reparation, men ej lärer
hän återfå Länet. Dock äro Lode och Hisinger i mycken fruktan
derföre. Jag råkade där äfven Bergs Eådet Baron Hermelin, som
förklarade sig oändel. nögd med Hellström ocb prisade honom
bimmels bögt för sin vackra stil, sitt goda bandlag vid Cbartae
arbete ocb sin öfriga beskedliga conduite. Hän ville ej occupera
bonom med Information vidare än för sine tvänne flickor 1 a 2 timar
om efter middagarne, att lära dem skrifva och något räckna. Hän
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bad ock jag hos Bror skulle anmäla hans kelsniag. Den första Charta
hän nu skall utgifva blir öfver Wesfcerbotn. Dernäsfc skall en öfver
Dalarne utkomma.

Jag har ofta frågat efter Botins Manuscript, men aldrig kunnat
få rigtig reda derpå. När jag råkar den salige mannens Broder
Kongi. Proviant mästaren af Botin, den jag känner, skall jag göra
mig derom närmare underrättad. Hvarken Hallenberg eller Adler-
sparre hafva derom någon kunskap.

Helt yisfc förestår oss både Kröning ooh Riksdag, men näppe-
ligen förr än med öppet vatn i nasta vår. Imedlertid (inter nos)
strida tvänne ifriga partier om att viima Konungen på sin sida, eller
rättare att få honom snärd i sinä garn. Det ena partiet är det Ari-
stocratiska; dess Chef är Drotzet och hän har med sig hela den
gamla förnäma Adelen och en del af den nyare. Det andra partiet
ntgöres af de förra Roijalisterne och deras Chef är Ofverste Cammar
Junkaren Baron Taube. Kan hän halla dem bägge stången, så blir
hän säkert en god konung. Sed hoc opus, hio labor.

Hvad Wörlund angår önskade jag hälst, att lian upskjöt med
sin Hof Rätts historie tils Gud hjelper mig härifrån. Jag har en
ansenlig samling elit hörande. Ingressen tili det arbetet borde blifva
en pragmatisk jemförelse emellan det gamla och det af Gustaf
Adolph införda nya rättegångssättet. Att detta senare efter en
grundelig Aristocratisk pian blef inrättadt är aldeles ögonskenligt.
Sjelfva classificationen af Hof R:ns Ledamöter uti 3 classer var ett
klart bevis deraf. Carl XI kunde ej mera återföra rättegången i
sitt förra skick, men lian afskaffade likväl classificationen, hvilket
hans steg Adelen äfven ansåg med ett gräseligt missnöije.

Såsom jag förrut berättat blefvo alle Ledamöterne i den All-
männa Beredningen bibehållne. Men sedermera hafva Contre Ami-
ralen Steclingk, Cancellie R. Westman och Lagman Elinck un-
danbedit sig detta förtroende, och det, oss emellan sagt, på en nådig
invite att afsäga sig det, på det Staten med alt för månge där an-
tagne Ledamöters aflönancle ej måtte betungas.

Silfverstolpe har ännu ej fått någre Exemplar af Anacharsis.
Jag har ej eller någonting hört af fru Liclner, hvaröfv.er jag mi g
storligen förundrar.

Oin Svenska Academiens uprättelse har man än ej hörfc något.
Förmodel. uplifvas den innan dess Högtidsdag infaller, o cli sker det
ej dessförinnan så sker det aldrig. I öfvermorgon är Ordensdag,
och man väntar att se huru de ledige Band och ordnar bortgifvas.
Det säges att Generalon Baron Klingsporr näst före afresan tili
Petersburg fått Seraphim Bandet och namn af Excellence, ofelbart
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för att gifva hans negociation mera vigt. Jag skall dock ej med
visshet försäkra om detta äger gmnd.

Jag mins ej, om jag förrnt berättat att General Krigs Kätten,
efter fulländad undersökning, ora då Majoren nu mera Ofverste
Lieutm Tornerbielms förhållande såsom praeses i Regits Krigs
B.:n nti saken emellan Wetterhof ocli Hagelberg, dömt Torner-
hielm ovärdig att bekläda domare ämbete i någon Krigs Rätt samt
skyldig att böta 350 Kdr vid pass ocb att ersätta Hagelbergs för-
orsakade kostnad med 500 Kdr. Häröfver har Tornerhielm på ena
ooh Hagelberg på den andra sidan inkommit med Besvär, men som
Tornerhielm ej deponerat Böterne och Skadeståndet, icke heller
bestyrckt sin oförmögenhet att det fullgöra, förklarade Högsta Born-
stolen det hans klagan ej kunde tili pröfning uptagas; hvilket ock
Konnngen i sidsta Conseilen i alla måtto biföll. Beremot äro Hagel-
bergs Besvär utstälde tili vederbörandes förklaring. Hän anhåller
i dem bland annat, att sedän Tornerbielms och Keg:ts Krigs K;ns
obehöriga förfarande med honom nu mera vore å daga lagdt, sjelfva
det honom rörande och af Hertigen afgjorde Hufvudmålet tili nytt
skärskådande måtte uptagas. Jag är curieux att se huru det härmed
vill aflöpa. Bror vet förrut, att jag för min del och pluraliteten
med mig voro genast af den mening att Tornerhjelmska saken var
med Hufvudmålet så oskiljaktigt förbunden, att i dem ej annorlunda
än på en gång och i ett sammanhang kunde dömas, hvarföre vi ock
uphäfde General Krigs K:ns förra utslag och hänvisade saken dit
tillbaka, och oredan härrörer nu deraf att Hertigen antog minorite-
tens tanka. Så går det när man envist vill sträfva emot en klar
och naturlig rättegångs ordning.

Yid nästa tillfälle skall jag skicka Bror Cataloguen öfver Wil-
ckes Boksamling. Ben är redan tryckt, men jag har ej fått del
deraf, och hinner nu ej heller att skicka derefter. Hälsa alla vän-
ner! Må väl!

P. S. I mitt Bref med Posten i går averterade jag Bror både
om detta bref och om paquettet som med Skeppm Petrell följer,
och hvilket jag tili Lieutenant Mestertons särskilta vård recom-
menderat.

30
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Stockholm d. [23] Novemb. 1796.

S. T. Sedän jag d. 19 dennes med Skepp:n Petrell tili Bror af-
sändt ett paquett böcker, fick jag samma dag sont om aitonen Brors
angenäma af d. 14 ditto. Deri har Bror behagat requirera Eng-
ströms Guide du Yoyageur aux Carrieres & Mines de Suede, hvaraf
derföre ett Exemplar häftadt och planeradt med sin tillhöriga Wäg
Charta öfver Södra Sverige liärhos medföljer för 36 sk. Jag bilägger
ock en Catalogue öfver afl. AVilckes Bibliotliek att meddelas dem,
soin tili äfventyrs ville låta någre Böcker derutur för sig inropa.
Mycket kan där ej vara att hämta af.

Inrikes Tidningen för i går utvisar, hvilka som fått Band och
Stiernor i det dagen förrut hållne Ordens Capitel. Lagman Synner-
berg finnes ej bland dem. Pörmodel. är en större utdelning för-
behållen tili ett annat högtidligare tillfälle. Utom de tvänne bort-
gifne Seraphimer Band aro ännu fem ledige.

Jag glömde förra gången att svara på någre Brors frågor. Ja,
det är aldeles rätt att Mamsell Hagman för någre veckor sedän
återkommit, men ej var fru Hisinger henne följagtig. Hon är qvar
i Paris. General Consuln Wittfoth sade mig sjelf med egen munn
i fleres närvaro hos Commerce P. Bergs att nästnämnde fru efter
sin ankomst tili Erankrike legat tre resor i Barnsäng, en gång i
Bourdeaux, en gång på Landet ock en gång i Paris. Och hon lärer
blifvå länge nog på den orten.

Mamsell Hagman sålde bort kort före sin afresa sin gård vid
Drottninge gatan här i Staden. Hu skall hon komina att ho vid
Horrmalms torg invid Apotheket Leijonet i de rum där Presidm
Axel Peuterholm härtils logerat. Mamsell Eridrica Löf bor i
samma hus två trappor up. Hertig Eriedric har nu mera engagerat
i sin tjenst denna sidstnämndes yngre Syster Euphrosyne Löf,
som ock är Actrice vid Operan.

Om jag blir qvar i alla de tre år på hvilka jag är kallad, hvarom
jag än är villrådig, måste jag väl hyra bort min gård; och då skall
Bror vara säker om att få den fram för alla andre. Professor Teng-
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Ström liar nyligen i Bref begärt att få emottaga den vid Hallen-
borgs afflyttning, men deri kan jag ej ingå, hälst jag i nasta sommar
ärnar att derå låta göra stark reparation. Jag vet att taket emot
åen på större byggningen är ganska bristfälligt, och dessutom äro
äfven å de andre luisen ocli planket åtskilliga brister, soin i tid
böra hjeipäs. Alla niminen, iitom det enda i mindre Byggningen,
som var mitt eget arbetsrum, hafva mine Hyresmän haft under sin
disposition och så skulle det ock blifva härefter.

Nu några drag, som utvisa hvad grundsatser Konungen för
det närvarande bemödar sig att följa. Förleden vecka skulle i Cabi-
nettet bortgifvas tvänne Borgmästare sysslor, en i Hernösand och
den andra i Norrköping. Tili den förra voro föreslagne i första
rummet en Landsfiscal och i det andra en Cancellist i Svea Hof
Hätt Hammar, den HiksDrotzet med hand och muun försäkrat om
Beställningen, och hvilken i förtröstan derpå gifte sig. Drotzet skall
upstigit och plaiderat för denne, men fick det svar, att en Menighet
hälst borde hugnas med den person, som dess pluralite kallat, och
som Landsfiscalen ägde fieste rösterne och vore en skieklig samt
erfaren man, så vore ingen orsak att gå honom förbi. Hän blef ock
nämnd. I Norrköping var planen anlagd för en Åuditeur Unge,
som äfven hade LandsHöfd. i orten Amiralen Baron Strömfelt
(Drotzets Svåger) tili sin ifriga förespråkare. Men som i första rum-
met en gl. förmögen Hådman var upförd, så blef ock lian dertill
utnämd, ehuru aldrig tagit något det minsta steg för sin befordran,
vidare än att hän pro forma sökt förslag. Om de i tredje rumet
föreslagne har hvarken vid den ena eller den andra sysslans bort-
gifvande någon fråga värit. En viss Officerare anhöll att efter öf-
verenskommelse med en LandsHöfding blifva befordrad tili hans
efterträdare. Konungen invände att LandsHöfdinge sysslan tycJces
vara utom hans ämne. Den Sökande påminte med myeken soumis-
sion, att ehuru lian ock nogsamt kände det lian ej ägde den skiek-
lighet som LandsH. Beställningen fordrade, hän dock utan förmä-
tenhet vågade jämnföra sig med månge af dem, som dylike ämbeten
nu innehafva. Hvartill Konungen svarade, att hän ännu icke till-
förordnat någon LandsHöfding, och att Sökanden derföre kunde
upskjuta med sin jämnförelse tili dess hän såge någre dem Konun-
gen tillsatt; Imedlertid gjorde lian säkrast att blifva vid det lian
lärt. Sådana reflexioner och torra sanningar säger dockKonungen
på ett sätt, som ej bör kunna offendera den ömtåligaste.

I dag var åter Justitiae Conseil. Jag var tillstädes, men där
förelopp ingen ting af värde. Om Nystads Borgaren upkom ingen
vidare fråga. Krigs Academien blef förrut K. M;t presenterad. Hän
lofvade vara Academiens nitiska Beskyddare.
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Hertig Carl har nederlagt och afsagt sig Cancellariatet för
Upsala Academie. Patres därstädes aro grufl. embarrasserade med
sitt förestående vai. En del af dem är nog dåraktig att vilja hafva
Hertig Friedric dertill kallad. Men tili äfventyrs blir pluraliteten
af annan mening. Yanligt vis lärer det så planeras att någon skilj-
aktighet ej blifver.

I öfvermorgon skall jag vara på Calas bos vår Illustrissimus.
Lagman Smalen är dålig, har sedän ankomsten från Finnland ej
gjordt någon tjenst, och dricker nn Seltzer vatn. Gud vet när hän
blir rätt tjenstför. Jag beklagar oändel. Grefve Taubes sjuklighet
och den släta apparence, soin är om hans retablissement. Men huru
är dock icke hoppet den största smörgåsen. Sjelf berättar lian i
bref tili Grefve Gyllenborg, att hän mår väl och att hans hälsa
är i tilltagande. Ehrenmalm är sig altid lik. Har Hof R. R.
Lilius amnält sig för Hof R:n tili afsked? Så säges här. Ach! lik-
väl hvad den Hof Rätten förfaller! Tiden har haft det med sig.
Sed Deus meliora!! Må väl! Hälsa alla vänner!

XCIX.

Stockholm d. 29 Novemb. 1796.

S. T. Mycken tacksägelse för Brefvet af d. 17 hujus. Det ankom
d. 25 d:o och ett par dagar förrut, eller d. 23 hade jag med Trapps
Skeppare Jöran Berg tili Bror affärdat en skäligen lång Epistel
jemte Engeströms Guide du Yoyageur. Jag hoppas att både
Skepp:n Petrell med Classon och Mesterton samt nästnämnde
Berg redan äro framkomne, och att således Bror har alla sinä mig
updragne Commissioner expedierade.

Ändtel. i dag kl. 9 f. m. infann sig hos mig å fru Lidners
vägnar hennes ombud Cancellisten i Cancellie Collegii Expedition
Mag:r Reichard med Brors assignation af den 18 nästförl. October
å Sex Biksd. den jag genast inlöste, ocli härhos quitterad återsänder
såsom en blifvande verification tili mitt novo Conto. Han sade mig,
att frun bor här i Staden någorstädes på Söder, och desto mera
undrar jag mig derö£yer, att hon så länge kunnat dröija att afhämta
denna ehuru nog ringa penning.

Den 26 hujus om aftonen skall Presickn Axel rest härifr. åt
Finnland, ganska surpreneracl deröfver, att på hans requisition om
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förskot å sitt sidsta quartal för innevarande år, Sfcats Contoiret avarat
honom, att i hans fullmakt å Presidentskapet i Wasa Hof Eätt ej
med ett ord nämnes, att hän akulle behålla Presidents lönen i Stats-
Cont., då deremot i Presidm Lodes fullmakt uttryckl. var förbe-
hållit, att hän akulle behålla sin Presidents lön i Wasa; och att så-
ledes någre penningar för honom ej kunde anordnas.

Huru H. Excelhce E-t-m vid sin framresa värit svårmodig och
bekymrad på alla gästgifvare gårdar där hän ej straxt på ögnablicket
fått hästar, lärer ryktet redan utbredt. I ett sällskap berättade en
Spefogel att hän, för att i Södertelge snart få hästar, kysst Borg-
mästaren. En annan skalk närvarande, förbättrade historien och
sade, att det ej var Borgmästaren utan Hållkarlen, soin fick kyssen.
Det är dock ömkansvärdt, att lian vid hvart steg akulle tro sig
hafva att frukta för arrestering, försåt, Banditer etc.

Nu är Lagerheim förordnad att såsom Chef förestå Stats Con-
toiret. I Constitutorialet säges ej om hän skall vara President eller
Y. President därstädes. En Stats-utredning, soin skall undersöka
och utreda de Allmänna inedlens förvaltning under Minorenniteten
och förelägga K. M:t en tillförlåtelig Berättelse om Eikets Financer
och Statsverkets närvarande tillstånd, är nyligen tillförordnad och
håller sine sammanträden i det rum Hist. Antiquitets och Vitterh.-
Academm under Brors senaste härvaro in vid Stats-Contoiret inne-
hade. Ledamöterne deri aro Deras Excell. EiksDrotzet och Eiks
Cancellern, af Amiralitetet Ofverste Naukhoff, och af Landt Ar-
meen Ofversten P. E. Tersmeden samt arbetande, Vice Presidm
Lagerheim, för detta Stats Commissm Ekman och Stats Commis-
sarien Widegren.

Det är vist att K. gierna ville siippa ali utgift för Spectak-
lerne. Men den saken är för mycket compliquee att kanna gå fort
för sig, och onekel. möta dervid många considerationer som råda
tili mycken försiktighet.

Konungen plägar om thorsdagarne resa tili Haga ocli dröija
där tili Söndags afton. Han liar där endast Cammar Junkaren Möl-
lersvärd såsom vakthafvande med sig, ocli är för öfrigt tout seul.
Tili Middagarne äro än den ena och än den andra, högst fyra a fem",
derundor dagekn befalte, men ännu har LHfd. R-st-n icke värit
bland dessas antal. Krigs Acacks protection har Konungen sjelf
antagit och i följe deraf äfven besökt Carlberg. Dock har Hans
M:t ej kömmit att se Cadetterne, ehuru de formerat en parade.
Detta lärer Cronstedts oförstånd vallat.

Jag har fått Bref af Haartman, men som vi nu för tiden sitta
fem dagar i veckan, så hinner jag nu ej svara honom, ej heller Teng-
ström. Det skall ske i nasta fredag. Var god och hälsa dem imed-
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lertid. Jämväl ock Alanus, soin fägnat mig nyligen med sin skrif-
velse. Med Krigs Rådet Enhielm, som lärer resa i fredag, skall
jag skrifva vidlöftigare. Må väl och hälsa alla vänner!

o.
Stockholm d. Decemb. 1796.

S. T. Ändteligen d. 6 hujus ankoin Finnska Posten, då jag kl. 5
e. m. kade den fägnad att erhålla Brors 3;ne bref af d. 21, 24. och
28 Kovember. Det var mig nastan ofönnodat att finna, det Skep-
parene Petrell och Berg då ännu ej voro ankoinna. I naine med
dein afgångne Bref och i ett senare med Posten d. 29 ISTovemb.,
hvilka nu tili äfventyrs torde framhunnit, tror jag mig hafva be-
svarat de fleste af Brors nu gjorde frågor, äfven soin jag med dem
afskickat Hertig Carls tai på Rikssalen jemte någre andre papper.
Berättelsen om Rikets förvaltning under minorenniteten och Konun-
gens qvittobref derå aro ej tryckte. Ora det sker framdeles skall
jag ej säga. Sedän Berättelsen redigerades tili 6 a 7 ark vanlig
protocolls stil, knnde den ej blifva särdeles instructif. En declama-
tion i ett sådant ämne, inskränckt tili generalissima, kan svårligen
vara af märkeligt innehåll.

Bland Stats-ntredningens af mig sidst upgifne Ledamöter,
glömde jag Ainiralen Lagerbjelke, soin hörer tili de arbetande.
Också bör jag anmärka, att det icke är P. R. Tersmeden, litan
Fridrik Tersmeden, öfverste i Anneen och Öfverste Lientenant
vid Helsinge Reg:tet, soin är bland berörde Ledamöters antal.

Ett rykte går att H. E. Reuter ho lm icke stadnat längre än
öfver en natt på Biersgård, litan aftågat tili Hamburg. Jag tviflar
dock ännu på sannfärdigheten af detta sqvaller. Här äro de som
påstå att Gr. Munck icke aflidit i Eom, litan att hän under sin
resa hit åt blifvit i Sachsen attraperad och insatt på Königsteins
fästning i samma rum, däri Siminingsköld in tili sin i förledne
vår timade död tillbragt de sidsta åren af sin lefnad. Hans volumi-
neuse Testamente i Åbo Hof Rätt har jag ofta hört omtalas. Att
Kongi. M:t i ett secret Ordens Capitol d. 20 Kov. eller aftonen före
Ordens dagen behagat återskänka Ofversten Aminoff dess Svärds
Ordens tekn lärer förrut vara bekant. Att Caffe dryckeu är lös-
gifven, det kan Bror bäst inhämta af närlagde Kongi. M:ts kun-
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görelse. Någre Judar hafva erbjudit sig att fournera hela Eikets
behof af Caffe för 12 sk. skålpundet och att tili kronan, emot det
varan tullfritt finge införas, årligen betala 12,000 Edr praenumera-
tions vis vid hvart balft års början. Om anbudet vinner bifall, och
om tullarne skola under arrende tili någre associerade nplåtas, vet
man ännu icke.

Den 5 hujus ntnämndes Domprobsten Doctor Fant tili Pastor
i Leksand och Probsten Hägg på Åland tili Pastor i Närpis. Det
var synd med den stackars Aeimelaeus, soin gjorde sig en onyttig
kostnad att resa hit, och som visserl. framför Hägg behöft att varda
hulpen, hälst lian, såsom ock Bror anmärker, redan lärer tröttnat
vid Eectors sysslan.

Ja, Eyska Keisarinnan är död, det har skedt d. 17 November.
Dödsfallet notificerades i går kl. 1 på Hofvet af Ambassadm Baron
Budberg. En annan ännu sollennare notification väntas, och då
lärer sorgen anläggas. Eyktet förmäler att Czernichef, Besbo-
rodko och Suboff af den nya Keisaren skola blifvit skickade nach
Siberien, si credere fas est. Det är ej utan anledning som man po-
liticerar öfver den fråga, om Svea Eike på denna händelse vinner
eller förlorar.

Konungen spisade väl i förleden måndag middag på Opera
huset, men dock synes otvifvelaktigt, att någon reduction med denna
kostsamma inrättning förestår. Man omtalar att huset skall inredas
tili Enkesäte för Hennes Maij:t Enke Drottningen; att tili dess det
hinner ske Hertig Friedrich skall dit inflytta, och att hans rum
på Slottet skola occuperas af den tillkommande drottningens hofstat.
Jag tror Konungen tili Spectaklets underhåll vill af sin handcassa
i ett för alt bestå 20,000 Eiksd. hvilket ock värit hans sai. Herr
Faders dessein kort förr än lian undanrögdes. Om denna summa
med den dagi. recetten må förslå tili en anständig Theaters vid
magt hållande vågar jag ej utlåta mig om. Men något dylikt torde
vara påtänckt.

Eiddarhus Secretm Silfverstolpe har återfått sin ordinarie
Hof Junckare tjenst hos Enke Drottningen jemte den dervid an-
slagne lönen, som honom fråntogos då hän parenterade öfver Fersen,
men om Sv. Acad:s retablissement har än ingen ting emanerat.
Konungen fortfar att från thorsdags eftermiddagen och tili Söndags
aftonen vistas på Haga, så isole som jagförrut beskrifvit. Att Stats-
Contoiret fått tili Chef sin förre Y. President Lagerheim har jag
förrut berättat. Men än vet man ej, när eller tili hvem Presidents
ämbetet i Cammar Eevisionen skall bortgifvas. Beklageligen liknar
sig dertill som skulle Grefve Cronstedt bibehålla sig vid Gouver-
neurs ämbetet öfver Krigs Academien. Om likväl denna kostsamma
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inrättning, livars byggnad endast nu kostar 27 tunnor guld, blir
varaktig skall tiden visa.

Alla Spilträn ocli Lårar uti min Cammare i Äbo äro fullpao-
kade af Böcker ooh Disputationer samt andre ströpapper. Denna
inpackning skedde efter min afresa, ocb derföre är för mig omöijligt
att säga hvad böcker i dem bvardera kan finnas. Jag menar likväl
att de bättre Böckerne äro i Lårar. En dryg hälft af mitt Biblio-
tbek tog jag lait med mig, ocb nu är det så ökat, att jag dertill
behöfver ett helt rum. Jag hinner ej nu svara Professor Teng-
ström. Det skall ske med det första. Jag är villrådig hvad jag
skall göra med min gård. Einge jag den betald i proportion af hvad
Tengström fått för sin, skulle jag vara frestad att rent af sälja den.
Imedlertid täcktes Bror säga honom att för honom på min gård
näppel. någon räckning blir att göra, åtminstone ej för längre tid
än tili nästa höst.

Annu är Hof Galendern icke tryckt. Så snart den utkommer
skall jag skicka alla tre Alraanachorne Bror tillhanda antingen med
LandsHöfd. Tandefelt eller med Handelsman Augustin.

Jag vill tro, att Stadigh blir Eådman efter Blomquist. Hälsa
alla gynnare och vänner. I dag tillstälde jag Hof R. Bådet Zier-
vogel Cavanders bevis om Mamsell Ziervogel. Beder om min
vördnads förmälan tili fru Juslen. Må väli!

CI.

Stockh. d. 16 Dec. 1796.

S. T. Med LandsHöfd. Tandefelt, som i dag Postvägen öfver
hafvet reser åt Åbo, bar jag under omslag tillsändt Bror ett Expl.
i papper bundit af Krigs- och Civil Galendern och ett ditto af Stock-
holms Stads Calender, bägge ä 12 sk. eller tillsammas 24 sk. Hof
Galendern blir ej färdig förr än i nästa tisdag. Jag vet ej hvad
som vallat drögsmålet med dess utgifvande. Som jag befarar, att
då merä svårt blifver efter resande tili Finnland, bar jag i förväg
och för att spara postporto skickat de 2:ne förstnämnde nu vid detta
tillfälle. Hof Galendern skall följa med nästa fredags Post.

Probsten Widen blef d. 14 hujus, på skedd ansökning, åter-
stäld i dess Prästa ämbete med rättighet att söka någotPrästegäld,
jemngodt eller bättre än det lian innehaft. Baron Mörner, Ofverste,
förr detta Vice Gouverneur hos Konungen, fick i måndags d. 12
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hujus General Adjutants Batonen, den Baron Bennet då från sig
lämnade. Saken är den att Konungen vill åter uplifva den af dess
Herr Pader etablerade sed, i följe livaraf käppen var ambulatorisk
ocb byar B;de eller 14:de dag ombyttes. Kågon annan hernligbet
synes ej ligga härunder förborgad.

Det säges nog allmänt, att Hans Excelkce Presid:n i Wismark-
ska Tribunalet Baron Klinckovström, sora nyligen bitkommit, är
transporterad tili President i Cammar Eevisionen; att Ambassadm
Stedingk efterträder honom; att Baron Klingsporr blir Minister
i Petersburg; ocb att i bans ställe Baron Wrede fått befälet öfver
Pinnska Anneen. Men om detta är grundadt, vet jag icke. General
Gouverneuren Grefve Euuth är bär, ocb äfven bans förra måg Of-
verste Aminoff i förr går ocb i går på rapporten. Biskop Wall-
quist är redan bortrest. Dom Probsten ocb Kyrkoh. i Leksand
Doctor Pant skall resa nästa måndag. Yår Biskop blir qvar öfver
vintren. Hän finner sig yäl i Stockholm. Inter nos, bar ålderdomen
redan gjordt stark åverkan på Gubbens sinneskrafter. Hän bade
säkert gjordt väl emot sig sjelf ocb sedt sin gamla reputation mycket
bättre tili godo, om ban blifvit bemma. Den väsendtligaste ändring
soin skedt i Eyska Ministeren är, att Markow blifvit skild från
affairerne ocb, om jag jag rätt mins, Prins Kurakin insatt i bans
ställe. Österman är blefven Stor-Cantzler, Besborodko ocb Suboff
senior & junior bibebållne. Baratinski allena, såsom complice i
mordet å Peter 111, är bortskickad tili Siberien. Detta alt bar jag
af Baron Eosenbane, ocb det med visshet.

Hof Eätts Eådet Hisinger skall melian Jul ocb Kyåret i säll-
skap med Hector Aeimeläus resa Korra vägen bem tili Wasa. Hän
kan ej trifvas bär längre, sedän ban är från ali Communication med
dem, som hafva affairerne om händer. Baron Magnus Stackelberg
från Eatula var bos mig i går om afton ocb berättade mig bland
annat, att Gref Taube vid bans resa g:m Åbo värit utom ali för-
boppning af restitution. Jag beklagar hjertel. bans öde. Hän bade
xnånga goda egenskaper. Jag säger hade, ty nu måste ban vara
död. Kongi. Secrekn Kämpe med bägge Grefvarne Bonde åter-
kommo hit d. 14. bujus om aitonen. De alla tre voro i går på ett
Calas bos EiksDrotzet, där jag ock först råkade dem. Kämpe bad
om sin hälsning tili Bror. Hän såg ut som resan ej skulle beköm-
mit honom illa.

A propos, ett infall. Biskop Wallquist var under sin. bärvaro
tili middag i stort sällskap, där ock en Capitain Baron Cederhielm
var. Af gifven anledning sade någon tili Wallquist det kan Herr
Biskopen såsom Småländning bäst utreda. Wallquist svarad& jag är
ej någon Småländning. Cederhielm inföll det skall nog visa sig på
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(ien yttersta domen, att Ni är det. Bror vet förrut att Sraålännin-
garne öknämnas för Getter. Konungen är ganska flitig. Yi skola
än i nasta Onsdag hafva Justitiae Conseil, och fem dagar i vekan
hafva vi nu en lång tid sutit. Också voro vi i dag tillsammans.
Hälsa alla vänner. Ly eka tili god Jul! Må väl!

on.
Stockholm d. 20 Decemb. 1796.

S. T. Ändtel. resolverade sig vår Biskop att resa liärifr. och jag
nyttjar tillfället med honom att skieka tili Bror ett Exemplar af
Hof Calendern. Af de bägge andra Almanachorne sände jag Bror
Expl. med LandsHöfd. Tandefelt, som redan lärer hunnit fram.
Såsom Bror af Tidningarne finner, är Svenska Academien åter up-
lifvad och begår i dag sin Högtidsdag. LandsHöfd. af Ugglas är
nämnd tili Baron i följe af Högst Sai. Konungens honom derå gifne
resolution. Ehrenström är från Carlsten flyttad tili Waxholmen,
där lian fått par eller tre snygga rum att bo nti, med frihet att
innoin staden och fästningen få promenera. soin lian behagar. Erö-
ken Hudensköld fick redan i October månad tillstånd att fara från
Gottland och vistas nu hos sin Syster Grefvinnan Ehr en erona.
Hof Eätts H. Hisinger skalljemte Hector Aeimeläus resa härifrån
Horra vägen tili Wasa. De ärna Jula i Upsala hos LandsH. af Wet-
terstedt. I går antog Konungen Cancellers ämbetet för Upsala
Academie. Jag mötte i Slottstrapporne hela Deputationen, som då
kom, bönhörd, ned från Konungen. Den bestod af Ärke Biskopen,
Hector Prof. Pant och Professorerne Almquist, Murray, Thun-
berg, Tingstadius, Boethius, Hordmark, Christiernin, Sve-
delius, Wikman och någre flere dem jag ej hann hälsa på.

Härjemte följer min sluträckn. för i år. Enligt den har Bror
nu hos mig tili godo Riksd. 41 sk. Yar gunstig och drag för-
sorg att Utters räckning å 20 Expl. af Hörregaard och att ditto
af en Bok i Semiotiquen stor, om jag rätt minnes, 21 Hdr 32 sk.
må blifva betald. Hu hinner jag ej skrifva mer. Hälsa alla vänner!
Må väl!

P. S. När jag kom tili Biskopens quarter för att taga afsked
och supplicera om dettas framförande, var lian en quart time förrut
bortrest. Hu nödgas jag afskicka detta med Posten. Jag blef uppe-
hållen af Professor Murray, hvilken ock lämnade mig ett från Pro-
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fessor Aurivillius tili mitt framskaffande addresseradt Bref med en
Bok nti in 4:o tili Professor Tengström. Hans visite vållade, att
Biskopen undanslapp min sollicitation både om detta brefvet ooh
mitt eget. Hof Calendern kostar 16 sk. Yar gunstig ocb gör lios
Herr Biskopen min ursägt, att jag så plötsligen försummade att i
tid infinna mig. Yi råkades dagen förrut. Wetterstedt bar sait
sin sköna gård Krusenberg tili en Baron Eudbeck, måg tili förra
Uncler Ståthm Axelson, för 67 eller 68,000 Edr. Piiset är ansen-
ligt, men i hans cas hade jag hälre behållit gården.

Sedän jag skref med Skeppm Berg bar jag ej något svar af
Bror erbållit. Görornålen vid Terminens slut pläga vara mycket
trägna. Lycka tili frögdfull belg ocb godt nytt år! Må väl!

cm.
Stockholm d. 6 Januar. 1797

S. T. Lycka tili godt nytt år, med ali bälsa, välgång ocb förnöi-
jelse!! Brors angenäma Bref af d. 15, 19 ocb 29 December bar jag
alla riktigt erbållit, det första d. 23, det andra d. 31 ocb det sidsta
med den inslutne Sedelen å Tjugu Biksd. 40 sk. d. 3 bujus. Näst-
nämnde Sedel lämnade jag samma dag bel ocb hallen tili Herr
Utter. Jag begriper icke burn det kan hafva tillkommit, att Bror
nu ej vill vidkännas Grtlners Semiotice. Uti Brors egenhändiga
requisition var denna Bok uptagen jemte åtskillige andre, som ej
kunde erbållas. Den var ock af Utter upförd å dess räckning, den
jag tili Bror insände ocb som slöt sig med 21 Edr 32 sk. Utter
påstår jämväl, att ban den emballerat i samma paquett med de 20
Exemplaren af Nörregaards Natur Eätt. I svaret tili mig om detta
paquetts ankomst förmäler Bror ej heller, att något deri skulle sak-
nats. Jag föreställer mig lättekn att Bror för egen del ej kunde
vara i bebof af denna Semiotique. Tili äfventyrs lärer den blifvit
requirerad för Haartmans eller någon annan Läkares räckning.
Yar gunstig ocb se närmare efter, buru bärmed måtte samrnanbänga.
Jag såg ej Utters Emballage,' men jag måtte imedlertid tro bonom
på hans ord, bälst jag dessutom vet, att hän tog Boken hos Fyr-
berg för de i räckn. derföre fordrade 1 Edr 32 sk. Haartman
eller någon annan utom Bror, bar aldrig genom mig requirerat någon
enda piece; ocb buru skulle jag oanmodad kunnat lägga mig om
den i negoce.
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Hallenberg är auctor tili den af Bror nämde Disquisitio Histo-
rica & Pbilologica, ex occasione nummi Cufici, de nominis Gud in
Suiogotica cognatisque linguis origine. Hän bar ock utsatt sitt narnn
på Titulbladet. Piecen består af 79 sidor in 4;o på vackert Hölländskt
papper. Jag bar köpt och läsit den. Den är ganska lärd, marquerar
mycken kännedom af språk och en stark beläsenhet. Hän visar att
i alla gl. språk Guds namu är det samma som nomen unitatis, boni-
tatis & solis; att således af Cufiska ordet Acbad, Hebr. Tntf unus,
namnet Gud härflutit. Tili ett prof skall jag af pag. 57, 58 afskrifva
följande, hvaraf om hela bans bypotbese kan dömas.

Sic ipsis Judaeorum Doctoribus proprio Dei nomine
Jbovab quasi magis adhuc proprium est Achad. Et ex disputatis
abunde jam constat, non etymologica modo sed bistorica veritate
eadem esse vocabula Hebraice & Aramice: Achad Chad, Ada vei
Gada, unus, primus, Deus; Arabice: Abad, Abd, vei Gahd, unus,
eximius Deus; Graece: Agathos, Gathos, eximius, bonus, Deus;
Graece & Latine: Hecate, unitas, summum Niinien; Persice & Hindo-
stanice: Choda, Cbuda, Deus; Tatarice: Cbutai, Kutai, Chudai,
Gudai, Deus; Barmanice & idiomatibus Indicis aliis; Godoma, Khu-
toma, Kodom, Codam, Deus; Saxonice: Goad, Gade, Deus; Suethice:
Gud, & sic in caeteris. Forte etiam buc referri debent Samojedi-
cum: Cbai, Deus; Tibetanum: Oio, Deus; Graecum: Cbaos, primum
existens, primus Deorum; Enssice God est annus. Anni autem com-
mune fere est vocabulum etc. etc.

Förmodeligen roar det Bror att få se denna piece, och jag skall
öfversända ett Exemplar deraf med första lägenbet. Enligt bvad
Auctorn sjelf i sidsta strophen berättar, är denna piece ett stycke
af bans färdigt utarbetade större verk de origine Linguae Svio-
gothicae, ett verk, väl så stort som Ihres Glossarium, bvartill det
ock innebåller rika supplementer. Detta vill lian utgifva in folio
om hän får förläggare. Men nog härom så länge.

Den otryckta, färdig skrefna omarbetade delen af Botins Sv.
Folkets historia finnes verkel. bos dess Broder K. Eäntemästaren
af Botin. Upfostrings Sällskapet eller bvad det nu beter bar sökt
att få det af honom, men lian vill ej gifva det från sig, jag vet ej
för bvad orsak. För god betalning torde lian dock afstå det.

Eneboms poemer skall Bror ock hafva att vänta så snart till-
fälle yppas, och dertill lärer äfven sidsta Häftet af Bitter. Tidningen
för nästförl. året hinna bli färdigt, så det alt på en gång kan öfver-
styras.

Konungen bar öfver hela Helgen värit och är ännu på Haga.
Clas Horn, Borgenstierna, Fleming, Möllersvärd, Piper ut-
göra dess societe. Om Nyårs. afton kom Hans Majt:t likväl in och
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gaf en stor Soupe på Slottet, hvarefter sällskapet efter kl. 12 aflade
sin Nyårs önskan, ock Konungen återreste tili Haga. Å Beurs as-
sembleen på Nyårs clagen var endast Prinsessan närvarande. Någre
Julklapper blefvo af Konungen ej utdelte.

Jag bar anledningar att tro, det Stats Secretm Nummers be-
fordras tili President i Cammar Revision; att hän snccederas af
Lagerbring; och att efter honom Stats Secretm Pranc återfår Öfver
Post Hirecteurs Beställningen. Hetta menar jag skall innan kort
komma tili verkställighet, men må tils vidare ej omtalas. Under
Ståthålkn Liljensparre är i dessa dagar, jag menar Nyårs aftonen,
återkommen från Pommern och bor nu här i staden. Om hän tili
någon tjenst skall employeras vet jag icke. Jag har än ej sedt
denne märkvärdige Man.

Jag var d. 2 hujus och gjorde LandsHöfdm Rosenstein en
visite. Hän fägnade sig mycket deröfver, att Konungen antog sig
Cancellers ämbetet för Upsala Academie, och att således Academiska
ärendernes maniement åter tillfallit honom. Också förargade hän
sig öfver den, soin gjorde den skriftl. propositionen om H. F. A.
kallande, och öfver de 7 som ville appuijera samma förslag. Hän
bad i öfrigt om sin hälsning tili Bror och trodde att Bror skulle
hiertel. deltaga i den förmon Lärdomsverket i gemen genom denna
vändning vunnit. Från Fredenheim skall jag också hälsa.

H. Exc. Baron Reuter ho lm skall nu verkel. vara i Hamburg.
I ett bref, som hän just vid öfverfarten från Helsingborg skrifvit
tili någon, har hän sagt, det hän med nöije vände ryggen tili sitt
fädernesland.

I Cammar Collegium är man mycket syslosatt att i anledning
af Stats utredningens requisition sammanleta alla de om Kongsgår-
darne och deras disposition emanerade författningar. Jag har i mitt
sinne länge sedän beklagat dem, som af Donatarierne tillöst sig för
dryga summor de dem uplåtne 50 och 100 års arrenden å dessa
Lägenheter.

Hppå den fameusa Conspirations processen skola otroliga sum-
mor vara använde. Anecdoten om det einehän Reuterholm och
Hisinger tillämnade accord om Presidents ämbetet i AVasa var rätt
surprenant. Nu först uplysas minä ögon om många små saker, dem
jag förrut ej kunde begripa; det var i hopp om denna eclatanta
befordran, som Hisinger icke kunde söka andra gracer. Tänk hvad
hän måste vara förargad på Ahlman, som förstört hans väl uttänckta
pian. Smai en har alt sedän sin återkomst hit i höstas värit sjuklig
och således ej gjordt tjenst någon enda dag. Nu nyligen skall hän
haft nya attaquer af slag, så att Tingstadius nödgats befalla tre
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åderlåfcningar innoin 11 timar, soin mig sades. Det ser ut, som jag
ej liade att vänta någon bvila.

Jag förstår ej bvar man hämtat i Åbo den nouvelle att H.
Excelbce Baron Wachtmeister nyttjades soin Krigs Minister. Der-
till vet jag ingen anledning. Baron Mörner bar ännu käppen. Hvad
som för en tid sedän allmänt berättades om Grefve Munck, påstås
nu vara aldeles ogrundadt. Man säger ock att hans Svåger, Ofverste
Elirenrot nnder sin bärvaro i sidsta Kovember månad haft bref af
honom från Strasburg, ocb att ban där mådde väl samt ärnade enga-
gera sig vid Franska republicanska Armeen. Jag ser dock ingen omöij-
ligbet deri, att ett sådant Bref kunnat värit skrifvit på Königstein.

Sedän Modeen blifvit så ganska sjukbg, bar man i Patriotiska
Sällskapet funderat att kalla Doctor Rutström tili Secreterare där-
städes. Ma icke hans hit åt tillämnade resa kunat hafva någon con-
nexion med denna sak? Generalen Sinclair, nyligen återkommen
från Tyskland, tros vara utsedd tili en ständig Praeses i General
Krigs Kätten. Hertigen bade anslagit för Ofverste Lieutenanten
Baron Silfverbielm ett Tractamente ä 1 Riksd. om dagen för något
arbete i Krigsvetenskapen, som hän skulle författa ocb ntgifva. Detta
tractamente bar nn Konungen indragit, af det goda skäl, att sedän
Silfverbielm nu i tre år njutit det tili goda, arbetet, om hän haft
något under händer, redan måste vara färdigt. En af Hertigen till-
förordnad Committee öfver Artillerie-väsendet är ock uphäfven.

Alanus skickade mig Wörlunds Disputation; Jag bar lasit
den ocb funnit den under ali min förmodan dålig. Hvad hän pladdrar
om Stadslagarne hänger ej ibop. Hän känner aldeles icke, att den
allmänna Stadslag som K. Gustaf Adolpb 1618 lät genom trycket
ntgifva, var redan nnder Konung Magnus Smek redigerad aldeles
i det skick, livari det trycktes. Det var väl, att hans sjelfklokbet
blef bäcklad ocb lagd bonom under ögonen. Jag tror dock att den
Lärjungen derigenom icke tappat raodet. Om Bror får tillfälle, så
skicka mig continuation af Junstens Chronicon ocb Gadolins
Disputation samt Winter s om de Grekiska församlingarne i Svenska
Carelen. Ännu skall jag ödmjukel. be om en annan Commission.
Af Åbo Tidningarne för nästl. år 1796 bar N;o 27 ej kömmit mig
tillbanda. Jag vet ej om den här på Stockholms Post Contoir blifvit
förlagd eller af hvad annan orsak den uteblifvit. Yar derföre gunstig
ocb skaffa mig denna felande Kummer utaf Frenckell, ocb prenu-
merera derjemte för mig å detta års Tidning emot de tili detta
bebof härhos följande 1 Rdr 8 sk. Jag kunde då på en gång få
alla de härtils för detta år utkomne Numrorne, så framt icke Fren-
ckell sjelfmant förrut om deras afsändande bade föranstaltat, i bvilket
fall prenumerationen tili bonom lika fullt betalas.
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Om Bror råkar Herr Hof R. E. Johan Lilius, så var gunstig
ooh heratta honom, att i anseende tili Kommgens vistande på [Haga]
dess underskrift å Hof Eätts Rådets afskedsbref ej kunnat erhållas,
ooh att det ej kan ske förr än i nasta måndag d. 9 hujus eller dagen
derpå, hvarefter jag genast skall öfverstyra det samma. Gubben bar
anmodat mig derom, ooh förr detta har jag redan averterat honom
derom att ansökningen redan d. 20 December blef bifallen.

Jag menar att jag 1794 om hösten skickade tili Bror Pering-
skölds Edition af Sturlesons Heimskringla och af dess Monumenta
Uplandica & Ulleråkerensia, att bortmånglas tili den Tysken i Peters-
burg, som requirerat dessa och andra Antiquariska Böcker. Seder-
mera har jag ej fått någon underrättelse om hän fått dem, eller om
de ligga qvar hos Bror. Låt mig derföre veta huru sig härmed
förhåller. Nu är Dahl s Grammatica Latina färdig; frågas om Bror
vill hafva den. Item finnes hos Silfverstolpe Burkes Inquiry
into the origine of our ideas of the Sublime k 40 sk. Men Bror
torde äga den förrut.

Lagmannen och Tullfiscalen Krook, en bekant man, doghärom
dagen af haemorrhoidal colique. Tili ledigheten efter honom skall
en myckenhet Candidater sig anmält, men man vill förmoda att
Advöcat Eiscalen Bergström emporterar denna post, som anses
väl föda sin man. Nu skall saken emellan Lewin och Grefve Cron-
stedt om den förres Manuscript och arrestering af General Krigs
Eätten uptagas. Lexands Pastorat är sådant, att Capellanen i
församlingen, som arrenderat fru Eneboms Nådår der före tili henne
betalt 45,000 d. koppunt, prästgården likväl, som frun disponerat,
derunder ej begripen. Domprobsten Eant var oändel. glad öfver
sin transport. Det tros likväl, att hän ej blir dess rikare. Hälsa
alla vänner och gynnare!

P. S. Jag råkade Smalen i dag, och hän är så för sig kom-
men, att hän lofvar nasta vecka tillträda tjenstgöringen i Högsta
Domstolen, och då torde jag få Semestre.

Det omtalas att Konungen skall vara sinnad att göra en resa
tili Upsala på 8 å 14 dagar. Men jag tviflar derpå att det sker.
Förslaget tili Wirmo är af Konungen faststäldt. Men det måste
förrut värit bekant.
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Stockholm d. 16 Januar. 1797.

S. T. Ingen Finsk Post, som efter d. 29 December gått från Äbo
öfver hafvet, är ännu framkommen. De bref jag dertill från Bror
erbållit, besvarade jag, likaledes öfver hafvet, d. 6 hujus. Men jag
tviflar om mitt bref hunnit fram. Jag låter derföre detta gå Korr-om,
dock utan att nu uprepa hvad jag då skrifvit.

Den 9 hujus feck jag Semestre. Det ankommer på omständig-
heterne burn länge jag nu vill nyttja den; för att få ett par som-
mar månader lediga, torde jag i Mars månad åter tillträda tjenst-
göringen i Högsta Kätten, som förenäinnde dag vidtogs på frälse
sidan af Hof K. K. Baron Posse, och på ofrälse sidan af Noreil
ooh Smalen. Hans Excellence Baron Kurck ligger åter sjuk af
sin Podager.

Konungen är verkeligen sinnad att göra en resa tili Upsala,
och den var tillämnad att anträdas redan d. 13 hujus, men blef då
upskjuten längre fram, förmodel. tili nasta månad. Att Hans Maj:t
då vill underrätta sig, såsom Canceller, om Academiens tillstånd,
det säger sig sjelft. Men man föregifver ock andra afsikter med
detta besök. Somlige säga att Konungen vill bese G-ustavianska
Grafven i Domkyrkan därstädes, och om derå någon reparation tarf-
vas, innan K. Gustaf III:s lik, enligt dess i lifstiden förklarade
åstundan, kan dit flyttas. Andre tillägga, att Konungen ärnar in-
rymma LandsHöfdm med sitt Cancellie och Contoir på Slottet, på
det den hyra af 600 Edr årligen, som nu af Stats medlen utbetalas,
må kunna kronan besparas, och att hän derföre sjelf vill se huruvida
det på gamla foten må låta sig göra. Annu aro ock någre som vilja
tro, att den tillkommande Biksdagen där i staden skall sammankallas,
och att nödiga arrangementer derom i förväg skola vidtagas. Hvad
som af alt detta må vara sant, kan jag ej säga.

I anledning deraf att Konungen sjelf nu är Academiens Can-
celler, är den författning gjord, att fullmakter för Ädjuncti Facui-
tatum, Yice Bibliothecarien och Exercitii mästare, som vanligen af
Academie Cancellern blifvit utfärdade, skola så länge Konungen
denna vård om Academien innehafver och efter dess eget Nådiga
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utnämnande af Ärke Biskopen ocli Consistorium Academicum, uppä
Nådigste befallning underskrifvas, ooh att Besvär öfver Stipendiers
bortgifvande först i Cancellie Collegio skola andragas ooh där af-
göras, samt sedän af den missnögde tili Konungens eget skärskå-
dande fortsättas.

På rapporten lios Konungen här om dagen såg jag Consulad-
Secreteraren Agrell, den bekante auctorn tili Brefven om Maroco.
Hän såg skral ocli sjuklig ut samt syntes mig vara en man vist 50
år gammal om ej något ansenligt deröfver. Desto underligare är
det, att så mycken libertinage är blandad i bans Bref. Hän hade
bos Konungen anbållit om understöd eller bjelp att kunna enligt
ordres begifva sig bärifrån tili sin station i Maroco. Denna ansök-
ning bade Konungen i Conseilen afslagit på den goda grund, att
hän uppå egen begäran ooh för sinä enskilta angelägenbeter fått
permission att bitkomma, ocb derföre äfven borde sjelf defraijera
sig för återresan. Men då ban derefter vid enskildt företräde bos
Konungen beklagade sig öfver sin medellöshet, bar Konungen svarat,
att lian ej kunde i den saken något vidare tillgöra. Likväl när
Agrell skulle bortgå, bar Konungen sagt bonom, att ban erinrade
sig stå i Ågrells obligation (KB för flere år tillbaka bade Agrell
skickat bonom, som då än var barn eller gosse, en Åpinia, stor ocb
vacker, ocb någre anclre Marocanske curiositeter af föga värde). Ocb
under denna praetext gaf ban bonom af sin egen bandcassa 500 Edr
att med dem bjelpa sig fram. Detta bar skedt på en så amiable
facon att Agrell är aldeles bänryckt deröfver.

Stats Secret. Eosenblads Broder, en Öfverste Lieutenant af
förra Sprengtportenska Eeg:tet, som nu vistas här såsom Ledamot
i General Krigs Kätten, bar i dessa dagar förlofvat sig med Siden
Pabriqueuren Ströms dotter, en vacker flicka, af mycket rika för-
äldrar.' Jag känner bennes fader, en beskedlig ocb alfvarsam man.

Undantagandes ett par dagars blida, med något duggrägn, som
just Kyårsdagen inföll, bafva vi baft en jämn ocb vacker vinter
samt godt före. I dag bar likväl ett starckt urväder värit äfven
som i går med våt snö. I brist af bättre nouveller, berättar jag alt
detta lappri.

Det förtjenar dock att nämnas, bvilket jag så när bade glömt,
att Konungen nyligen utur Stats Oontoiret tili dess enskilte dispo-
sition uttagit dess faddergåfva, som i 1779 ars Eiksdags beslut be-
viljad tili en summa af 300,000 Edr, nu med de derå uplupne ocb
beräcknade interessen utgör omkring 370,000 Edr Spede. Detta är
ock den enda Extra-ressource, som Hans Maj:t baft att påräckna.
Hän fortfar att, så vidt för Eegeringsärendernes expedition möijligt
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är, yistas på Haga. Lifdrabante Corpsen skall få en ny uniform
med släta, kullriga förgylda knappar aldeles ä la Charles XII.

Början af Paul I regering i Ryssland synes ju vara rätt vacker,
åtrainstoiie så långt man af allmänna Tidningar kan döma. Man
hade af honom näppel. väntat den moderation hän härtils visat.
England har hitskickat en Minister vid namn Heals. Hanharaldrig
värit afhållen vid de Hof där hän förrut värit. Man jämnförer ho-
nom med den Ryska Stackelberg, med hvilken Sai. Konungen
var så missnögd. Jag har ännu ej sedt honom. Söndagen efter
Nyårs dagen om aftonen hade lian sin första audience. Nu icke
mera. Hälsa alla vänner ooh må väli!

I dag skickar jag Hof R. R. Johan Lilii afsked h:m tillhanda.
Det är dat. d. 20 Decemb. ehuru i Post Tidn. står d. 20 November,
livari jag skall söka rättelse. I brefvet tili Lilius har jag berättat,
det Löne-frågorne eniellan Lode & Reuter h olin och v. Post nu
mera aro efter gl. vanlighet reglerade.

CV.

Stockholm d. 31 Januar. 1797.

S. T. Den 23 hujus hade jag den fägnad att erhålla Brors Bref af
d. 5 ditto, det enda jag på detta år från Finnland bekommit. Jag
hoppas, att minä Bref, af hvilka ett geck öfver hafvet och det andra
Norrom redan måste framhunnit. Som jag nu på stunden fick visite
af en ung Baron Carpelan från Odensaari, Lieutenant vid Nylands
Reg:te, hvilken i morgon bittida i sällskap med Ofverste Aminoff
ärnar härifr. afresa, så nyttjar jag detta tillfälle, att här innelyckt
tillsända Bror Hallenbergs disquisitio de origine nominis Gud och
det i Stockh. Posten med så mycket beröm recenserade Tai hallit
i Upsala för Stockholms Nation i anledning af Konungens tillträde
tili Regeringen. Den förra kostar 1 Rdr och Talet 4 sk. Auctorn
tili talet är en ung Student Winberg, son tili en Kramhandlare
här i staden.

Tili nyheter hörer, att Konungen ändå d. 19 Januarii med en
suite af endast ett par Cammar Junkare och en Drabant Corporal
d. 19 hujus [afreste] tili Upsala och återkom derifrån d. 21 om af-
tonen. Om Academiska saker har där ingen fråga värit, hvarföre
ej heller hvarken Rosenstein eller Cancellers Secretm på resan
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voro följaktige. Dock har Academiens Eector Professor Fant d. 20
om middagen värit befald att spisa vid Konungens Bord. Gustavian-
ska Grafven i Domkyrkan har blifvit besedd ock anstalt fogad om
någon reparation derå. Om annan afsikt tillika med resan värit,
det känner jag icke.

Stor Amirals ämbetet är in totum uphäfvit. Nu förvaltas Ami-
ralitets ärenderne af en Committe, som består af Hans Excelkce
Ämiralen Wrangel, som derföre ingen särskild lön njuter, ock Yice
Amiralen Nordensköld, Contre Ämiralen Fiist samt Öfversten
Baron Palmquist, kvardera med 300 Rdr arfvode, i stället att de
förre vid Stor-Amirals ämbetet kade 500 Rdr årligen. Den Cammar
Råds beställning, som tili nästnämnde ämbete körde ock innekades
af Kiklgren är förvandlad i en Öfver Commissarie syssla på förra
foten. Dock är Kiklgren dervid bibekållen med sin Cammar Råds
caracter. Hans lön, som af Hertigen var anslagen tili 1000 Rdr, är
reducerad tili 500 Kdr. Likväl så att Kiklgren för sin tid på Extra
Stat bekommer äfven de andre 500 Kdr, kvilka vid kans afgång
skola upköra. Lika ändring vid pass kar skedt med Stor Amirals
ämbetet vid Galere flottan. V. Amiralen Lagerbjelke ock Ofverst.
Sckultzencrantz skola förestå verket, men Ankarkeim flyttas
tili Sveaborg. En stänclig Krigs Conseil är ock formerad, bestående
af Amiralen Grefve Wacktmeister (E.Drotzets Broder), Y. Amir.
Lagerbjelke, Öfverste Tersmeden (den samme som sitter i Stats-
Utredningen) ock General Adjutanten Baron Mörner. Det säges,
att Svea- ock Götka Gardes Regementer skola sammanslås tili ett
Eeg;te, med en ock samma uniform, ock att det så kallade Lif Eeg:-
tets värfvade infanterie skall flyttas tili sin förre station i H;fors
eller på Sveaborg, där det såsom förrut kommer att utgöra den
andra Bataillonen af Stackelbergska Regementet. På Gardes Rege-
menternes sammanslående vinnes en betydlig besparing.

Eyktet om Munck etc. lärer verkel. vara falskt, ock är ali
anledning att tro, det Eeuterkolm sjelf dermed upkommit ock
låtit det ntspridas. Jag kar ej kömmit att fråga, kvem som sidst
i Kellgrens ställe blifvit vald tili en af de 18. Det troddes att
antingen Fru Lenngren eller Blom eller Stenkammar skulle få
pluraliteten. Det blir curieust att se kurndant tai Hans Excelkce
Baron Ramel vill kalla öfver sin företrädare Armfelt. Dermed
är dock ej nu så kinkigt som det kunnat vara förr någon tid till-
baka. Hertig Carl är mycket osynlig, kan visar sig säilän.

Af den starka köld med Kordvestlig vind, som inföll omkring
Julkelgen, kar Sillen från vår Strand blifvit bortjagad ut på djupet
i hafvet. Fänget har således länge sedän aldeles upkört, ock jag
kar hört klokt ock kunnigt folk skatta Rikets förlust på den olyckan
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tili vissa 2 millioner Eiksd. Det är dock en artickel af stor vigt
på vår Handelsvåg.

Jag har låtsat hafva Semester, men likväl har jag ej kunnat
undgå att livarje yecka än en, än två dagar i Högsta R:n biträda.
Arbetet därstädes är ganska trägit. Jag tycker Smalen bar någon
lämning qvar af sitt Slag-symptom. Mig synes som hän förlorat
både på syn och minne. På förståndet har jag ej märckt någon
särdeles skilnad. Men detta oss emellan. Det var verkelig skada
att Hof E:n förlorade Grefve Taube. Ehurn hän ej var nog syste-
matiskt Lagfaren, ägde hän likväl godt begrep och merändels god
vilja. Hu är Lilius borta. Ach! jag grufvar mig snart för Justicens
tillkommande skick.

Ett långvarigt töväder har borttagit ali snö och snart ali Is-
gata här i staden. Under den tid jag här värit, har jag ej sedt
ohyggligare före på gatorne än det vi nu hafva. Andre än hjul-
vagnar hafva på 8 a 10 dagar ej kunnat nyttjas.

Kosciusko är här och logerar å Robinots, värdshus på Rege-
ringsgatan. Ingen attention har man ännn visat honom härstädes.
Hvad om honom i Åbo Tidningen var infört och derifrån straxt i
Dagl. Allehanda afcopierades, hafva någre af Pöbelen velat anse för
en Satire. Andre starkare Politici tro sig deri se en uppenhar Jaco-
binisme. Det klokare folket skrattar åt dessa dårskaper. Eörmode-
ligen får Grefve Ruuths sak snart en annan vändning. Hän skall
vara nog starckt documenterad, ehurn Documenterne äro sådane,
att de ej skola kunna läggas öpne för Publiquen.

På Frenckells anstalt har jag redan fått tre numror af Äbo
Tidningame för detta år. Han lärer redan fått prenumerationen.
Glöm ej bort den för mig felande Tidningen N:o 27 för förledit år.
Tack tusende faldt för de Ryskä nyheterne. De som ej höra tili
Cabinettet kunna säilän här få höra något af dylike saker. Det är
från Finnland, som vi måste hämta vår kunskap om hvad där i grann-
skapet passerar. Nu får jag ej vara vidlöftigare. Hälsa alla gyn-
nare ock vänner. Må väl!!

Jag biläggor ock Conduct:n Bodinsons Bildstod öfver Kell-
gren, eliuru den i mitt omdöme ej är sitt ämne väl värdig.
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Stockholm d. 10 Februarii 1797.

S. T. Sedän jag d. 31 Januarii nästförl. liade den aran att skrifva
Bror tili med Lieutenanten Baron Carpelan öfver hafvet, då ock
Hallenbergs Disquis. de origine nominis Gud ocli ett par andre
srnå piecer medfölgde, bekom jag d. 3 bujus Brors Bref af d. 26,
ocli d. 6 ditto ett annat af d. 19 Januarii, hvilket senare gått Norr
om. För de inig meddelte nybeter tackar jag ödmjukast. Nu bar
jag bos mig liggande för Brors räckning Silfverstolpes Litteratur
Tidning 4 bäftet pro a. 1796 å 24 sk. Spalding om Predikoämbe-
tets nytta ä 36 sk. och Eneboms Skaldestycken häftade å 12 sk.,
dem jag med första möijliga Lägenbet skall öfversända. Det var
väl att Gruners .Semiotice koin tili rätta. Såsom jag förr berättat
lefvererade jag genast vid ankomsten de af Bror öfversände 20 Edr
40 sk. tili H:r Utter, ocb sedermera bar jag äfven tili honom be-
talt resten af bans räckning med 40 sk., hvarå quitterad räckning
jemte förenämude Böcker skall affölja. Jag kan ej minnas hvad
pris jag satte på Sturlesons Cbrönika och Peringskölds Monu-
menta. Yid tillfälle är Bror gunstig ocb underrättar mig derom.

Magistraten i Åbo bar gjort rätt klokt i det den inlöstBöckel-
manska tointen. Nu får Staden ett anständigt utrymme för sine
publique Byggnader. Jag skulle boppas man i nedersta etagen åt
de stora gatorne inrättar så många beqyäml. köpmansbodar, som
där kunna få rum. Förmodel. kunde de rendera en god del af in-
ter esset för köpeskillingen ocb Byggnadskostnaden. Baron Mann er-
beims tillämnade Bördeklander emot Pinello är så konstigt, att
jag ej förstår bvad laglig grund dertill må kunna upgifvas. Må
någon del af Jockis egendomen kunde ägt arfvejords egenskap i
LandsHöfd. Eeuterbolms frus hand? Det tror jag näppeligen.

Nu mera bar Konungen utfärdat öpet Constitutorial för deras
Excellencer BiksDrotzet ocb Baron Kurck samt V. Presidenten
Lagerbeim och Lagman Håkansson att gemensamt grannska de
af Grefve Ruutb inlaggde bandlingar ocb med underdånigt utlåtande
öfver dem inkomma. Om detta icke redan i dessa dagar är afgifvit,
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lärer det ofördröijeligen aflämnas. En summa af 209,000 och någre
hundrade Kiksd. skall med Specifique ocli af Sai. Konungen medelst
tili både text ocli underskrift egenhändiga quittencer fullel. vara
decliargerad, ooh de öfrige utgifts posterne torde ock verificeras,
men beskaffenheten af verificationerne känner jag icke.

Den underliga Lagman Saneli bar antagit sig Capitain Hagel-
bergs sak, ocb låter nu trycka omröstnings protocollet i Högsta
Kätten, som snart lärer blifva synligt äfven där i orten. I General
Krigs Kätten är man sysslosatt med saken emellan Gouverneuren
vid Krigs Academien Grefve Cronstedt ocb Stallmästm Lewin.
Ett rykte går, det Krigs Academien snart torde uplösas ocbLandt
Cadetterne flyttas tili Upsala, samt Sjö Cadetterne tili Carlscrona.
Om sedän den vidlöftiga Byggnaden å Carlberg skall, såsom det
äfven vill sägas, användas tili Gustaf Adolpbs Hospital, det lämnar
jag därbän. Jag önskade en belt annan inrättning med detta fat-
tigbus. Det är besynnerligt, att man ännu skall illfänas med att
tili sådane bebof anslå eller nybygga stora palais-lika hus, med kost-
samma Directioner etc. etc. som onödigt vis borttaga den fond, som
tili pensioner kunde nyttjas. Men då blefve väl Stiftningen mindre
lysande.

Öfverste Grönvall bar fått afslag å sin ansökning att få he-
llällä Kynäs Boställe. Suru lian skall återfå sinä penningar af Wille-
brand, sedän lian värit nog oförsiktig att på eget äfventyr handia
med bonom, det må hän se sig om. Det vill påstås att Sacklenska
arfvingarne tillöst sig Cumå Lax- ocb Sikfiske af von Essen. Gud
låte de ej råkade i enahanda fördömelse!

Ännu vet man ej bvem som fått rummet efter Kellgren i
Svenska Academien. Af Tidningarne ser Bror att Skådespel nu
utan vidare binder uppå Söndagarne upföras. Det är säilän som
Konungen försummar att vara på Operan. Merändels bar jag sedt
bonom åtfölgd af Generalen Baron Taube, som nu lärer bafva sin
vakt-tour.

Jag menar Y. Presidm Ablmans i Wasa tjenstfribet skall
räcknas från nästa Junii månads slut. Cronstedt från Sveaborg
väntas hit alla dagar, men är ännu ej ankommen. Kosciusko fort-
far att vara här ocb bar dagligt sällskap af sin landsman Exministern
Potocky. Eolket bar äfven bär begynt att löpa i hans quarter för
att se bonom. Det sades här om dagen, att Konungen, som ofta
dinerar ocb souperar på Operabuset, skulle vid någon Middags tid
låta bämta bonom dit up. Men om det skedt bar jag sedän ej bört.
Om giftermåls affairen i Petersburg är afslutad, det vet man icke.
Somlige vilja påstå, att dermed ännu icke är långt avanceradt. Se-
creteraren Gartz i Cancellie Collegio bar lofvat mig att af Kongi.
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Räntinäsi:n Botin skaffa hans framl. Broders Manuscript af Svenska
Historien 3 delen. Jag hoppas att få se det med det första.

Jag skulle sannerligen ej förmodat det Grefve Taube kunnat
lämna någon skuld efter sig. I mitt sinne var hän en ganska god
hushållare. Men gälden lärer härröra från längre tid tillbaka. Annu
bar jag ej hört af någon resande, soin skulle haft tili mig det pa-
quett Bror behagat omnämna. Det var en onödig höflighet af Fren-
ckell att bestå mig Åbo Tidningarne gratis. Jag vet ej hvad tjenst
jag deremot skall kuuna göra honom. Yar gracieux och tacka honom
imedlertid på minä vägnar. Jag skall ej glöma att vara erkänsam
när tillfälle dertill gifves.

Genom en långvarig blida är nu mera ali snö och nästan ali
isgata här försvunnen. Gatorne äro dock ännu våta och orena, men
ej tili den grad som för 8 a 14 dagar sedän. Isarne i Mälaren
och i Skärgården äro alt för osäkre, och nyttjas ■fördenskull alt för
litet. Man fruktar att Rågbrodden kan taga mycken skada af denna
väderlek.

Liljesparre är ännu i Pommern. Ryktet om hans ankomst
hit tili staden var aldeles ogrundadt. Hän har likväl tillstånd att
komma hem, när hau hälst behagar. Den unge Crusell, son af
framl. Kyrkoherden i Esbo, har för krigsförtjenster fått en Rege-
ments Pastors syssla ned åt Skånska sidan. Hälsa alla vänner och
Patroner! Må väl!!

P. S. Ziebeth är utnämnd tili Stats Secreterare i Utrikes
Expedition, och Grefve Barck skall som Minister gå tili Wien.
Kongi. M:t har ock inför protocollet i Cammar Conseilen förklarat,
det hän för ingen del anser sinä händer bundne g:m de under mi-
norenniteten utfärdade survivance- eller förlänings och Donations
resolutioner, men sin Paders löften ville lian halla helige. Detta är
ej något löst sqvaller, utan värkel. sanning.

CYII.

Stockholm d. 2 Martii 1797.

S. T. Brors angenäma Bref af d. 16 nästförl. Februarii fick jag d.
26 ditto. Paquettet, hvilket jag i mitt sidsta bref saknade, bekom
jag ett par dagar derefter från Magister Utter. Af Professor G.
Gadolin hade jag sannerl. väntat en bättre stil och en redigare
afhandling af sjelfva ämnet. Att hans raisonnements ofta äro insi-
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dieuse lärer svåii. kunna nekas. Men det är dock i synnerhet stilen,
som jag aldeles ej kan gilla, ocli nu mera lärer den i ali hans lifstid
förblifva sadan som den är. Här innelyckt affölja nu tili Bror;

Enboms Skaldestycken, Häft. å 12 sk. —■ Litteratur Tidn. 4
stycket pro 1796 ä 24 sk. Läsning i Blandade ämnen, en ny
månadsskrift ä 20 sk. Spaldings Prediko ämbetets nytta, h. å
36. —■ S:a Rdr 1:44 sk. —• En förteckning öfver Silfverstolpes
Saluböcker, med utsatte priser.

Af den nya Månadsskriften skall ett häfte af gamma storlek
med detta bvar månad utgifvas. Såsora af företalet finnes är den
en fortsättning af den förra Läsning för Landtmän, hvaraf jagmenar
att Bror bekommit alla de stycken som blifvit utgifne. Redacteu-
rerne känner jag ej vidare, än att Ryttrnästm Adlersparre och
Leopold äro bland dem. Den långa note om Kungsgårdarne, som
läses vid artickeln om Landtbruk ocb Hemmansjorden, bar jag, på
den förstnämndes begäran författat, men för det närvarande bar jag
ej vidare del i denna skrift.

Hans Excell. Baron Eamel är verkel. vald i Armfelts ställe
tili en af de aderton, ocb nu är äfven, såsom af Inrikes Tidn. synes,
Mr Stenhammar vald i ledigbeten efter Kellgren, som sjelf i
Lifstiden önskat att af bonom blifva remplacerad. Skada, att den
mannen skall af Lungsot ocb tätä blodstörtningar vara så svag, att
det tviflas om ban någonsin kan komma att intaga sitt mm i Aca-
demien. Rummet efter Scbröderbeim är ännu ledigt, ocb jag vet
att Academiens Ledamöter äro rätt villrådige om bvem som skall
kallas i hans ställe. Ideen om Eru Lenngren blef straxt förkastad,
endast ex eo capite, att man ej vill öpna väg för fruntimmer att
ambitionnera någon plats i detta samfund. Utan ali tvifvel hade
Academien deri rätt, fru Lenngrens egenskaper i alla måtto okränckte.

Hvad Aminoff utspridt eller låtit utsprida är en osanning.
Hän är simpliciter benådad efter en aldeles vanlig slentrian. Enbgt
bvad Hof Rätts Rådet Brygger (ban är uppå framl. Generalen och
LandsHöfd. Armfelts begäran af Svea Hofrätt förordnad tili Cu-
rator för Gustaf Mauritz Armfelts barn) sjelf sagt mig, bar den
sidstnämnde under sitt vistande i Ryssland begått så många ocb så
grofva filouterier genom falska växlar ocb falska assignationer m. m.
att hän ock där nödgas halla sig i någon aflägsen vrå, för att undgå
en bånlig medfart. I spel bar ban ock begått så grofva bedrägerier,
att ban derigenom, tili ocb med i sjelfva Ryssland, där den slags
Industrie äfven bland de förnäma är bruklig, ådragit sig ett allmänt
förakt. Af alt detta föres jag på den tro, att hans restitution kan
blifva betänkelig och tili äfventyrs svår att vinna. Men för min
del anser jag den ej omöijebg.
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Sejouren på Haga är ej att likna med den på Sans-Souci, där
nötes tiden med spatserande fram ocli tillbaka innoin nimen. Nagot
sällskap, soin för en novus princeps kunde vara insfcructiffc och up-
byggligt bar aldrig dit medfölgt; och hvartill vore väl sådane Pe-
danter nödige. När fråga var om en Committees förordnande att
slutel. öfverse det för Krigs Academien på Gardberg projecterade
Heglemente, och någon tili Ledamot i denna Committee föreslog
LandsH. v. Rosenstein, såsom en man försedd med solid känne-
dom af upfostrings väsendet, svårades att de af Civil staten voro
falle af gräl och scrupler; att endast Militairer, som ägde fermete
och klar urskillning borde förordnas, och i likhet med denna grund-
sats består nu Committeen af sådane gökar som Cronstedt sjelf,
som ej veta in eller ut på hela denna anstalt.

Förmodel. känner Bror redan liisterien med Cadetten Carl-
stedt, Son af salige Assess- och Auditeuren Carlstedt i Aho.
Den har på en kort tid värit ett ämne för halfva stadens conver-
sation. Som factum torde i särskilte bref vanställas, så skall jag
kortel. nämna sammanhanget. Innan Comedien med Carlstedt existe-
rade, hade Cronstedt ärnat låta insätta en Cadett, jag minnes ej
hvem, i ett nedrigt arresthål på Slottet, där missgierningsmän plä-
gade förvaras. Deremot gjordes af Cadetterne den alfvarsamme
föreställning, att om Gouverneuren låte verkställa sitt beslut, skulle
fångrnmet af Cadetterne förstöras, och i händelse af motstånd,
komme det derpå ann, antingen Gonverneurens vaktknektar och
pionnierer eller Cadetterne först skulle lämna fältet. Ja, frågan var
om en BaronWreche, son af commenderande Generalen i Finnland.
Gref Cronstedt fann det vid sadanbeskaffenhet äfventyrligt att låta
himana Baron Wrede i det stygga fängelse nimet, utan lät deremot
insätta honom i den bekanta Buren, en Bur af träspjälor ellerLäk-
ter, lik en orrbur, men högre och så stor att Sju poikar på en gång
kunna deri sitta, och med slokiga hattar på hufvudet samt en öpen
bok i händerne begråta sinä synder. Så snart gossen var insatt,
samråddes hans medbröder i den Class dit lian hörde att förstöra
Buren. Tili dessa hörde ock Carlstedt, hvilken såsom starkast
anmodades att göra första anfallet. Detta undanbad lian sig och
afrådde de öfrige från en galenskap, som kunde hafva förargel. fölg-
der. Men ho tror vår predikan! Poikarne grepo ann verket, och
Carlstedt, för att ej söndra sig från sinä Camrater, ryckte i ett drag
ena halfva delen af Buren. Hela machinen förstördes och spjälorne
nedburos och sänktes i ett vak nti Carlbergs viken, så att ej sporr
funnos efter detta . .•[?]. Detta skedde Lördagen d. 11 Febr. då
Konungen var på Haga. Efter härom erhållen rapport for Grefve
Cronstedt genast dit, och utverkade sig tillstånd att få för exempels
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skull relegera Carlstedt såsom af honom upgifven för uphofsman
tili det uproriska uptåget. Relegation gick för sig samma afton efter
Grefvens-återkomst från Haga. Men Lagman Willebrand, liyars
Broder Capitain Willebrand är gift med en af Carlstedts half-
systrar, när lian feck veta häraf, geck och anmälte ärendet hos sin
höge förman General Ådjutanten Baron Mörner, sora begaf sig om
Söndagen tili Konungen, beskref saken annorlunda än Cronstedt
den npgifvit, förestälte altsammans som ett obetydligt poikeri, ocb
att publiquen med alt för mycken sensation deltoge i Carlstedts öde,
om för en barnsligliet ali hans välfärd skulle spillas etc. etc. Verkan
häraf blef att Konungen, styrckt i samma idee af många andra, om
Måndagen d. 13 Febr. efter midd. in persona reste tili Carlberg och
af gunst och nåde, sarat pä det den starka sensation hvarmed puhli-
quen skulle anse den hårda medfart som Carlstedt öfvergått, i fall den
ej mildrades, befalte, det lian genast skulle återkallas och i sinä
rättigheter vid Krigs Academien insättas. Samma afton kl. 8 åter-
kom jämväl Carlstedt åkande i vagn, emottagen med Yivat’ och
Hnrra’ af sinä Class-camerater, som högtidligen och med mycket
stoij ledsagade honom i sin förrut innehafde Cammare. Efter min
tanka hade det värit bättre om K. något temporiserat med sitt bi-
fall tili propositionen om gossens relegation. Cronstedts falska
och öfverilade rapporter kunde ej vara honom okände. Hvarföre
skall man sätta sig i nödvändighet att taliter qualiter efteråt tili
rätta ställa det, som genast bordt och kunnat afvärjas.

I General Krigs Kätten lärer saken einehän Cronstedt och
Lewin snart afgöras. Haroin dagen hörde jag Secretm Argillan-
der ypperligen förgylla Cronstedts förfarande. Andre tro likväl att
lian ej kommer derifrån så rentvagen som Wetterhoff, som äfven
hade Argillander tili sitt ombud och sin förespråkare.

Eljest är i 2:ne andre saker en angående dem i laglig ordning
påbörjad action nedlagd. Under Campementet på Ladugårdsgärdet
i förledne sommär hade 2:ne Drabanter Ankarkrona, bröder, och
en Riben på livarjehanda groft sätt injurierat en gamma! Drabant
Duvall, för att äta ut honom från Corpsen, där hän ingen synnerlig
figur skall gjordt. Detta mål blef remitterat tili ransakning vid
Drabante-Krigs Kätten där ock genom afhörde vitnen factum blifvit
ljusligen ntredt. Men sedän så vida kömmit, befaltes nyligen i Kå-
der, att ali vidare handläggning vid målet borde uphöra och hela
action nedläggas. Dock skola vederbörande i tysthet blifvit tillsagde
att afgöra saken med värjan. Duvall, gammal och förlegad, lärer
ej kuuna förtro sitt öde tili denna slags rättegång, och derföre måste
lian taga afsked, eller ock låta sticka sig ihjäl. Ofversten vid Ami-
ralitetet Baron Palmquist (Contre Amiral) hade af förra Stor Ami-
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rals ämbetet blifvit stäld under tilltal för det lian genom någon oför-
sigtighet vallat att en Fregatt gått förlorad. Denna action är jämväl
nu mera contremanderad. Sådana abolitiones actionum kumia en-
dast i särdeles besynnerliga händelser försvaras; hvarföre man ock
å dem, Gud ske lof! haft mycket få exempel. Imedlertid är en sadan
utomordentlig utväg vidtagen med dessa två saker, ofelbarligen på
ganska goda skäl, dem jag likväl icke känner.

Det säges, att Stor Amirals ämbetet begärt undersökning om
sitt så mycket decrierade förhållande. Jag vet ej om deras begäran
beviljas. Icke vet jag heller livartill undersökningen skulle tjena,
då ingen är soin dem directe anklagat.

Kosciusko reste liärifr. sidstförl. fredag d. 24 Febr., mycket
litet firad liärstädes. Den 27 ditto transporterades General Adju-
tants käppen från Baron Mörner, ocli gissa tili hvem? Ja, tili
Ofversten i Anneen Baron Otto Wrede, Broder tili den Wrede
som är General en Clief i Finnland, den samme, hvars meriter lians
sai. fader så energiskt beskref för K. Gustaf 111. Den 21 Febr.
köli Prinsessan i sitt Palais bröllop åt sin Hoffröken Piper, dotter
tili Hofmarskalken Sten Abraham Piper, hvilken, utan att vara
Grefvinna eller Friherrinna, icke heller någon skönhet, fick Ofverste
Cammar Junkm Grefve Fabian Fersen. Brudgummen inleddes af
Konungen, och Bruden, som jag menar, af Prinsessan. Dansen bör-
jades med fackle dans och räckte tili kl. 3 om morgonen. 250 per-
soner skola som bjudne gäster dervid värit sammankomne.

Annu hafva Committerade icke afgifvit sitt Betänkande om
lluuthska saken. Men en viss man sade mig här om dagen att
hans utgifter äro fullel. styrckte. Det viskas i mjugg, att Zizzagow
för sin raisonnablete att låta Svenska flottan och galerne utlöpa
från Björckö sund fått 30,000 Ducater, och att Prinsen af Hessen
för att trainera med Danska armeens inmarche i Götheborg fått
60,000 Rdr, som inlöpa i Euuths redovisning. Jag vill dock ej
garantera dessa berättelser, ehuru jag länge sedän hört något sådant
sägas om Zizzagow. Convoij Commissariatet, hvars hela cassa af
någre och tjugu tunnor gull framl. Konungen sig tillegnade emot
förbindelse att sjelf besörja om freden med de Barbariske republi-
querne i Medelhafvet, har på Stockholms Skepps Rederiers enträgna
anhållan och Stats-utredningens tillstyrkande blifvit satt på sin förra
fot, så att man härefter har att hoppas varaktigare fred med dessa
Sjöröfvare.

Kiernander skall vara ankommen. Jag har länge vetat att
General Tuli Directionen ej gynnat denne mannen. Det är möijligt
att Frimurare connexioner bidragit tili att förvärfva honom survi-
vance. Men så är att märkä, det hans jnoder var en Oxenstierna,
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Syster tili Presid. Lodes stjufmoder, och endast för denna Nepo-
tisme arbetade hän ihärdig att skaffa lionom berörde survivance,
livari hän af de öfrige Oxenstiernorne efter förmågan understöddes.
Allmänt säges af vederbörande, att hän är en oduglig man, som ej
skall kunna bibehålla sig fyllest ett år vid en så beskaffad syssla.

Herr Assessor Wallerian har alt för orätt i sin gissning om
Konungens svar å Hofßms förfrågan om deras straff, som stjäla
sedlar eller förskrifningar. Det skedde just på min föreställuing,
att en allrnän förklaring derom ej utfärdades. Assessoren torde
lättel. finna 1) att sådane brott aro sällsynte, och då med tjufgodset
en sedel medföljer är det merändels utan upsåt hos tjufven att be-
gagna sig af sedelen. 2) Lärer näppeligen något mål gifvas med
så oändel. olika determinationer som detta. Den stulne sedelen
kunde för exempel vara genom en 20 ars prescription förfallen; den
kunde i en concurs vara försuten; den kunde,vara utgifven af en
nu mera notoirement insolvent blefven Debitor, så att om den lydde
på 1000 Rdr föga någon klok man derföre gåfve 10 rundst.; den
kunde vara vilkorlig, så att den i tjufvens eller hans mans hand
aldrig kunde gälla etc. etc. Nu gör man ej gierna Lagar om casus,
som alt för säilän yppas, och att göra en allmän Lag om en sadan
caussa xolvgogcpoa är ej en gång möijligt. Det är altid säkrast att
i dylika fall skärskåda hvar casus för sig efter sine individuele om-
ständigheter: och aldeles för den orsak blef Konungens svar in-
skränckt tili casus praesens. Yid tillfälle kunde Bror berätta honom
detta, på det hän ej onödigt vis må grondera öfver ett svar, hvars
grunder hau ej känner och ej bemödat sig att utleta. Yid riktig
tillämpning. är Allmänna Lagen och dess analogie nog tillräcklig att
afgöra de frågor, som rörande stulne Reverser kunna förekomma.
Att classificera dem alla och stadga en viss regel för hvar casus är
ett arbete, som af någon klok Lagstiftare ej bör begäras.

Om Willebrand på sitt köp om hela Jockis fått lagfart och
fasta, så är Baron Mannerheims Bördeklander glatt oriraligt och
kan aldrig äga mm. Men huru ock dermed må vara, så tviflar jag
högel. om något surrogat, sådant näml. som i Börd kunde gälla, i
Jockis gods må för fru Reuterholm existera. Om köpeskillingen
för hennes sålda arfvejord af mamien blef använd att inlösa Jockis,
så kunde hon väl derföre få ersättning vid arfskiftet i Boet, och det
äfven i Jord om det finnes, och denna jord blefve då surrogat i
arf, men aldrig surrogat i börd, som aldrig kan existera utan i den
enda händelse då Arfvejord å Landet bytes eller som Lagen kallar
skiftes emot annan Jord å Landet. Emellan Surrogat i arf och
Surrogat i Börd är så stor skilnad som emellan Soi och måne. Mig
är imedlertid sagt af någon, att LandsHöfd. Willebrand genom
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Eäntmäst. Calloander låtit just af Pinello upnegotierade penniu-
gar, som sedän blifvit deponerade för att lionom frånbörda hans af
Jockis godset inköpte heruman.

Aho Tidningarne tili Fredenheim och Brefvet tili Hof E.
Eådet Ziervogel aflämnade jag sjelf i deras egne händer. De hådo
om sin hälsning.

Att Sillen återkommit tili våra stränder bar Bror sedt af Tid-
ningarne. Men folket vai' skingradt, och Sillen mager blefven, så
att den som nu fångas ej gifver på långt när så mycket tran som
den af första fångsten. Förlusten är dock ansenligen minskad.
Yintren hos oss är försvunnen. Nu i ett par 3 dagar har någon
köld värit med Nordlig vind. Men snö har ej fallit. Om långvariga
nattfroster inträffa, som fruktansvärdt synes, är Eågväxten att be-
klaga.

Från Eyska sidan berättas, att den nye Keisaren på Gouver-
neurens i Wiborg Czerbatows tillstyrkande begynt att bortskäncka
privates gårdar och hemman i Eyska Finnland; att Oravala och
Walkiala gårdar och Stockfors i Pyttis redan skola vara bortgifne.
Jag var i sällskap med Bergs Eådet Norberg här om dagen, och
hän trodde helt vist, att Keisaren, bättre informerad, skulle ställa
ali ting åter i sitt förra skick. Nu hinner jag ej skrifva mer. Också
är mitt förråd af ämnen uttömt. Nästa gång skall jag svara på Brors
frågor om Öfverloppsjorden m. m. Hälsa alla vänner! Må väl!!

Detta afgår med en Postillon Malm från Borgå, som i morgon
skall resa härifrån. Uhrväder gaf mig address på honom.

Doctor Liideke skickade tili mig medföljande skrefne Bok
Cataloguer, dem jag förr sedt och genomläsit i Åbo, med begäran
att de ytterligare måtte Bror tillsändas. Dem åstundar hän tillbaka,
så snart de kuuna umbäras. Nästa gång skall jag heratta ett par
ny a merveilleuse upträden af Gref Cronstedt, som jag nu i dag
feck höra.
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Stockholm d. 3 Marti! 1797.

S. T. På erhållen address af Handelsman Uhrväder afsände jag
i går med Postillonen Malm ifrån Borgo, som då skulle afresa, tili
Bror ett paquett. Det lärer af Malm aflämnas antingen på Post
Contoiret eller hos Handelsman Sundbeck i Åbo, ooh jag averterar
derom på det Bror må kunna låta det saumaa, efterfråga. Nu får
jag efter mitt löfte tillägga ett par scandaleusa bistorier om Gr. C:s
uptåg på Carlberg. En ung Baron de Geer från Pinnspång, den
samma som förr en gång på Gouvern:s befallning af samtl. Cadet-
terne blef nedpissad, hade, eburu endast 13 år gl. blifvit beträdd
med manustupration Jag bar med egna ögon sedt en copia
af Pitningen. Under väderqvarnen ligger en sensus mysticus af
det infamaste slaget. De Geers moder, en född Gr. Löwen är,
som bekant är, eller bar värit, en Messalina, ocb ryktet bar länge
sagt att en Mölnare å Pinnspång värit Men säg, är icke
Gouvernm från förståndet. Tili äfventyrs var mången Poike intill
denna execution i en lycklig okunnighet om den skändligbet denna
armling bedrifvit. En annan, Posenquist Gyllensvan, som skrifvit
en falsk assignation ocb derpå skaffat sig någre plåtar, dem ban
användt att köpa sig strufvor, bvilka ban på förbuden tid funnits
äta (HB, denna ätning är ett af de fördömligaste brott som af Poi-
kanne kunna begås) bar Herr Gouvern. låtit ställa in för den class
dit ban hörde,- med befallning tili alla de öfrige att bårlugga ocb
örfila bonom. Desse hafva ock rifvit alt båret af bonom, så ban
nästan är skallot, ocb gifvit bonom, efter en säker mans omdöme,
minst 200 örfilar, hvaraf syndarens hufvud ocb hela ansiktet gräs-
ligen upsvullit.

Yid min förre bistorie om Carlstedt får jag göra den rättelse,
att det icke var Baron Wrede, utan Carlstedt sjelf, som Gouvernm
ville insätta i det gemena ocb hånliga arrest rummet. Också bör
jag tillägga, att när Konungen d. 13 Febr. med värdigbet ocb myc-
ken fogiigbet tilltalte Cadetterne, Grefven anmanat dem att ned-
kasta sig på sinä knän, bvilket Konungen, bögst missnögd öfver
Grefvens servilite, genast afbögt.
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Om Golofkins depecher spörjes ingen ting. Allmänt tros, att
Giftermåls saken ännu står i vida fältet, och att man på båda sidor
är inflexible i frågan om Religions friheten.

Högst Sai. Konungens Gustaf 111 Lik skall innan kort flyttas
tili Upsala Domkyrka. Tili den ändan uphämtades 1 förledne Lördag
Eiks Baneret från Arsenalen och sattes, för att vara närmare för
hand, i Storkyrkan. Arke Biskopen är ock i det afseendet bitkallad.
Jag råkade honom i går hos EiksDrotzet.

Jag bar köpt och lasit Tengströms Tai. Det kan nog vara,
att det gjordt myeken verkan hos åhörarena. Men på Läsaren tyeker
jag det ej verkar stort. Deri äro myeket ord och granna ord, men
litet tankar. Yar gunstig och lämna närlaggde bref tili Widenius.
Hälsa alla vänner! Må väl!

I det omnämnde paquettet voro: Enboms Skaldestycken. Häf-
tade å 12 sk. Litteratur Tidningen 1796. 4:de häftet å 24.
Spalding om Prediko ämbetet. h. å 36. — Läsning i blandade äm-
nen N;o 1, en ny Månadsskrift. h. ä 20. S;a Rdr 1:44. Item: 1
tryekt förtekning öfver de böeker, som finnas tili sain i Silfverstolpes
Boklåda. 1 skrifven auctions Catalogue från Doctor Liideke.

CIX.

Stockholm d. 28 Mart. 1797.

S. T. Med de länge uteblefne och ändtel. d. 24 hujus ankomne
Finska Posterne fick jag Brors bref af d. 9 och 13 ditto. Brefvet
med H. Grossh. Falk erhöll jag d. 26 och paquettet med H. Y.
Presid. Hallenberg jemte penningarne Femton Elksd. d. 27, eller
i går. Men det paquett Bror förmäler sig hafva afsändt med någon
Marquardt har jag ej bekommit, ej heller har något dylikt tili
Utter blifvit aflämnat. För nyheterne och Disputationerne aflägges
ödmjukaste tacksägelse. Hvad i Åbo blifvit berättadt om Boken
Gustaf Mauritz är i det närmaste riktigt.

Stats Utredningen är nu mera inkommen med en del af sitt
opus, hvari starka reductioner föreslås. Af desse Committerades för-
slag äro, som jag menar, följande articlar redan bifallne, nämligen
1) af bägge Gardes Regderne skola 20 man af hvart Compagnie
afgå, så att Compagnierne, som härtill bestått af 100 man, härefter
skola bestå af 80 man. 2) Med Lif Eeg:tets värfvade infanterie sker
allahanda reduction. 3) Af Lif Husarerne affärdas 2 Esqvadroner
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a 50 man hvardera tili dessa Trouppers förra station i Skåne, ocli
af den här blifvande delen afgå 12 man från hvar Esqvadron. Offi-
cerarnes antal blir lika sorti förr. 4) Af den RiksDrotzet anslagne
stora lönen afgå 4000 Rdr dem ock RiksDrotzet godvilligt afstått.
Af Riks Cancellerns lön liar man ock velat afpruta 3000 Rdr, men
gubben bar ej velat finna sig deri, och än vet man ej burn dermed
slutel. aflöper. Committerade bafva ock föreslagit att åtskillige hus,
som kronan i senare tider tillköpt för stora summor, och hvilka i
årlig reparation fordra ansenlige summor, såsom K. Commerce Col-
legii hus på Riddarholmen och det som på Blasii hoituen af Riks
Cancellern bebos, skola säljas, och rum för Commerce Collegium
och Utrikes Expeditionen inredas på Slottet. Enahanda författning
är ock tillstyrckt raed flere hus, som kronan i Helsingfors, i Lovisa,
i Carlscrona, i Malmö och flerestädes skall sig tillhandlat, och som
nu innehafvas gratis af ämbetsmän soin af ålder sjelfve värit skyl-
dige att förse sig med husrum. De hafva ock tillstyrckt Kongs-
gårdarnes försäljning. Men i dessa ärender är något ultimat steg
än ej vidtagit.

I dag reser G-olovkin härifrån, och det säges, att ett möte i
nasta sommat- är på gränsen beramadt emellan Konungen och Ryske
Kejsaren, då negotiation om giftermålet slutel. skall afgöras. Om
detta möte sker, så reser Konungen dit med en ganska liten suite.
Man lärer redan sport i Åbo att det stora 8 alnar höga Spegel glaset
som i Petersburg skäncktes åt Konungen, under Sjö transporten hit
tili Stockholm blifvit ecraseradt i 27 stycken. Det bar blifvit in-
packadt så oförsiktigt, att det med den inpackning omöijl. kunnat
helt och oskadt hitföras. Piecen var dyrbar och det var skada att
den ej blifvit bättre vårdad. Hertig Carl bar fått sitt glas helt hit
öfver. Hans gemål Hertiginnan påstås vara i välsignadt tillstånd,
och åtminstone på femte månaden avancerad i sin grossesse. Det
omtalas allmänt såsom en viss och ostridig sanning. Man väntar
endast på förbön för Hennes Kgl. Höghet.

Om den så länge omtalte Riksdagen råder en djup tystnad.
Gr. Cronstedts och Lewin s sak är i General Krigsrm ännu icke
afgjord. Troligen blir lian ej länge vid den post lian innehar och
den hän så illa förestår.

Jag har än ej hunnit att studera på de mig tillsände Tabel-
lerne. Det skall dock ske med det första, hvarefter jag äfven skall
yttra minä tankar, huruvida någon förbättring i methoden må synas
nödig. Jag ärnar sjelf sammandraga en General tabell för hela Riket
från 1793 års början och tili detta års slut, det är för fem år. Jag
menar den åtminstone skall visa att man obehörigen skyllt Finnarne
för mera grofva brott än de andre provincerne i Riket, "Wester

264



CIX. 1797 !8/ 3.

Norrland och Westerbotten endast undantagne. Att vid jämnförelsen
afseende skall hafvas på hvardera ortens folknummer förstås lätteligen.

Härefter begynner man få utväg att med resande afsända små
paquetter. Således skali Bror innan kort få tredje delen af Adler-
sparres Krigs Samlingar oclr de öfrige periodique skrifter Bror
begärt både för sig och Wallerian. Åbo Tidningg. har jag aflämnat
tili Fredenheim, och lappen med de Biographiske underrättelserne
å Gjörvells Boklåda. Utters räckn. å Nörregaard & Griiner
följer härjemte. Gl. Archiatern Haliman är nyl. död blefven, väre
nnge herrar tili mycken afsaknad. Hälsa alla vänner!

Att i höst få emottaga min gård, derom kan Bror vara för-
säkrad. Men härom mera framdeles.

ex.
Stockh. d. 14 April 1797.

S. T. I går hade jag den aran att erhålla Brors bref af d. 6 hujus.
Lector Nordbergs död är visserligen att beklaga. Den förlusten
är ej så lätt ersatt. I honom skulle Academien haft ett godt ämne
tili Physices Professionen. Nu finnes dertill ingen innoin verket,
och Schulten lärer ej söka den sysslan när den ock blir ledig.

Förr detta Öfversten vid Savolax Reg:tet Brunow, som var
fullmägtig i Riksgälds Contoiret, en beskedlig man, afled här d. 31
Marti! efter Sex dagars sjukdom af en vår feber. D. 6 April lät
K. M. npkalla Ofversten och Chefen af Svea Gardet Baron Bennet
och Ofversten af Svea Artillerie Baron Gyllengranat, och förkun-
nade dem, den förre, att hän var transporterad tili Öfverste för
Jönköpings Reg;te, och den senare, att hän ägde att söka afsked,
där hän ej annors ville blifva entledigad. Hän begärte och fick af-
sked med accord efter Reglementet. Orsaken tili den senares di-
mission ligger klarligen deri, att lian var inblandad i Konga mordet
1792 och af Revolutionisterne utsedd att hålla Artillerie gården dem
tillhanda. Om den förre säges, att hän vid Konungens eget bord
glafsat om den med Gardes Reg:terne skedde reduction, beklagat
värfvade Officerares osäkerhet och önskat sig ett inclelt Reg;te hvar-
vid hän kunde med visshet veta hvad lian ägde för sine penningar.
Eljest är denne mannen ett dummhufvud. Nu är Baron Friesen-
dorff, som förrut hade Jönköpingarne, Öfverste af Svea Garde, och
Baron Otto Wrede Öfverste för Svea Artillerie. General Adjutants
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